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ÖNSÖZ

Sosyal politika modern anlamda Sanayi Devrimi sonrasında kendisini gösteren bir olgudur.
Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan sorunlara çözüm getirme anlamında reformist bir mantıkla geliştirilen
politikalar bütünüdür. Bu politikalar, çalışma hayatı merkezli olup işçi sınıfı bağlamındadır.
20. Yüzyılın ortalarından itibarense sosyal politikanın bu dar anlamı yanında tüm kesimlerin
sosyal sorunlarına el atan geniş anlamda sosyal politika alanı kendisini göstermiştir. Böylece
yaşlılardan engellilere, kadınlardan çocuklara, göçmenlerden yoksullara kadar sosyal anlamda sorun
yaşayan birçok kesim, sosyal politikanın içinde ele alınmaya başlanmıştır.
1980’lerle birlikte ise gerek dar ve gerekse geniş anlamda sosyal politikanın bir de “ulus ötesi”
anlamı yani uluslararası boyutu daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Esasında dar anlamda sosyal
politika açısından yani çalışma hayatı bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün varlığı
1919’a kadar gitse de geniş anlamda sosyal politika alanı bakımında uluslararası sosyal politika yeni
yeni kendisini göstermektedir. Ki bunun en önemli etkenlerinden biri küreselleşmedir.
Bu çerçevelerde Uluslararası Sosyal Politika dersi için bir yandan Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği, ILO, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam
Kalkınma Bankası (İKB), Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), işletmeler gibi uluslararası sosyal
politika aktörleri gittikçe önemli bir konu haline gelmektedir; diğer yandan da küresel gelir dağılımı
ve yoksulluk, sosyal dışlanma ve ayrımcılık, göç ve mültecilik/sığınmacılık gibi uluslararası sosyal
sorunları önemli bir mesele olmaktadır. “Uluslararası Sosyal Politika Ders Notları” adlı bu eser, bu
aktörler ve sorunlar üzerinedir.

Doç. Dr. Faruk TAŞCI
Üsküdar / Şubat 2017

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ............................................................................................................................ I
İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. II
KISALTMALAR ......................................................................................................... XI
YAZAR NOTU ...........................................................................................................XII
1. ULUSLARASI SOSYAL POLİTİKA: KAVRAM, KAPSAM VE PRENSİPLER .. 1
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................... 2
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular......................................................................... 3
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ........................................... 4
Anahtar Kavramlar ......................................................................................................... 5
Giriş ................................................................................................................................ 6
1.1. Uluslararası Sosyal Politika: Kavram, Temeller Ve Ortaya Çıkma Gerekçeleri .... 7
1.1.1. Uluslararası Sosyal Politika Kavramı Ve Temelleri ..................................... 7
1.1.2. Uluslararası Sosyal Politikanın Doğuş Nedenleri ......................................... 8
1.2. Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkmasından Önemli Bir Etken:
“Küreselleşme”......................................................................................................................... 11
1.2.1. Küreselleşme Kavramı Ve Yaklaşımları ..................................................... 11
1.2.2. Küreselleşmenin Genel Manada Sosyal Politikayla İlgisi .......................... 17
1.2.3. Küreselleşmenin Sosyal Politika Alanına Etkileri ...................................... 19
Uygulamalar ................................................................................................................. 27
Uygulama Soruları........................................................................................................ 28
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 29
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 30
2. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ I: BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER (BM) .................................................................................................................. 34
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 35
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 36
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 37
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 38
Giriş .............................................................................................................................. 39
2.1. BM’nin Kuruluşu, Örgütsel Yapısı Ve Uluslararası Güvenlik ............................. 40
2.1.1. BM’nin Kuruluşu ........................................................................................ 40
2.1.2. BM’nin Örgütsel Yapısı .............................................................................. 41
II

2.2. Sosyal Politikalar Kapsamında BM....................................................................... 44
2.2.1. BM’nin Bazı Kuruluşları Ve Sosyal Politika .............................................. 44
2.2.2. BM, İnsani Gelişmişlik Ve Yoksulluk ........................................................ 50
Uygulamalar ................................................................................................................. 59
Uygulama Soruları........................................................................................................ 61
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 62
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 63
3. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ II: AVRUPA BİRLİĞİ (1)
.................................................................................................................................................. 67
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ................................................................................. 68
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular....................................................................... 69
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ......................................... 70
Anahtar Kavramlar ....................................................................................................... 71
Giriş .............................................................................................................................. 72
3.1. AB’nin Kuruluşu Ve Organları ............................................................................. 73
3.1.1. AB Kuruluş Süreci ...................................................................................... 73
3.1.2. AB Organları ............................................................................................... 75
3.2. AB Sosyal Politikası: Tarihsel Gelişim ve Uygulamalar ...................................... 79
3.2.1. AB Sosyal Politikasının Tarihsel Gelişimi ................................................. 79
3.3. AB’de Refah Devleti Uygulamaları ...................................................................... 84
3.3.1. Liberal Model ve Sosyal Politikalar ............................................................ 84
3.3.1.2. Sosyal Sigorta (Yaşlılık Sigortası) Açısından .......................................... 85
3.3.2. Muhafazakâr Model ve Sosyal Politikalar .................................................. 87
3.2.3. İskandinav Model ve Sosyal Politikalar ...................................................... 92
3.2.4. Güney Avrupa Modeli ve Sosyal Politikalar .............................................. 93
Uygulamalar ................................................................................................................. 95
Uygulama Soruları........................................................................................................ 96
Türkiye’nin hangi refah devleti modeli içinde değerlendirildiğini araştırınız. ............ 96
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti .................................................................................. 97
Bölüm Soruları ............................................................................................................. 98
4. BÖLÜM 4: ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ II: AVRUPA
BİRLİĞİ (2)............................................................................................................................ 102
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 103
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 104

III

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 105
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 106
Giriş ............................................................................................................................ 107
4.1. AB Sosyal Koruma/Güvenlik Sistemi ................................................................. 108
4.1.1. AB Sosyal Koruma/Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri ..................... 108
4.1.2. AB Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulamadaki Durumu ......................... 109
4.1.3. Sosyal Sigorta Kolları Üzerinden AB ....................................................... 111
4.2. AB İstihdam Stratejisi (AİS) ............................................................................... 120
4.2.1. Beyaz Kitap (1993) ................................................................................... 120
4.2.2. Essen Zirvesi (1994) ................................................................................. 121
4.2.3. Amsterdam Antlaşması (1997) ................................................................. 122
4.2.4. Lüksemburg (Olağanüstü) Zirvesi (1997) ................................................. 122
4.2.5. Lizbon Zirvesi (2000) ve Açık Koordinasyon Yöntemi ........................... 125
4.2.6. Stockholm Zirvesi (2001) ......................................................................... 126
4.2.7. Barcelona Zirvesi (2002) ve Yapılan Gözden Geçirme ............................ 127
4.2.8. 2003 ve 2005 Yılı Gözden Geçirmeleri: Yenilenmiş İstihdam Stratejisi . 127
4.2.9. Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin Avrupa
Stratejisi (2010) ............................................................................................................... 128
4.3. AB Sosyal Diyalog Mekanizması ....................................................................... 129
4.3.1. Sosyal Diyalog .......................................................................................... 129
4.3.2. AB’de Sosyal Diyalog............................................................................... 131
4.3.3. Türkiye’de Sosyal Diyalog ....................................................................... 134
Uygulamalar ............................................................................................................... 140
Uygulama Soruları...................................................................................................... 141
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 142
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 143
5. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ III: ULUSLARARASI
ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) .................................................................................................. 147
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 148
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 149
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 150
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 151
Giriş ............................................................................................................................ 152
5.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ..................................................................... 153

IV

5.1.1. ILO’nun Kuruluşu ve Amaçları ................................................................ 153
5.1.2. ILO’nun Temel Amaçları .......................................................................... 156
5.2. ILO’nun Yapısı, Organları, Faaliyet Alanları ve ILO Normları ......................... 157
5.2.1. ILO’nun Yapısı ve Organları .................................................................... 157
5.2.2. Faaliyet Alanları: Sözleşme ve Tavsiyeler ................................................ 159
5.3. ILO-Türkiye İlişkileri .......................................................................................... 164
5.3.1. 1932-1946 Arası Dönem ........................................................................... 164
5.3.2. 1946-1959 Arası Dönem ........................................................................... 165
5.3.3. 1959-1980 Arası Dönem ........................................................................... 165
5.3.4. 1980 Sonrası Dönem ................................................................................. 166
Uygulamalar ............................................................................................................... 168
Uygulama Soruları...................................................................................................... 170
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 171
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 172
6. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ IV: IMF ve DÜNYA
BANKASI .............................................................................................................................. 176
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 177
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 178
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 179
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 180
Giriş ............................................................................................................................ 181
6.1. Genel Olarak IMF Ve Dünya Bankası ................................................................ 182
6.1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF) ................................................................... 182
6.1.2. Dünya Bankası .......................................................................................... 185
6.2. Sosyal Politikalar Bağlamında IMF ve Dünya Bankası ...................................... 188
6.2.1. Dünya Kalkınma Raporları Ve Yoksulluk ................................................ 188
6.2.2. Yapısal Uyum Programları Ve Yoksulluk ................................................ 192
Uygulamalar ............................................................................................................... 197
Uygulama Soruları...................................................................................................... 199
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 200
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 201
7. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ V: İSLAM İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI (İİT) VE İSLAM KALKINMA BANKASI ..................................................... 204
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 205

V

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 206
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 207
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 208
Giriş ............................................................................................................................ 209
7.1. İİT ve İKB’nin Sosyal Politika Zeminleri ........................................................... 210
7.1.1. Zorunlu Sosyal Politika Zemini ................................................................ 210
7.1.2. Gönüllü Sosyal Politika Zemini ................................................................ 213
7.2. İİT VE İKB’nin Sosyal Politika Uygulamaları ................................................... 214
7.2.1. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası ................................ 214
7.2.2. İİT, İKB ve Sosyal Politikalar................................................................... 218
Uygulamalar ............................................................................................................... 226
Uygulama Soruları...................................................................................................... 228
Müslüman ülkelerin genelinin yoksulluk içinde olmasının arkasında yatan nedenleri
araştırınız. ............................................................................................................................... 228
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 229
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 230
8. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ VI: ULUSLARARASI
STK’LAR ............................................................................................................................... 234
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 235
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 236
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 237
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 238
Giriş ............................................................................................................................ 239
8.1. Sivil Toplum ........................................................................................................ 240
8.1.1. Sivil Toplum Yaklaşımları ........................................................................ 240
8.1.2. Sivil Toplum (Kuruluşları): Kavram Ve Tanım Çabası ............................ 244
8.1.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri ................................................... 245
8.2. Uluslararası STK’ların Sosyal Politika İşlevleri ................................................. 246
8.2.1. Yoksullukla Mücadelede STK’ların Rolü................................................. 247
8.2.2. Acil Durum Yardımlarında STK’ların Rolü ............................................. 248
8.2.3. Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikaları ................................................. 250
Uygulamalar ............................................................................................................... 253
Uygulama Soruları...................................................................................................... 255
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 256

VI

Bölüm Soruları ........................................................................................................... 257
9. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ VII: ÖZEL
SEKTÖR/İŞLETMELER ....................................................................................................... 261
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 262
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 263
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 264
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 265
Giriş ............................................................................................................................ 266
9.1. Sanayi Devrimi Ve Piyasa ................................................................................... 267
9.1.1. Sanayi Devrimi ve Sonuçları .................................................................... 267
9.1.2. Piyasa/Özel Sektör .................................................................................... 270
9.2. İşletmelerin Sosyal Politikaları............................................................................ 272
9.2.1. İşletmelerin Dar Anlamda Sosyal Politikaları: Çalışanlara Yönelik
Destekler ......................................................................................................................... 272
9.2.2. İşletmelerin Geniş Anlamda Sosyal Politikaları: Sosyal Sorumluluk....... 275
9.3. Türkiye’de İşletmelerin Sosyal Politikaları ......................................................... 278
9.3.1. Tarihsel Birikime Dayalı Sosyal Politikalar: Vakıfların ve Ahiliğin Etkisi
......................................................................................................................................... 278
9.3.2. Sosyal Sorumluluk: Ne Kadar ve Niçin? .................................................. 283
Uygulamalar ............................................................................................................... 286
Uygulama Soruları...................................................................................................... 287
Türkiye’de özel sektörün sosyal sorumluluk projelerinin “kurumsallaşma” içinde olup
olmadıklarını araştırınız ......................................................................................................... 287
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 288
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 289
10. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI I: ................................ 293
KÜRESEL GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK .................................................. 293
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 294
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 295
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 296
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 297
Giriş ............................................................................................................................ 298
10.1. Küresel Gelir Dağılımı ...................................................................................... 299
10.1.1. Fikrî Arkaplan: Gelir “Dağılsın” Mı, “Dağıtılsın” Mı? .......................... 299

VII

10.1.2. Gelir Dağılımı Meselesi .......................................................................... 304
10.1.3. Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı .................................................. 308
10.2. Küresel Yoksulluk ............................................................................................. 309
10.2.1. Suç Kimde: Yoksulda Mı? ...................................................................... 309
10.2.2. Küresel Yoksulluğun Kesimleri .............................................................. 311
Uygulamalar ............................................................................................................... 326
Uygulama Soruları...................................................................................................... 328
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 329
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 330
11. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI II: SOSYAL
DIŞLANMA VE AYRIMCILIK ........................................................................................... 334
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 335
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 336
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 337
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 338
Giriş ............................................................................................................................ 339
11.1. Sosyal Dışlanma ................................................................................................ 340
11.1.1. Sosyal Dışlanma Kavramının Kökeni Ve Gelişimi ................................ 340
11.1.2. Sosyal Dışlanma Kavramı ....................................................................... 342
11.2. Ayrımcılık.......................................................................................................... 350
11.2.1. Ayrımcılığı Anlamak .............................................................................. 350
11.2.2. Farklı Boyutlarıyla Ayrımcılık ................................................................ 352
11.2.3. Ayrımcılıkla Mücadele Ve Türkiye ........................................................ 361
Uygulamalar ............................................................................................................... 365
Uygulama Soruları...................................................................................................... 366
Türkiye’de internet medyasında engelli ayrımcılığının ne boyutlarda olduğunu en çok
tıklanan 3 haber sitesi üzerinden araştırınız ........................................................................... 366
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 367
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 368
12. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI III: ÇALIŞMA
HAYATINDA ESNEKLİK (1) .............................................................................................. 372
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 373
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 374
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 375

VIII

Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 376
Giriş ............................................................................................................................ 377
12.1. Fordist-Taylorist Kitle Üretim Modeli .............................................................. 378
12.1.1. Fordist Üretim Modelinin Doğuşu Ve Gelişimi ..................................... 378
12.1.2. Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Ve Post-Fordist Üretim Modelleri . 384
12.2. Emek Talebi Açısından Esnek Çalışma Biçimleri ............................................ 389
12.2.1. İstihdam İlişkilerinde Esneklik ............................................................... 389
12.2.2. Emek Süreci (İşlevsel) Esnekliği ........................................................... 396
12.2.3. Çalışma Sürelerinde Esneklik Ve Esneklik Tipleri ................................. 397
Uygulamalar ............................................................................................................... 404
Uygulama Soruları...................................................................................................... 406
“Modern Zamanlar” filminin yansımalarının günümüz dünyasında olup olmadığını
araştırınız ................................................................................................................................ 406
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 407
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 408
13. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI III: ÇALIŞMA
HAYATINDA ESNEKLİK (2) .............................................................................................. 412
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 413
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 414
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 415
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 416
Giriş ............................................................................................................................ 417
13.1. Emek Piyasalarında Esneklik ............................................................................ 418
13.1.1. İş (İstihdam) Güvence Yasaları Ve Esneklik .......................................... 418
13.1.2. Emek Piyasalarında Ücret Esnekliği ....................................................... 421
13.1.3. Güvenceli Esneklik ................................................................................. 423
13.2. Esnek Çalışma ve Türkiye ................................................................................. 426
13.2.1. 4857 Sayılı İş Kanunu’dan Esnek Çalışma ............................................. 426
13.2.2. Esnek Çalışma’nın Türkiye’de Yaygınlaşamamasının Nedenleri .......... 428
Uygulamalar ............................................................................................................... 429
Uygulama Soruları...................................................................................................... 431
Türkiye’de “fazla çalışma” ile “fazla sürelerde çalışma” arasındaki farkı araştırınız.
................................................................................................................................................ 431
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 432

IX

Bölüm Soruları ........................................................................................................... 433
14. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI IV: GÖÇ VE
MÜLTECİLİK ....................................................................................................................... 437
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? ............................................................................... 438
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular..................................................................... 439
Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri ....................................... 440
Anahtar Kavramlar ..................................................................................................... 441
Giriş ............................................................................................................................ 442
14.1. Genel Olarak Göç: Nedenleri Ve Sonuçları ...................................................... 443
14.1.1. Göç Olgusu ............................................................................................. 443
14.1.2. Sebepleri ile Göç, Sorunlar ve Çözümler ................................................ 444
14.1.3. Sonuçları ile Göç, Sorunlar ve Çözümler ............................................... 449
14.2. Mültecilik/Sığınmacılık Sorunu ........................................................................ 453
14.2.1. Mültecilik, Sığınmacılık Ve Yasa-Dışı Göçmenlik ................................ 453
14.2.2. Türkiye’de Mültecilik/Sığınmacılık ........................................................ 457
Uygulamalar ............................................................................................................... 463
Uygulama Soruları...................................................................................................... 465
Suriyelilerin Türkiye’deki gelecekleri açısından neler söylenebilir? Araştırınız. ...... 465
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ................................................................................ 466
Bölüm Soruları ........................................................................................................... 467
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 471

X

KISALTMALAR
AB

: Avrupa Birliği

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

ASPB

: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

ASŞ

: Avrupa Sosyal Şartı

BM

: Birleşmiş Milletler

DSÖ (WHO)

: Dünya Sağlık Örgütü

İİT

: İslam İşbirliği Teşkilatı

İKB

: İslam Kalkınma Bankası

ILO

: Uluslararası Çalışma Örgütü

IMF

: Uluslararası Para Fonu

STK’lar

: Sivil Toplum Kuruluşları

UNDP

: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

XI

YAZAR NOTU

XII

1. ULUSLARASI SOSYAL POLİTİKA: KAVRAM, KAPSAM VE
PRENSİPLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
o

Uluslararası sosyal politika kavramı ve ortaya çıkma gerekçelerini;

o
Uluslararası sosyal politikanın ortaya çıkmasında etkili olan küreselleşme
kavramının ne anlama geldiğini ve yaklaşımları;
o

Küreselleşme ile sosyal politika arasındaki ilişkinin mahiyetlerini öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası sosyal nitelikli örgütlerin uluslararası sosyal politikanın ortaya çıkmasında
ve temellendirilmesinde nasıl bir etkisi olabilir?
2) Uluslararası sosyal politikanın doğuş nedenlerinden hangisi daha etkilidir? Niçin?
3) Küreselleşmenin sosyal politika ile ilişkisinde, sosyal politikalarında lehinde ve
aleyhinde nasıl bir durum söz konusu olabilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Uluslararası sosyal
politika kavramı,
temelleri, ortaya
çıkışı ve doğuş
nedenleri

Uluslararası sosyal politikayı olgusal
düzlemde kavram, temel ve ortaya
çıkışı üzerinden öğrenmek

Okuyarak

Uluslararası sosyal
politikada önemli
bir etken olarak
küreselleşme

Küreselleşmeyi ve küreselleşmenin
sosyal politika ile ilintisini genel ve
özel düzlemde kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

4

Anahtar Kavramlar
Uluslararası sosyal politika, insan hakları, küreselleşme, refah devleti

5

Giriş
Sosyal politika, dar ve geniş anlamda ele alınmanın yanında, dar ve geniş anlamı da
içine alacak şekilde “uluslararası” anlamda da değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ulusal
sosyal politika dışında ulusları da aşan küresel “uluslararası sosyal politika” alanı
bulunmaktadır. Bu alanda sosyal politika ile ilintili uluslararası örgütler dahil olmakta ve
faaliyetler yürütmektedir. Faaliyetlerin bir yönü de küreselleşme etkisi altındadır.
İşte kitabın bu bölümü, öncelikle uluslararası sosyal politikanın ne olduğu
üzerinde durmaktadır. Böylece uluslararası sosyal politika kavramı, temelleri ve ortaya çıkışına
yer verilmektedir. Daha sonra, uluslararası sosyal politikada etkili olan küreselleşme olgusu,
bir yandan kavramsal ve yaklaşımlar düzleminde ele alınmakta, bir yandan da sosyal politika
ile ilişkisinin genel ve özel bağlamı etrafından değerlendirilmektedir.
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1.1. Uluslararası Sosyal Politika: Kavram, Temeller Ve Ortaya Çıkma
Gerekçeleri
1.1.1. Uluslararası Sosyal Politika Kavramı Ve Temelleri
1.1.1.1. Uluslararası Sosyal Politika Kavramı
Bilim anlamında uluslararası sosyal politika, “dünya ülkelerinin sosyal devlet yapılarını,
sosyal politikalarını, sosyal güvenlik sistemlerini ve sosyal harcamalarını tahlil eden, uygulanan
bütün sosyal politikaları, mukayeseli olarak inceleyen ve değerlendiren bir bilim dalıdır.”
Pratikte uluslararası sosyal politika, “ulusal sosyal güvenlik ve koruma sistemlerini, devletler
arası ikili veya çok taraflı antlaşmalarla düzenlemek maksadıyla yapılan çalışmaların
bütünüdür.
Bu çerçevede devletler, sahip oldukları farklı Sosyal Hukuk sistemlerini, birbirleriyle
uyumlu hale getirmeye çaba gösterirler veya sosyal güvenlik alanında bazı yeni ve bağlayıcı
asgari normlar belirlerler.
Örneğin, insanlara geniş kapsamlı sosyal hakların verilmesi ve bu hakların da insan
hakları çerçevesinde ele alınması ile sosyal politika, özellikle uluslararası antlaşmalarda önem
kazanmıştır. Sosyal politika ve sosyal güvenlik kavramı uluslararası düzeyde ilk defa
10.12.1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde ifadesini bulmuştur.

1.1.1.2. Uluslararası Sosyal Politikanın Temelleri
1.1.1.2.1. Sosyal Nitelikli Uluslararası Sözleşmeler
Sosyal güvenliğin evrensel bir boyut kazanmasıyla, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan
sonra dünyada tüm insanlara asgari bir sosyal güvenlik sistemi sağlamak amacıyla, çok taraflı
uluslararası sözleşmelere ihtiyaç duyulmuştur.
Uluslararası arenada sosyal nitelikte olan bazı önemli antlaşmalar şunlardır:
 “Atlantik Paktı”. ---- “Philadelphiya Beyânnamesi”.
 “İnsan Hakları Evrensel Beyânnamesi”.
 “Sosyal Güvenliğin Asgarî Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi”.
 “Uluslararası Nakliyat İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine Dair
Avrupa Sözleşmesi”. ------ “Avrupa Ekonomik Topluluğu (Birliği) Antlaşması”.
---- “Avrupa Sosyal Şartı”.
 “Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit
İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme”.
 “Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.” ---- “Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu”
 Uluslararası Küresel İlkeler (Global Compact)
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1.1.1.2.2. Sosyal Nitelikli Uluslararası Örgütler
Uluslararası örgüt kavramı, en geniş anlamıyla, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren,
ticarî amaç taşımayan ve birden çok devleti ilgilendiren, fakat devlet niteliği taşımayan her türlü
örgütsel birleşmedir.
Sosyal bir boyutu olan uluslararası örgütler ise şunlardır:
 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO) (BM).
 Uluslararası Para Fonu (International Money Fund – IMF).
 Çocuk Fonu (Children's Fund – UNICEF) (BM).
 Dünya Sağlık Teşkilatı (World Health Organization – WHO) (BM).
 Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) (BM).
 Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) (BM).
 Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council) (BM).
 Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricultural Organization – FAO).
 Kalkınma Programı (Development Programme – UNDP) (BM).

1.1.2. Uluslararası Sosyal Politikanın Doğuş Nedenleri

1.1.2.1. İnsanî Gerekçeler: İnsan Hakları Yaklaşımı
Tarihsel süreçte insani gerekçeler “insan hakları” kavramı üzerinden 3 aşamada ele
alınabilir.
Birinci aşama, birinci kuşak haklardır. 17. ve 18. yüzyıl İngiliz, Amerikan ve Fransız
Devrimleri’nin sonucu olarak ortaya çıkan “klasik/temel” hak ve özgürlükler söz konusudur.
Klasik/geleneksel haklar olarak da isimlendirilirler. Bu hakların özelliği, daha çok bireysel
nitelikte haklar olmasıdır. Bu haklar karşısında devletin görevi ise, “karışmama” ve “seyirci”
kalma olarak belirlenmiştir. Bu anlamda kişilere, devletin karışamayacağı özel bir alan
yaratılmış olmakta ve bu özel alan içinde kişiler istedikleri gibi hareket etme imkânına sahip
sayılmaktadırlar. Bundan dolayı bu haklar, “negatif” haklar olarak adlandırılmaktadır. Yani
devletin pasif (negatif) olduğu, kişinin tek ihtiyacının özgür olmak olduğu bir durum söz
konusudur.
İkinci aşama, ikinci kuşak haklardır. 19. yüzyıldaki kitlesel hareketler sonrasında insan
hakları listesine “sosyal haklar”ın da girdiği safhadır. İkinci kuşak haklar, tarihsel anlamda
birinci kuşak hakların sivil ve politik haklarına, özellikle devletin müdahaleden uzak kalması
söylemi ve uygulamalarına yönelik “karşıt” görüşü temsil etmektedir. “Sosyal haklar” şeklinde
ifade edilen ikinci kuşak haklar bağlamında insan hakları, bir tür “direnme” ürünü olarak da
görülebilmektedirler. Direnme, daha çok birinci kuşak hakların toplumun önemli bir kesimi için
bir anlam ifade etmemesinin bir sonucu olarak görülebilir. Zira (dönemin) sanayi(si)nin
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oldukça ağır ve güvencesiz şartları altında çalışan kesimlere klasik hakların tanınmış olmasının
pek bir faydası görülememiştir. Bu kesimler için –örneğin– klasik hakkın ürünü olarak seyahat
özgürlüğünün olmasına rağmen, haftada 7 gün ve günde 12 ile 18 saate varan çalışmanın olması
sebebiyle fiilen bu haktan faydalanmak mümkün olmamıştır. Benzer şekilde, mülkiyet hakkının
tanınmış olmasına rağmen, çok düşük ücretlerle çalışmakta olanlar için herhangi bir birikimin
olasılık dışı olduğu ve dolayısıyla fiilen mülkiyet edinememenin söz konusu olduğu gerçeği ile
karşı karşıya kalınmıştır. Kısacası, birinci kuşak haklar herkese tanınmış olsa da sadece küçük
bir zümrenin bu haklardan yararlanması söz konusudur. Klasik hakların aksine, sosyal hakların
en önemli özelliklerinden biri devletin fonksiyonu ile ilgilidir. Böylece diğer (klasik) haklardan
da istifade etmeyi olanaklı hale getiren eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçların vatandaşa bir hak
olarak sunulması, devletin bir görevi sayılmıştır. Buna göre devlet, “pozitif” bir şekilde belirli
sosyal sonuçlar üretme ve bunları realize etme hususlarından sorumludur. Devletin insan
hakları taleplerine karşılık vermesinin bir sonucu olarak ise “sosyal devlet” ortaya çıkmıştır.
Üçüncü aşama üçüncü kuşak haklardır. 20. yüzyılın ikinci yarısında görülen
“kolektif/dayanışma hakları” ön plana çıkmaktadır. 1982 yılında BM İnsan Hakları Üçüncü
Paktı Öntasarısı ile formüle edilip, “i) temiz bir çevrede yaşama ii) sürdürülebilir gelişme iii)
barış içinde yaşama ve iv) insanların zenginliğinden ve mirasından adil bir şekilde yararlanma”
olarak ortaya konan üçüncü kuşak haklar, 20. yüzyılın ikinci yarısında İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. Dayanışma/kolektif haklar olarak da zikredilen bu haklar,
daha çok üçüncü dünya ülkelerinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel geleceklerini
belirleyebilme hakkı, sosyal gelişme, kalkınma hakkı ve doğal kaynaklardan istifade edebilme
hakkı gibi bazı taleplerini içermektedir. Bilimsel ve teknik ilerleme sonucu ortaya çıkan
korkunç boyutlardaki çevre kirliliği, nükleer silahların ulaştığı seviye ve ülkeler ya da bölgeler
arasında çok büyük gelişme farklarının bulunması gibi nedenlerle beliren bu hakların diğer
birinci ve ikinci kuşaklardan farklı olarak en önemli özelliği, gerçekleşebilmeleri için kişilerin,
kurumların ve devletin “ortak” çabalarının gerekli olmasıdır. Dolayısıyla toplum ve insanlığın
kolektif bir şekilde hareket etmesi söz konusu olmaktadır. Bu yönü sebebiyle bu haklar, aynı
zamanda “sosyal işbirlikçi haklar” olarak da adlandırılmaktadır. Burada ortak amaç ise,
“yaşama hakkı”nın gerçekleşmesini sağlamak biçiminde belirmektedir. İşte uluslararası sosyal
politika, insan haklarının üçüncü kuşak aşamasında görülen bir meseledir.

1.1.2.2. Toplumsal Gerekçeler
İkinci bir gerekçe toplumsal zeminden gelmektedir. Adam Smith merkezli neo-klasik
iktisat ekolünün bir uzantısında ise “ekonomik insan” tipi mevcuttur. Ona göre, insanların
ekonomik hayattaki davranışları, süreklilik arz eden tercihler arasında faydasını maksimize
etme ve bilgi ve farklı pazarlarla ilgili diğer getirilerinin optimum miktarda toplamasını
sağlayacak hedefler ekseninde gelişmektedir. Burada, “ekonomik insan”ın ana dürtüsü, kendi
faydasıdır; başkası onun için çok da önemli değildir.
Bu yaklaşımı sert bir şekilde eleştirenler, “davranışçı yaklaşım” sergilemişlerdir. Buna
göre, “ekonomik insan”, tek boyutlu faydacılık fonksiyonu ile hareket eden, gelişmemiş sosyal
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bir ilkel varlık (social moron) olarak ele alınmıştır. Daha öte bir eleştiri ise, ekonomik insanı
sadece mekanik, tek-boyutlu, kendisini düşünen sosyal bir hayvan olarak algılayan ruhsuz
natüralist bir yaklaşım içerisinde olmasıyla ilgili olarak yapılmaktadır. Bunların alternatifi ise,
“davranışçı insan” modeli şeklinde ortaya konmuştur. Buna göre, kişi faydasını maksimize
etmek yerine, sınırlandırdığı hedefler içerisinde kendisini “tatmin” eden alternatif sonucu tercih
etme üzerinden hareket etmektedir. Böylece, kişi, ekonomisinde “tatmin” olmayı merkeze
almaktadır ve ona göre davranış sergilemektedir.
İşte, insanın davranışçı yaklaşım etrafında geliştirdiği bu tatmin olma duygusunun
“toplum” ile sınırlı tutulmasıyla şekillenebilen bir yoksulluğa karşı duruş anlayışı söz konusu
olabilmektedir. Bunlardan dolayı, toplumların, kendi varlık sebeplerinden ötürü ortaya çıkan
yoksulluğa ve muhtaçlığa çözüm üretmekle görevli oldukları dile getirilmektedir. Aksi
durumda, yani toplumun, yoksulluğa karşı görevini yerine getirmemesi halinde, ödenecek
maliyet daha büyük olabilmektedir. Örneğin, İngiltere’de maden işçilerinin sayıca çok olduğu
ve ancak ekonomik durumlarının oldukça düşük olduğu beş bölgede yapılan bir araştırmaya
göre, yetişkin nüfusun % 63’ünün, genç nüfusun % 70’inin suça yöneldiği, yani suç olabilecek
eylemlere giriştiği saptanmıştır. Aynı şekilde, hasta olan biri, hasta olmasından dolayı şefkate
ve yardıma muhtaç olacaktır. Kişinin hasta olması, sadece kendi kusuru olsaydı veya bu
hastalığından topluma zarar gelmesi söz konusu olmasaydı, kendisine yardım etmek yoksulluğa
karşı duruşun ahlaki çerçevesine girmeyen bir davranış olabilecekti. Ancak, kişinin hastalığa
yakalanmasında toplumun da katkısı bulunabilmektedir. Bu açıdan bu kişiye yardım etmek,
toplumun esas vazifelerinden biri olmaktadır. Başka bir ifade ile, toplum tarafından
yoksulluğun çok üzücü bir sorun olduğu belirtilmesine rağmen, bu durum, eyleme
dönüşmemektedir.
Çıkış yolu ise, bu konudaki toplumsal bilinçlenmenin arttırılması ve eyleme
dönüşmesidir. Diğer bir çıkış yolu olarak aile temelli dayanışma ve yardımlaşma modeli önemli
gözükmektedir. Buna göre, aile ve akrabalık temelinde var olan geleneksel yardımlaşma ve
dayanışma dinamiklerinin etkisiyle yoksulluk, çoğu zaman kontrol altında tutulabilmiş ve
bundan dolayı aile ve akrabalık bağları, yoksulluk söz konusu olduğunda toplumsal ahlak
çerçevesinde tampon mekanizma işlevini görmektedir. Ailenin gücünün zayıfladığı veya
ailenin ulaşamadığı noktalarda, sivil toplumun katkısı, yoksulluk karşısında toplumsal ahlakın
bir duruşu anlamında kıymetli bir durum arz etmektedir.

1.1.2.3. Ekonomik Gerekçeler
Üçüncü bir gerekçe ekonomiktir. Uluslararası sosyal politikanın doğuşunda büyük
etmenlerden birisi, belki de işletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet koşullarının
eşitlenmesini amaçlayan ekonomik gerekçelere dayanmaktadır. Başka bir ifade ile, artan
rekabet ortamında, bazı gelişmiş ülkelerdeki sosyal haklar diğer ülkelere oranla daha ileri
düzeylerde bulunduğundan, bu durum gelişmiş ülkelerdeki üretim maliyetlerini artırmış,
dolayısıyla o ülkelerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü azaltmıştır.
Bu tür bir olumsuzluktan kurtulmak isteyen ülkelerin önünde iki seçenek
bulunmaktadır. Birinci seçenek, o ülkede geçerli olan ulusal sosyal politikaları durdurmak ve
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yeni sosyal önlemlerden kaçınmaktır. Bu seçenek çok başarılı olamadığında ise, ikinci seçenek
devreye girmektedir. Buna göre, sosyal politika açısından ileri düzeyde bulunan ülkeler,
kendileri için engel saydıkları bu önlemlerin tüm ülkelere yayılması ve bu ülkelerde de etkin
bir sosyal politika izlenmesi yönünde baskı yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bu yöndeki
baskılar, uluslararası sosyal politika önlemleri haline dönüşmektedir. Böylece, sosyal politika
alanında sağlanacak bir eşitlik yoluyla, uluslararası piyasalarda rekabet eşitliği
sağlanabilecektir.

1.1.2.4. Dini Gerekçeler
Diğer bir gerekçe, dinidir. Bu bağlamda ilahî kaynaklı olan veya olmayan tüm dinlerin
teolojik ve ahlâkî kodlarında, muhtaç içinde olanlara yardım yapmanın var olduğu
görülmektedir. İstisna olarak Brahmanizm, insana yardım etmeyi Allah’ın işine karışmak
olarak görmektedir.
Örneğin Kilise’nin sosyal politika alanındaki bu durumu, özellikle Katolikler açısından
II. Vatikan Konsili ile uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu çerçevede, Kilise’nin mesajlarının
diğer kültürlere de adapte edilmesi projesi (inkültürasyon) yanında, misyoner karakterli olarak
insanların bu dünyadaki sosyal, ekonomik, kültürel ve politik problemleri ile ilişkili olan
“sosyal adalet” projesi ortaya konmak suretiyle Kilise’nin sosyal politikalarının uluslararası bir
bağlama uzanması sağlanmış olmaktadır. Yine İslam Kalkınma Bankası kapsamındaki adımlar
da bu kapsamda değerlendirilebilir.

1.2. Uluslararası Sosyal Politikanın Ortaya Çıkmasından Önemli Bir
Etken: “Küreselleşme”
1.2.1. Küreselleşme Kavramı Ve Yaklaşımları
1.2.1.1. Küreselleşme: Ortaya Çıkışı, Kavram ve Tanımı
Küreselleşmenin “ortaya çıkışı” ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Çok az
benimsenin bir görüşe göre, küreselleşme, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur ve insanların
ve ürünlerin ilk dolaşımı ile başlamıştır. Daha az benimsenen bir başka görüşe göre;
küreselleşme sürecini 15. Yüyıldaki Colomb ve De Gama’nın keşifleri ve dünya ticaretinde bu
keşifleri takip eden ticari patlama ile başlatmak mümkündür. Daha fazla taraftar bulan diğer
bir görüşe göre; küreselleşme, Sanayi Devrimi’nin bir yandan mal diğer yandan ulaşım
teknolojisinde sağladığı dönüşümlere bağlı olarak, Ulaşım ve taşıma maliyetlerindeki hızlı
düşüşün itici gücü ile sömürgeci anlayışın hakim olduğu 19. Yüzyılda başlamıştır. Bir kısım
görüşe göre ise; küreselleşme 19. Yüzyıl ikinci yarısı ile 1. DS öncesi arasındaki 50 yıllık
dönemde ortaya çıkan hızlı üretim ve ticaret artışına bağlı gelişmelerin sonucudur.
Ancak en fazla taraftar bulan yaklaşıma göre; küreselleşme 20. Yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkan bir süreçtir. Buna göre; 1973 Krizi ile başlayan ilk kıvılcımların 1980
sonrası devlet-piyasa ilişkisi mantığındaki dönüşümlerle zirveye çıkması ve en son 1990’ların
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başında Sovyet Bloku’nun çökmesi ile tüm dünyaya yayılan bir küreselleşme dalgası söz
konusudur.
“Küreselleşme” kavramı/terimi ise 1960’larda ortaya çıkmış; 1980’lere doğru Harvard,
Stanford, Columbia gibi prestijli Amerikan işletme okullarında kullanılmaya başlanmış ve yine
bu çevrelerden çıkmış bazı iktisatçılar tarafından popülerize edilmiştir. Hemen aynı yıllarda
uluslararası iktisadi kuruluşların yayınlarında ve raporlarında yer almaya başlamıştır.
Öte yandan küreselleşme “tartışmalı” ve “esnek” bir kavramdır. Bu sebepledir ki
küreselleşme tanımları da farklılaşmaktadır. Fakat tanımların çoğuna göre; dünyadaki akımlar
ve insan ilişkileri, tek bir küresel sistem içine girmekte ve birleşmektedir. Yani genel olarak
dünyada ekonomik, politika ve kültürel bütünleşmenin artması ve bu alanda yaşanan hızlı
değişime işaret etmektedir. Bundan dolayı küreselleşme kavramı, günümüzde hemen hemen
tüm sosyal alanlarda, ekonomide, politikada, kültürde ve öte yandan ekoloji ve teknik sahada
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamda; küreselleşmeyi sadece toplumsal yönden ele
alan ve bunun da bir boyutunun üzerinde durarak tanımlayan yaklaşımlar yanında,
küreselleşmeye bunlardan öte daha fazla mana yükleyen perspektifler de söz konusudur. Bu
sebeple küreselleşmenin ne olduğundan çok, bu şekilde nasıl bir etki alanına sahip olduğu
önemlidir.
Bunlardan yola çıkarak küreselleşmenin bazı göstergelerinden bahsedilebilir.
Bunlardan birincisi, ticaretin serbestleşmesi ve uluslararası mal ve hizmet ticareti. II Dünya
Savaşı sonrası dönemde uluslararası ticareti engelleyen ve sınırlayan yüksek gümrük tarifeleri
ve yasaklar, savaş sonrası dönemde 1947 yılında kurulan GATT ile başlayan süreçte OECD’nin
katkıları ile büyük ölçüde kaldırılmıştır. Gelinen noktada hizmet ticareti mal ticaretinin ¼’ünü
aşacak seviyeye gelmiştir.
Ancak buna itiraz da söz konusudur. Buna göre gerçekte dünya ekonomisinin
küreselleşme düzeyi, uluslararası ticaretin serbest olduğu dönemdeki düzeye, çok kısa bir süre
önce ulaşmıştır. Uluslararası ticaretin GSMH/toplam ürerim içindeki payı, 1800’lerden
1923’lere artmış; 1913’ten 1950’lere kadar ise dünya savaşları ve Buhran etkisiyle düşmüş,
1950-1970 arasında tekrar artmaya başlamış, 1970’li yılların sonlarında ise gümrük tarifeleri
ve ticari kodların düşürülmesi, daha etkin iletişim ve ulaşım imkanına bağlı olarak, 1913
yılındaki oranı yakalayabilmiştir.
İkinci gösterge, uluslararası sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarıdır. Buna göre, tamamına yakını Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ’lar) tarafından
gerçekleştirilmektedir. Son 20 yılda dünya mal ve hizmet ticareti 8,5 kat artarken, doğrudan
yabancı sermaye yatırımları 12 kat artmıştır. Teknolojik gelişme-haberleşme ve ulaşım
maliyetlerinde hızlı düşüş, teknoloji kullanımının küreselleşmesi, üretimin de küreselleşmesi
demektir. Teknoloji üretiminin bir göstergesi olan Ar-Ge faaliyetlerine çok hızlanmıştır.
Örneğin OECD üyesi olmayan bir ülke olarak Çin, % 54’lük bir payla Ar-Ge’ye en fazla pay
ayıran ülke olarak, ABD ve Japonya’dan sonra 3. lüğe yükselmiştir. Yine Ar-Ge harcamalarının
GSMH içinde en yüksek pay % 3,7 ile İsrail’e aittir.
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Ayrıca ÇUŞ’lar, birçok ülke ekonomilerinden daha güçlü hale gelmişlerdir. Örneğin
dünyanın 100 büyük ekonomisinden 51’inin ÇUŞ’lardan oluşmaktadır; 500 ÇUŞ, dünya
çapındaki tüm doğrudan yatırımların % 80’ini kontrol ediyor. ÇUŞ’ların merkezi, % 90’ına
yakını ABD, AB ve Japonya’dadır. 2000 yılına göre ilk 10’daki ÇUŞ’ların 5’i ABD, 2’si Japon,
1’i İngiltere, 1 Alman-ABD ve 1 İngiliz-Hollanda kökenlidir.

1.2.1.2. Küreselleşme Yaklaşımları
1.2.1.2.1. Aşırı Küreselleşme Yanlıları (Radikaller)
Aşırı küreselleşmecilere göre, piyasalar artık devletlerden daha güçlüdür. Devletlerin
otoritesindeki bu gelişme ise, diğer kurumlar ile birliklerin ve yerel / bölgesel otoritelerin
artarak yaygınlaşması şeklinde görülebilir.
Radikal / aşırı küreselleşmeciler, dünya toplumunun, geleneksel ulus devletlerin yerini
almakta olduğu ya da olacağı ve yeni toplumsal örgütlenme şekillerinin belirmeye başladığı
düşüncesindedirler. Ancak bu grup içinde yer alanlar homojen değillerdir. Örneğin
neoliberaller, devlet gücü üzerinde piyasanın ve bireysel otonominin başarısını hoşnutlukla
karşılarken, aynı grup içinde yer alan neomarksistler ya da radikaller, çağdaş küreselleşmeyi,
baskıcı kapitalizmin temsilcisi olarak değerlendirmektedirler.
Aşırı küreselleşmeciler, bu sürecin küresel ekonomide kaybedenler kadar kazananları
da yarattığına inanıyorlar. Bir taraftan geleneksel merkez çevre yapısının yerine geçen, “yeni
bir küresel işbölümü” yükseliyor. Uluslararası iş bölümünde ortaya çıkan değişimle ilgili iki
farklı yorum yapılmaktadır. OECD ve benzeri kuruluşlar üretimi küreselleşmenin lokomotifi
olarak görmektedirler. Üretimin tamamen küresel bir strateji ile örgütlenmesi halinde tüm
bölgelere sermaye yoğunluğu ve sektörel dağılım açısından dengeli bir üretim sistemi
doğacağından söz etmektedirler.
Alternatif yorum ise Frobel ve arkadaşlarından gelmiştir. Sözü edilen bilim adamlarına
göre yeni uluslararası işbölümünden üretim tüm dünyada emeğin ve sermayenin en etkin
kombinasyonunu sağlayacak şekilde parçalara ayrılmaktadır. Yeni uluslararası işbölümü teknik
karakterdedir. Gerçek küresel üretime ulaşmanın aracı uluslararasında teknik işbölümünün
gerçekleşmesidir. Yeni iş bölümünün sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinde yaratmış olduğu
yüksek düzeydeki yapısal işsizlik uluslararası sistemin kademe kademe oluşumunun daha
eşitlikçi bir yönde değiştiğinin işaretidir. Bu arka plana rağmen hükümetler, küreselleşmenin
sosyal sonuçlarını “idare etmek” durumundadırlar.
Neo-Marksistler ve radikaller içinse böyle bir “iyimser yaklaşım” doğru değildir.
Onlara göre küresel kapitalizm, hem uluslararasından hem de ulusların içinde eşitsizlik
yaratmaktadır. Ancak sosyal konumda geleneksel refah devleti yolunun sürdürülmesinin
zorlaştığı ve giderek eskidiği konusunda neo-liberaller ile mutabıktırlar. Birçok neo-liberaller
için küreselleşme, ilk gerçek küresel uygarlığın kurucusu olarak değerlendirilmektedir.
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Öte yandan aşırı küreselleşmeci bakış açısına göre, küresel ekonominin yükselişi,
radikal yeni dünya düzeninin temeli olarak yorumlanabilecek, küresel düzeyde kültürel karışım
(hyperdization), küresel yayılma ve küresel yönetişim kurumlarının (global governance
institutions) doğuşu, köklü bir biçimde yeni dünya düzeninin temsilcileri ve ulus devletin sonu
olarak yorumlanmaktadır. Artık ulusal hükümetin sınırlarını kontrolde güçlük çekilmektedir.
Küresel ve bölgesel hükümetler daha büyük roller talep ederken, devletlerin otonomisi ve
egemenliği de daha çok aşınmaktadır. Bunun yanında, ülkeler arasında uluslararası işbirliği
kolaylaşmıştır, artan küresel iletişim alt yapısı sayesinde farklı ülkelerin halkları, ortak
çıkarlarının daha çok farkına varmakta ve bunun sonucunda da küresel bir uygarlığın doğuşu
için ortak bir zeminin oluştuğunu iddia etmektedirler.

1.2.1.2.2. Küreselleşme Karşıtları (Kuşkucular)
Radikal / aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında yer alan bu grup,
kuşkucular olarak da anılmaktadır. Giddens’in deyimiyle küreselleşmeye her konuda kuşkuyla
yaklaşmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada “hiçbir şeyin yeni olmadığı”nı iddia etmektedirler.
Kuşkucular, küreselleşmenin geçmişine (19. yüzyıla) bakarak, o
dönemde de önemli derecede para mal hareketinin oluşmuş olduğunu söylemektedirler.
Günümüzde hala birçok ülkenin oldukça katı bir biçimde uyguladıkları ulusal sınır
kontrollerine karşılık 19. yüzyılda insanların pasaport bile kullanmadıklarını iddia ediyorlar.
Kuşkucular dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması yönündeki günümüzde yaşanan
gelişmelerin, yüzyıl öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia
ediyorlar. Kısacası, küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar. Herkesten bu
terimle bu kadar ilgili olmasını zamanın ideoloji haline gelmesine bağlıyorlar. Onlar için
küreselleşme, refah devletini yok edecek minimal devlet ve hükümeti amaçlayan çevrelerin sık
sık kullandığı basit bir terimdir.
Bunun yanında, küreselleşme sürecinin karşıtları, bu sürecin karşısında
gelişen bölgeselleşmeyi, küreselleşmenin bir ara istasyonu gibi değil, tam aksine alternatif
olarak görürler. Dünya küresel bir uygarlık yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye
doğru gitmektedir. Küreselleşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, farklı uygarlıklar ya
da bölgeler arasında yeni çatışmaları beraberinde getirecektir.
Yine bir grup, dünya ekonomisi içerisindeki eşitsizliğe dikkat çekiyor ve
bunun dünyada neo-liberallerin dediği gibi, küresel bir uygarlığın doğuşundan ziyade,
köktendinciliğin ya da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacağını düşünüyorlar. Ayrıca
şüpheciler, küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya
çıkan bir olgu olmaktan çok, bir ideolojik tutum olduğunu da ileri sürüyorlar.
Küreselleşmeye karşı çıkan başka bir kesim, sosyalist bloğun çökmesi ve
marksist ideolojinin cazibesini yitirmesinden rahatsızlık duyan yapısalcı neo-marksistlerdir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bütün dünyada sosyalist modelin terk edilmesi ve piyasa
ekonomisi ve liberalizmin öne çıkmasından rahatsız olan siyasetçi, akademisyen ve aydınlar;
özellikle gelir dağılımındaki bozulma ve emperyalizm söylemiyle küreselleşmeye itiraz
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etmekte, küreselleşmenin “aynı zamanda kapitalist sömürünün de küreselleşmesi olduğunu”
ileri sürmektedir.
Bu grubun bazı üyelerine göre; küreselleşme, doğrudan kapitalizm ile bağlantılıdır.
Küreselleşme, kapitalist modernlik ile birlikte düşünülebilir ve ancak bu çerçevede
açıklanabilir. Küreselleşme, kapitalizmin günümüzdeki boyutu ve görünümüdür. Eş deyişle
küreselleşme, kapitalizmin diasporası yani onun dünyaya dağılıp yayılması, esnemesi ve
dünyayı kuşatmasıdır. Kaynakların sıkışmasıyla birlikte, bir yandan yaygın teknoloji
uygulaması ve sermayenin olgunlaşması, diğer yandan da üretim tekniklerindeki değişim
kapitalizmin ulus-devlet aşamasından küreselleşme aşamasına geçmesini hem zorlamakta hem
de olanaklı kılmaktadır. Bu dönem ne kadar süreceği belli olmayan üçüncü paylaşım savaşı
olarak da yorumlanabilir. Bu, karşıt sermayelerin birikime ve teknolojiye ulaşım olanaklarını
tıkamak ve bu olanakları elde etmektir. Böylece, üçüncü paylaşım savaşının ana hedefleri, bir
yandan katma değerden büyük pay alan teknoloji, diğer yandan da gelişme ve teknoloji
üretmenin tamamlayıcı unsuru olan enerji kaynaklarıdır. Ne var ki ileri teknolojiye dayalı yoğun üretim, gelir dağılımını bozması yanında, işsizliği de yaygınlaştırmaktadır.
Şu halde, ekonomik anlamda küreselleşme: üretim ve hizmet olanaklarının yerküreye
yayılmasına karşılık, uygulanan teknoloji boyutuna bağlı olarak yaratılan değerlerin giderek
büyük bölümünün merkeze, işsizliğin ise çevreye transferi anlamına gelmektedir. Bir başka
perspektiften bakıldığı takdirde, küreselleşmeyi, emperyalizmin aldığı yeni biçim veya
kapitalist sermaye birikiminin yeni bir aşaması olarak da tanımlamak mümkündür. Bu
perspektif, küreselleşmeyi yeni bir olgu olmaktan çok yeni bir kavram olarak ele almaktadır.
Küreselleşmeye karşı çıkan bir başka grup küreselleşmeye milli içerikli dürtülerle karşı
çıkmaktadır. Küreselleşme sürecinin ulus devletin önemini aşındırması ve dış müdahalelere
imkân vermesi 20. yüzyıl milli devlet anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan kişileri rahatsız
etmektedir. Bu görüşün savunucuları; küreselleşmenin insanları baskı altına aldığını,
devletlerin hakimiyetine son verdiğini, hepsini emperyalist devletlerin egemenliğine
soktuğunu, yerel değerleri yok ettiğini, güçsüzleri ezdiğini, yoksul ve zengin arasındaki
uçurumu büyüttüğünü, sadece çok uluslu şirketleri yararlandırdığını, bu şirketlere gelişmekte
olan ülkelere refahsız bırakarak boğma fırsatı verdiğini ve gezeğenin ekolojisini tamamen
tahrip ettiğini ileri sürmektedirler.
Diğer bir küreselleşme karşıtı grubun da; gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu
indirmek, istihdamı artırmak ve dış ödemeler dengesini rahatlatmak konusunda başarısızlığa
uğramış, yolsuzluklara bulaşmış, sonuçta ekonomiyi krize sürüklemiş, bunun sorumluluğunu
üstlenmek istemeyen, bir anlamda hatalarına günah keçisi arayan siyasetçi ve bürokratlar
olduğu söylenebilir. Suçu, IMF, Dünya Bankası, G7 ülkeleri ve dış güçlerin üzerine, hepsinin
bir özeti olarak da küreselleşmenin üzerine yıkmak, siyasetçi ve bürokratların pek çoğunun
kolayına gelmektedir.

15

1.2.1.2.3. Dönüşümcüler
Dönüşüm kavramının değişimden farklı olarak radikal hareketleri içerdiği kabul
edilirse, küreselleşmeyi ifade etmede neden dönüşüm kavramının kullanıldığı daha iyi anlaşılır.
Zaten küreselleşme teorik bir çerçevede şekillenen bir düşünce niteliğine sahip olmaktan çok
uzaktır. Aksine “de facto” bir oluşumdan bir başka deyişle küreselleşme, türetilen bir teorik
kavramın ötesinde dünyanın “alternatifsiz” yaşamak durumunda bırakıldığı ve belirli bir
sürecin sonunda oluşagelen bir dönüşümü tanımlar. Bu nedenledir ki küreselleşme konusunda
yapılan tartışmalardan yakınarak bir sonuç çıkarmak, dönüşümün etkilerinin bir bölümünün
netleşmemesinden – taşların yerlerine oturmamasından dolayı şimdilik pek olanaklı
gözükmemektedir.
Giddens’in de dahil olduğu ve “dönüşümcüler” diye nitelendirilen bu üçüncü grup,
küreselleşmeyi modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal
ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. Dönüşümcüler,
ulusal hükümetlerin otoritelerini ve güçlerini yeniden yapılandırdığını kabul ettiği halde, hem
aşırı küreselleşmecilerin” egemen ulus devletin sonunun geldiği” iddialarını, hem de
küreselleşme karşıtı kuşkucuların “hiçbir şey değişmedi” tezini reddetmektedirler. Bu noktada
dönüşümcüler açısından ulus devlete yapılan vurgu, ulus-devletin de hemen her şeyde olduğu
gibi bir yeniden yapılanma içerisine girdiğidir. Buna koşut olarak ulus-devletin dönüşüm
içerisinde olan dünyadaki konumu, küreselleşmeyle yakından ilgilidir ve tartışmaya açılmalıdır.
Ulus-devletler gerçekte hala güçlüdürler ve siyasal liderlerin de dünyada oynayacak büyük bir
rolleri vardır. Ama aynı zamanda, ulus-devletin gözlerimizin önünde yeniden şekillenme
sürecini de kimse yadsıyamaz. Ulusal ekonomik politika artık eskisi kadar etkili olamaz. Daha
önemlisi, jeopolitiğin geçmişteki biçimleri eskidiğine göre, uluslar kimliklerini yeni baştan
düşünmek zorundadırlar.
Buna rağmen küreselleşmenin formel tanımlarında ekonomik boyutu ön plana çıkar ya
da çıkartılır. Temelinde liberalizme dayanan; dünya pazarının finans, sermaye, üretim ve
özellikle kaynak kullanımı açısından arkasına teknolojinin desteğini alarak entegrasyonuküreselleşme olarak tanımlanır. Mcluhan küreselleşmenin sinyallerini daha 1960’lı yıllarda
vererek “küresel köy” ifadesini kullanmış, dünya ekonomisinin tüm yönleriyle tek bir pazar
haline geleceği düşüncesinin temelini atmıştır. Ekonomik anlamda bırakın yüzyıl öncesini, 3040 yıl öncesinden bile çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Son yıllarda küreselleşme konusunda
yapılan araştırmalar, yaşanan gerçekler çok farklı, ilginç bir dönemde yaşadığımıza işaret
ediyor. Geçmişe göre çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel Pazar oluşturulmuştur. Karşılıklı
alınıp satılan malların miktarı 19. yüzyılla karşılaştırılmayacak kadar fazladır. Ama bundan
daha da önemlisi, ekonominin giderek daha çok hizmet sektörüne bağlı hale gelmesidir. Bilgi,
boş zaman, iletişim, elektronik ve finans ekonomisi içeren hizmetler, ekonomideki en önemli
sektör haline gelmiştir.
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1.2.2. Küreselleşmenin Genel Manada Sosyal Politikayla İlgisi
Küreselleşmenin sosyal politika literatüründe sahne alması ve dolayısıyla küreselleşme
ile sosyal politika ilişkisinin zemini ancak 1990’ların başlarında İngiltere’de ortaya konmaya
başlanmıştır.
Küreselleşme ile sosyal politika ilişkisi ise, dört temel perspektif etrafında
değerlendirilebilmektedir.

1.2.2.1. Küreselleşmenin Sosyal Politikaları Kısması
Birinci perspektif, küreselleşmenin kapitalizmin baskınlığı ile refahta kısmaya ve
tasarrufa sebep olduğu şeklindedir.
Bu yaklaşıma göre dünya ekonomisinin ulus bazlı yapısının dönüşüp
uluslararasılaşması söz konusudur. Bunun manası ise, ulus devletlerin otonomilerinin ve
kontrollerinin zayıflamasıdır. Buna göre küreselleşme ile birlikte, devletin temel işlevleri,
ulusal kalkınmaya ve sosyal gelişmeye dayalı refah anlayışı içinde olmaktan çok, uluslararası
ekonomiye uyum sağlamak şeklinde ortaya çıkmıştır. Zira Roseneau’ya göre artık ulus
devletlerin uluslararası politikalarda söz sahibi olması ortadan kalkmış; uluslararası
politikaların uluslararası tröstler ve IMF, DB, OECD, NAFTA, AB gibi örgütler tarafından
şekillendirildiği bir süreç devreye girmiştir. Bundan dolayı keynezci anlayışın devlete hâkim
olmasının ortadan kalmasının yani devletin sosyal sorunlara verdiği önemin azalmasının ve
sosyal harcamaların düşmesinin, dolayısıyla sosyal politikaların önemli sayılabilecek derecede
değişikliğe uğramasının vaki olduğu belirtilmektedir. Bu durum “içi boşaltılmış devlet” tabiri
ile ifade edilmektedir. Bu anlamda küreselleşme, kapitalistlerin dünya ekonomisinde küresel
çapta egemenlik kurmasıyla ilişkilendirilmektedir. Küresel kapitalizmin gelişmesi ise, refah
devletlerinin problemlerinin daha da kötüleşmesi noktasında işsizlik ve eşitsizliğin artmasının
sorumlusu olarak ele alınmaktadır. Bunun yanında, küreselleşme ile küresel bir güç halini aldığı
belirtilen küresel(leşmiş) kapitalizm sebebiyle, sermaye ile emek arasındaki güç dengesinin
emek aleyhinde değiştiğine vurgu yapılmaktadır.
Küreselleşme karşıtları, bu yapının çok tahripkâr olduğu konusunda net fikirlidir. Ancak
konu makro boyutta değerlendirildiğinde küreselleşmenin tüm refah devletleri üzerinde benzer
etkilerinin olduğuna ilişkin kesin bulgulara ulaşmak zordur. Bu etkilerin birçoğu küreselleşme
ile dolaylı yoldan ilişkili olan ve çoğunlukla ulusal hükümetlerin politikaları ve farklı kurumsal
yapılarından kaynaklanmaktadır.

1.2.2.2. Küreselleşmenin Sosyal Politikalarda Az Bir Etkisinin Olması
Küreselleşme ile sosyal politika ilişkisinde ikinci perspektif, küreselleşmenin refah
devletleri ve dolayısıyla sosyal politika üzerinde diğer sosyal ve ekonomik süreçlerden “daha
az bir etkisinin olduğu” yönündedir.
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Buna göre dünya ekonomisindeki değişmeler, küreselleşme tezlerinde
savunulduğundan çok daha yavaş, daha az yayılan ve daha küçük şekildedir. Bu bakımdan
örneğin küreselleşmenin sosyal politika üzerinde olumsuz etkisinin olduğunun söylenmesi,
yani “küreselleşme tehdidi” tabiri, ulusal hükümetlerin refahı yeniden yapılandırmak
istemelerinin arkasındaki bir ideolojik balon olarak görülmektedir. Bu anlamda refah
devletlerinin değiştiği doğrudur, ancak bu değişimin sebebi nüfusun yaşlanması, teknoloji, aile
yapısının değişmesi ve diğer riskler gibi küreselleşme faktörü dışındaki faktörlerde aranmalıdır.
Bu görüş çerçevesinde sosyal politikalarda ileri gitmiş ülkelerin, kendi ihtiyaçlarına
yönelik politikalar üretmesi mantıklı görünmesine karşın, sosyal politikaları yetersiz hatta
olmayan ülkelerin küreselleşme sayesinde bu yapıların farkında oldukları da belirtilmelidir.
Zira İngiltere'de konut politikası, 2002 yılında evsizlik yasasında yapılan değişiklik ile daha
geniş bir kitleye uygulanmaya başlanırken (konutlardan yararlanma yaşının 18-20'den 16-17'ye
indirilmesi), konut politikasının sosyal politikanın temel konusu olduğunun farkında olmayan
ülkeler bile bulunmaktadır. Bu nedenle küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki ikinci
perspektiften etkisini gelişmiş ülkeler bağlamında anlamak daha doğru olacaktır.

1.2.2.3. Küreselleşmenin
Politikalarca Dengelenmesi

Sosyal

Politikalara

Etkisinin

Ulusal

Küreselleşmenin sosyal politikalar üzerindeki “etkilerinin ulusal politikalar tarafından
uyarlanması ve dengelenmesi” görüşü, üçüncü bir perspektiftir.
Buna göre özellikle her bir refah devleti tipinin, küreselleşmenin etkilerini kendi refah
özelliklerine göre ayarlaması ve uyarlaması sonucu, farklı farklı değişimlere uğrayacakları dile
getirilmektedir. Dolayısıyla küreselleşmenin etkisi, ülkeden ülkeye fark etmekte ve ulusal
kurumlar tarafından şekillendirilmektedir. Bu anlamda sosyal politikanın küreselleşmeden
etkilenmesine rağmen, yine de temelde ülkelerin iç dinamikleri tarafından belirlendikleri
savunulmaktadır.

1.2.2.4. Refah Devletinin Küreselleşmeyi Yaratması
Küreselleşme ile sosyal politika arasındaki ilişkiyi yansıtan son ve dördüncü perspektif,
“refah devletlerinin küreselleşmeyi yarattığı ve küreselleşmenin ileriye dönük gelişmesini
kısıtladığını” ileri sürmektedir.
Bu görüşe göre küreselleşme, büyük oranda gelişmiş ekonomilerdeki demokratik refah
devletlerindeki gelişmenin bir ürünüdür. Bu ülkelerde sosyal hakların garanti altına alınması,
ulusal ekonomilerin deregulasyonuna ve uluslararası ekonominin liberalleşmesine ve yeniden
düzenlenmesine yol açmıştır. Dolayısıyla küreselleşme, ulusal hükümetlerin sosyal politika
insiyatiflerinin beklenmeyen sonucudur. Bu anlamda, küreselleşme ve ulusal refah devletlerinin
gelecekteki ilişkisi, ulusal hükümetlerin kararlarına bağlı bulunmaktadır.
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Gelecekte olacaklar çoğunlukla ulusal hükümetlerin eylem ve politikalarına, ulusal
sorunlarına yönelik cevaplarına ve sorumluluk algılarına bağlıdır. Örneğin hükümetler küresel
ticarete daha yoğun olarak girmeye ya da ekonomik ve sosyal çevrenin korunması için daha
muhafazakâr ekonomik politikalar izlemeye karar verebilirler. Bu nedenle ülkelerin
belirleyecekleri sosyo-politik tercihler, küresel sosyal politika algısını oluşturacaktır. Ancak
daha rekabetçi bir yapıya kavuşma arzusu, sosyal haklara ayrılan bütçelerin kısılmasına ve
sistemin kendini sınırlandırmasına yol açar.

1.2.3. Küreselleşmenin Sosyal Politika Alanına Etkileri
1.2.3.1. Küreselleşme ve Esnek Üretim
Fordist üretimin temeli olan kitlesel üretim ve kitlesel tüketim, 1950’li ve 1960’lı
yıllarda ekonomik olarak sürdürülebilir bir performans sergilemiştir. Ancak gelişmiş kapitalist
ülkelerin piyasalarında yaşanan “talep doyması”, 1970’lerin sonlarıyla etkisini göstermeye
başlamış ve fordist üretim biçiminin tipik özellikleri “farklılaşmaya” başlamıştır. Yeninden
yapılanma sürecinde üretim örgütlenmesi “post-fordist üretim”, “esnek üretim” gibi
tanımlamalarla anılmaktadır. Ancak Arrighi gibi bazıları, esnek birikim rejiminin
yaygınlaşması iddiaları karşında; bu durum da yeni olmadığını ve tarihsel kapitalizmin uzun
dönemi boyunca, sermayenin genel özelliğinin esneklik ve seçicilik olduğunun altını
çizmektedir.

1.2.3.1.1. Esnek Uzmanlaşma
Esnek uzmanlaşma, orijinal olarak ABD’li sosyologlar Pierre & Sabel (1984) ve Hirst
& Zeitlin’in (1991) çalışmalarına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, 1970’li yıllardaki ekonomik
krizin sorumlusu olarak, fordist üretim biçiminin sınırlılıklarını ve fordizmin dönemin
koşullarına cevap verememesini göstermektedir. Bu kısıtlılıkları aşmanın yolu olarak, her biri
kendi alanlarında uzmanlaşmış, üretim sürecinde farklı taleplere “esnek şekilde uyum”
sağlayabilen, yüksek düzeyde teknoloji kullanan, KOBİ’lerin rolü vurgulanmaktadır. Bu roller
ile birlikte, endüstride yeni bir dönemin yaşanacağı ifade edilmektedir. KOBİ’lerin oluşturduğu
esnek uzmanlaşma modelinin örneklerine 1970’lerde Kuzey İtalya’da Bologna bölgesinde ve
Güney Almanya’da yaygın olarak rastlanmakta; daha sonra giderek diğer Avrupa ülkelerine de
yayıldığı görülmektedir. Bu KOBİ’lerin ortak özelliği ise; öğrenme, yeni teknolojilere
uyarlanabilme, teknolojik yenilikleri hızlı adapte edebilme ve yeni teknolojiler yaratabilmedir.
Esnek uzmanlaşma yaklaşımını destekleyen diğer görüş, Atkinson’un yönetsel
okul’unun geliştirmiş olduğu “işlevsel esneklik”tir. Buna göre işgücü, “merkez işçiler” ve
“çevre işçiler” olarak ikiye ayrılır. Merkez işçiler, sürekli sözleşmeli, yoksek vasıflı ya da çok
beceriklidir. Bu nedenle de iş örgütünün etkinliği için temel ve vazgeçilmez olan rolleri yerine
getirmektedirler. Bu kısıtlılıkları aşmanın yolu olarak, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış,
üretim sürecinde farklı taleplere “esnek şekilde uyum” sağlayabilen, yüksek düzeyde teknoloji
kullanan, KOBİ’lerin rolü vurgulanmaktadır. Çevre işçiler ise, geçici sözleşmeli ve yarı
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zamanlı işlerde çalışan, büyük ölçüde vasıfsız ya da yarı-vasıflı işlerden oluşmaktadır. Her iki
işçi kategorisi de farklı esneklik biçimlerine maruz kalmaktadır. Merkez işçileri, belli bir iş
güvencesine sahiptir ve işlevsel esnekliğe ayak uydurabilecek kadar iyi kazanç koşullarına
sahiptirler. Çevre işçiler ise “sayısal” olarak esnetilebilecek durumdadırlar. Yani üretimin
gerektirdiği bir şekilde ya yarı zamanlı işlerde çalıştırılırlar ya da yılın belli dönemlerinde işten
çıkarılırlar.

1.2.3.1.2. Tekno-ekonomik yaklaşım
Fordist üretim krizini açıklamaya dönük diğer bir yaklaşım, neo-Schumpeterci olarak
anılan “tekno-ekonomik yaklaşım”dır. Kuramın merkezinde teknolojik yenilikler
bulunmaktadır. Teknolojik yenilikler kendi içinde ayrıntılı bir şekilde sıralanır ve hepsine
birden “teknolojik devrim” adı verilir. Teknolojik devrim, belli sektörleri ya da belli bir ürün
grubunu değil, tüm ekonomi düzenini değiştiren değişiklikler ile ilgilidir.
Bu yaklaşıma göre, artık yeni teknolojik atılımlar söz konusudur ve fordist kriz de
bununla aşılacaktır. Jenerik teknolojiler, ekonomik faaliyet alanlarını bütünüyle değişime
uğratma ve hatta daha önce var olmayan yeni ekonomik faaliyet alanları/sektörleri yaratma
yeteneği içeren teknolojilerdir. Bunlar; enformasyon teknolojisi; ileri malzeme teknolojileri;
biyoteknoloji ve gen mühendisliği; uzay ve havacılık teknolojisi; enerji teknolojileridir. Bu
durum, yani çalışma hayatında teknolojisinin giderek daha da yoğun ve yaygın kullanılmasıyla
beraber, kullanıcının yerine “teknolojinin yapay zekası” ima edilmektedir.

1.2.3.1.3. Yalın Üretim
Yalın Üretim, Japonya’da Toyota otomobil fabrikasının geliştirdiği üretim sistemidir.
Bu nedenle “Japon Üretim Sistemi” de denmektedir. Japon üretim sistemi 1945-50’lerde, düşük
ücretlerin sağladığı maliyet avantajına dayanıyordu. Ücretlerin yükselmesi ile bu strateji bitti
ve Japonlar, büyük ölçekli “sermaye yoğun” sistemine geçtiler. 1950’lerde Toyota
Başmühendisi Ohno, “üretimin yığın ölçeği temeli”nde örgütlenmesinin, maliyetleri
azaltacağını keşfetti.
Ayrıca “kalite” ve “sıfır hata” üzerinde odaklandı. Ancak bunlar için emeğin yüksek
nitelik ve motivesi gerekiyordu. Yaşam boyu iş güvencesi garantisi, meslekteki süreye göre
ücretlendirme, şirket kârlılığı temelinde prim sistemi, Toyota içinde bir aile havasının
yaratılmasında ve motivasyonun arttırılmasında etkili olmuştur. Böylece “Japon Üretim
Sistemi” (JÜS) doğmuştur.
JÜS, genel olarak kaynakların daha etkin kullanımı anlamında stokların minimize
edilmesine yaslanan ve bu doğrultuda “talebe göre şekillenen” “sürekli iyileştirme” (KAİZEN)
vurgusu ve “takım çalışması” mantığı ile işleyen tam zamanlı bir üretim sistemidir. JÜS,
“Japonlaşma” adı altında küreselleşme tartışmalarına eklemlenmiştir.
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1.2.3.2. Küreselleşme, İstihdam ve İşsizlik
1.2.3.2.1. Dışa Açılma/Dış Ticaretin Serbestleşmesi ve Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımı Etkisi
Ekonomilerin/ticaretin dışa açılması/dış ticaretin serbestleşmesi ile birlikte artan
ihracat, üretim ve istihdam artışı yaratıyor olabilir. Ancak küreselleşmenin istihdam üzerindeki
etkisi, toplam faktör verimliliğindeki artışın etkisi ve ithalat nedeniyle beklendiği gibi
olmayabilir. Ayrıca, dışa kapalı ekonomide koruma altında olmaktan dolayı gizli işsiz ya da
eksik istihdam yolu ile işsizliği gizlenen sektörler, ekonominin dışa açılması ile “açık işsiz”
hale gelebilirler. Dolayısıyla burada bir “belirsizlik” söz konusudur.
Benzer bir belirsizlik doğrudan sermaye yatırımının (DSY) “istihdama etkisi” ile
ilgilidir. DSY’nin istihdama etkisi 2 yönlüdür: “Dolaysız” ve “dolaylı”. Dolaysız istihdam
yaratma etkisi, yatırım yapılacak yere göre, işlerin niteliğine göre ve ÇUŞ’ların stratejilerine
göre değişebilir. Buna göre, gelişmekte olan bir ülke, doğrudan sermaye yatırımlarının
önündeki engelleri kaldırdığında yeni kurulan üretim alanlarında istihdam imkanı yaratabilir.
Yatırımcı ülke, yatırımları sevk ve iare edecek personeli, genellkle, kendi ülkesinden istihdam
etmektedir (Türkî Cumhuriyetleri’nde Türk müteşebbislerin yatırımlarındaki gibi). Fakat
yabancı sermaye yatırımlarının, yatırımı veren ülke açısından istihdama etkileri konusunda
farklı görüşler bulunmaktadır.
Dolaylı istihdam yaratma etkisi ise, üretilen malların yerli endüstride girdi olarak
kullanılması ve diğer yandan da üretim için diğer girdiler yerli endüstriden sağlandıkça,
istihdama olumlu etkisi olacaktır. Fakat yabancı sermaye ile rekabet içinde olan yerli
şirketlerse, hem olumlu hem de olumsuz etkileneceklerdir. Olumlu yönü; yabancı şirketlerin
piyasaya girişi, yerli şirketleri daha etkin olmaya zorlayabilir. Olumsuz yönü; yabancı
şirketlerin yatırımı sonucu, yerli şirketler piyasa dışı kalabilir.
Dolayısıyla yabancı şirketlerin dolaylı net etkisi, yerel şirketlerin rekabet kabiliyetlerine
bağlıdır. Eğer yerel şirketler rekabet kabiliyetine sahipse, yabancı şirketlerin piyasaya girişi,
rekabet ettiği şirketlerde yeni ve daha iyi istihdam fırsatları yaratarak verimliliği ve ihracatı
teşvik edecektir. Rekabet gücüne sahip değillerse, iş kayıpları ortaya çıkabilir. Ayrıca yabancı
yatırımcıların başarısı, diğer yabancı yatırımcıları da harekete geçirebilir. Bu “kartopu etkisi”
de istihdamın dikkate değer bir şekilde artması anlamına gelecektir.
DSY’nin “istihdama etkisi”nin olumsuz yönü de vardır. Doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının ülke içinde ithal ikameci politika [ithal edilmekte olan malları, yurt içinde imal
edilmesini teşvik ederek, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal sanayiyi büyütmeyi amaçlayan
korumacı politika] ile, korunmakta olan yerli firmaları piyasa dışında bırakarak, çalışanların
işlerini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca, gelişmekte olan bir ülkeye yabancı sermaye
girişinin şirket birleşmeleri yoluyla ya da kurulu bir şirketin devralınması yoluyla
gerçekleşmesi halinde, istihdamı azaltan sonuçları olabilir. Dolayısıyla, doğrudan yabancı
sermaye yatırımları, daha önce ithal ikameci politikalarla korunmakta olan endüstriler için
“dışlama etkisi” yaratabilir.
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DYS’nin “işgücünün niteliği”ne etkisi de vardır. Yabancı şirketler, genellikle yatırım
yaptıkları ülkelerin teknolojilerinden daha ileri bir teknoloji kullanırlar. Bu nedenle de yeni
alınan işçilerin bir eğitim sürecinden geçirilmeleri kaçınılmaz olur. Eğitimli işçilerin (daha
sonra), yabancı şirketlerden ayrılıp yerli şirketlerde çalışmaya başlamaları durumunda,
ekonomi açısından işgücünün eğitimine net bir katkısı görülmüş olur. Yapılan araştırmalar,
gelişmekte olan ülkelerdeki ÇUŞ şubelerindeki emek verimliliğinin, ev sahibi ülkenin aynı
sektöründen daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak yabancı şirketlerin bu katkısının
“abartıldığını” savunanlar da bulunmaktadır. Zira yabancı şirketler, daha çok “sermaye-yoğun”
teknolojiler kullanmaktadırlar. Ve böylece işçilerin eğitimi gibi bir maliyete girmek istemezler.
Dolayısıyla bu şirketler işgücünün eğitimine katkıda bulunmadıkları gibi, bulunan kalifiye
işgücünün de yüksek ücretlerle transfer etmekteler ve kalifiye işgücü açığı doğmaktadır.
DYS’nin “ücretler” üzerine etkisi de vardır. Yabancı şirketler, genellikle yatırım
yaptıkları ülkedeki nitelikli işgücünü çekmek amacıyla, o ülkedeki ortalama ücretlerin üzerinde
ücret öderler. Bu durumda ise, işgücünün belirli bir bölümü, yüksek ücret alarak refah
düzeylerini yükseltmiş olacaklardır. Ancak işsizliğin yaygın olduğu ve büyük bir işgücü
grubunun düşük ücret düzeyleri ile çalıştığı bir ortamda, yüksek ücret verilmesi, sosyal yapı
içerisinde ayrıcalıklı bir işçi grubu yaratarak ekonomideki ücret yapısını da bozacaktır. 1995
tarihli bir araştırmada, Meksika’nın 1975-1988 döneminde artan ücret eşitsizliği ile DSY
arasında ilişki kanıtlanmıştır.
DYS’nin “Türkiye” üzerine etkisi nedir? Türkiye’de büyük ölçekli yatırım yok denecek
kadara azdır. Çünkü 1 milyon dolar bile büyük ölçekli sayılmazken, TR’de genelde 50-100 bin
dolarlık yatırımlar vardır. 1 milyon dolarlık yatırımlar da portföy yatırımı, sermaye akışı
türündendir. Diğer taraftan var olan DSY’lerin Türkiye’nin istihdam, işgücü niteliği ve ücretleri
üzerindeki etkisini ölçmek de neredeyse mümkün değildir. Çünkü tatmin edici veriler
bulunmamaktadır. Bu sebeple sadece DSY’nin istihdam üzerindeki etkisi ile ilgili
bahsedilebilir. DSY’nin yarattığın istihdam konusunda net bir rakam vermenin imkanı yoktur.
Ancak tahminen 500 bin istihdam yaratıldığıdır! 2000 yılındaki istihdam yaratma sayısının da
50 bin olduğu tahmin edilmektedir. İTO’nun hesaplarına göre 1998 yılında DSY’nin istihdam
yaratma oranı yaklaşık % 20’dir.
Yapılan ampirik çalışmalar, küreselleşmenin (Dışa Açılma/Dış Ticaretin Serbestleşmesi
ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı) istihdam üzerindeki etkisinin ülkelerin özelliğine
bağlı olarak değiştiğini (göreceli) göstermektedir. 1997, 1999 ve 2003 tarihli çalışmalara göre,
küresel ekonomiyle başarılı bir şekilde bütünleşmekte olan “gelişmekte olan ülkeler grubu”
içindeki Latin Amerika ülkelerinde, ticaretin serbestleştirilmesi, istihdam üzerinde “olumsuz”
etkiye sahipken; Asya ülkelerinde ise “olumlu” yönde etkilemiştir. 2004 yılındaki diğer bir
çalışmaya göre, gelişmekte olan 39 ülkenin 21’inde ticaret hacmindeki bir artışın istihdamda
artışa neden olduğu (olumlu), Diğer 18’inde ise işsizliğin artışına neden olduğu (olumsuz) tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme ile işsizliği arttığına yönelik
yeterli kanıt bulunamamaktadır. Aynı şekilde gelişmiş ülkelerde de küreselleşme ile istihdamın
arttığına yönelik yeterli kanıt bulunamamaktadır.
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1.2.3.2.1.2. İşgücü Piyasası Politikalarında İşsizlik Sigortası ve Yardımların
Sınırlandırılması
Birçok Avrupa ülkesi pasif istihdam politikalarına yönelik reformlar ile bir yandan
uygunluk kriterlerini zorlayan yerine koyma oranlarını (ücretlerin issizlik yardımlarına oranı)
düşürmüş, diğer yandan da yardım surelerini aşağı çekerek issizlik ödemeleri sistemlerinin
cömertliğini azaltma yoluna gitmiştir. İşsizlik sigortası ve yardımı reformu kapsamında,
Almanya’da issizlerin, issizlik ödeneğinden yararlanma suresi issiz kaldıkları tarihten itibaren
gecen 12 ay ile sınırlandırılmıştır. Avusturya’da 2004 İşsizlik Sigortası yasası çerçevesinde,
issizlik ödemelerinin suresi 100 günle sınırlandırılmıştır.
Avrupa’ya bakıldığında issizlik yardımı reformu bağlamında su tespitleri yapmak
mümkündür. İngiltere, 1980’li yılların basında muhafazakar hükümet tarafından başlatılan
reformlarla issizlik sigortası ödenekleri azaltılmış ve pasif yardımlardan çalışmaya bağlı
yardımlara geçiş seklinde yeni uygulamalara başlanmıştır. Hollanda’da, issizlik sigortası
ödeneği ve malullük sigortası yardımlarına hak kazanma şartlarının zorlaştırılması ve ödenek
miktarının azaltılması seklinde tedbirler alınmıştır. Danimarka’da 1990’lı yılların baslarından
itibaren işgücü piyasasına yönelik reformları yoğunlaştırmıştır. Reformlar daha çok issizlik
sigortasından yararlanma koşullarının zorlaştırılması ve çalışmanın teşvik edilmesini öngören
tedbirlerle, issizlik sigortasının olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olmuştur.
Danimarka’da bu reformların kapsamında genç issizlerin issizlik sigortasından yararlanma
suresinin önemli ölçüde azaltılması sonucu, genç issizlik oranı %13’ten %5’e inmiştir.
İspanya’da, işgücü piyasası reformları 1992 yılında başlatılmış ve issizlik sigortasından
yararlanma şartları zorlaştırılarak ödenek verme sureleri kısaltılmıştır.
1.2.3.2.1.3. İş Güvencesi Kapsamında Daralma
Zaman içerisinde değişik ülke uygulamalarıyla, geleneksel hukuk içinde, sürekli gelişen
is güvencesi hakkı isçiyi koruyucu ve işgücü piyasasını düzenleyici bir çerçeve oluşturmuştur.
Günümüzde ise, is güvencesi basta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere; Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar sözleşmesi ve ILO’nun sözleşmelerinde ifadesini bulan, temel bir
insan hakkı olarak yer almaktadır. 1980 sonrasında ortaya çıkan yeni tablo içerisinde, işsizlikle
başa çıkabilmek ve küresel rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için işgücü ve mal
piyasasında temel olarak yüksek dereceli esnekliğin sağlanması dile getirilmektedir. İstihdamın
korunmasına yönelik katı düzenlemeler, işsizliğe katkı sağladığı için, işsizliğin azaltılmasını
hedefleyen işgücü piyasası reformlarının iş güvencesine yönelik düzenlemeleri de içermesi
gerektiği öne sürülmektedir.
İş güvencelerinin gevşetilmesi yönünde, is güvencesinin istihdama etkisini araştıran
birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan Heckman ve Pages 2000 yılında OECD ve Latin
Amerika ülkeleri üzerinde yaptıkları araştırmada, katı iş güvencesinin gerek OECD gerekse
Latin Amerika ülkelerinin istihdam ve işgücü devri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu
tespit etmişlerdir. Ayrıca bu araştırmada, katı iş güvencesinin işgücüne olan talebi düşürdüğü,
çalışma hayatında ayrımcılığa neden olduğu ve yeni iş bulma olasılığını azalttığı da iddia
edilmiştir. Saint-Paul’un iş güvencesiyle ilgili çalışması da Heckman ve Pages’i destekler
niteliktedir. Saint-Paul’a göre, yapısal işsizlik ile katı iş güvencesi uygulamaları arasında doğru

23

orantı vardır. Ayrıca AB ülkeleri işgücü piyasasına yönelik yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlar, katı iş güvencesi uygulamalarının Avrupa’nın rekabet gücü üzerinde olumsuz
etkilerinin olduğunu göstermektedir. Saint-Paul’a göre, katı iş güvencesi AB’nin ABD ile
rekabetinde geri kalmasına sebep olmaktadır.
Bu görüşlere karşı olarak Houseman ve Abraham’ın 1992’de yapmış oldukları araştırma
ise, katı iş güvencesinin esnek işgücü piyasası ile uyum içerisinde isleyebileceği tezini
savunmaktadır. OECD’nin, 1999 yılında yaptığı bir çalışma, iş güvencesi uygulamalarının
genel işsizlik üzerinde çok az bir etkisinin olduğunu, ancak kadın, genç ve yaslı işgücünün
istihdamı üzerinde negatif etkisi olduğunu saptamıştır. OECD’nin bu araştırmasına göre, iş
güvencesi düzenlemelerinin katılığı ve geçici istihdamlar 1990’lı yıllarda birçok Euro bölgesi
ülkesinde azalmıştır.
Güvenceli Esneklik; Danimarka’da son dönemlerde sıkça dile getirilen “esneklikgüvence dengesi” (flexi-curity) önemli bir başarı kaydetmiştir. Bu ülkede sosyo-ekonomik
sistemin ve refah devletinin önemli bir parçası olarak kabul edilen işgücü piyasası; esnek bir
işgücü piyasası, işsizlik durumunda cömert bir işsizlik sigortası, işsizlerin mümkün olduğunca
erken çalışma hayatına dönüşlerini sağlayan kapsamlı eğitim programlarını içeren bir aktif
işgücü piyasası politikasını içermektedir. Bu işgücü piyasa yapısı nispi olarak firmaların işçi
çıkarmalarını ve işçilerin işten ayrılmalarını kolaylaştırırken, çalışanların uğradıkları gelir
kayıpları karsısında en iyi şekilde korunmalarını ve yeniden istihdam edilmelerini
sağlamaktadır.
1.2.3.2.1.4. Çocuk İşçiliği
Çocuk işçiliği, sadece çalışan çocukların refah kaybına yol açmamaktadır, aynı zamanda
beşeri sermayenin birikimine müdahale ederek yoksulluğun kuşaklararası aktarılmasına da yol
açmaktadır. Bu nedenle, küreselleşmenin çocuk işçiliğine etkisi demek, aynı zamanda
küreselleşme ile yoksulluk arasındaki ilişki alanlarından biri demektir.
Kuramsal yaklaşımlara göre, küreselleşmenin çocuk işçiliğine etkisi “iki yönlü”dür.
Birinci görüşe göre, küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliğinin artmasına
neden olmaktadır. Burada bir “dibe doğru yarış/en düşük standartlarda yarış” söz konusu olur.
Yani daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekmek için yaşanan rekabet sürecinde, her bir
ülkenin, iş piyasası standartlarını giderek daha aşağı çekme yarışına girmesi ile olumsuzluklar
oluşur. Sürecin sonunda çocuk işçilere talep ile birlikte, ödenecek ücret artmaktadır. Çocuk
işçilere teklif edilen ücretin artması ile, okula devam etmenin fırsat maliyeti artarken, yoksul
ebeveynler çocuklarını okul yerine işyerine göndermeyi tercih etmektedirler (ikame etkisi) Bu
etki sebebiyle de çocuk işçiliği artmaktadır.
İkinci görüş, küreselleşmenin çocuk işçiliğini azalttığını ileri sürmektedir. Gelişmekte
olan ülkeler, kişi başına gelir artışı ile birlikte, yapısal değişim de yaşamaktadırlar. Dışa açılma
ile, ülke içindeki ücretler eşitlenmeye başlamıştır! İş Piyasası koşullarının uluslararası
standartlara yükselmesi için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Artan hanehalkı geliri de
ebeveynlerin tercihlerini değiştirmektedir; artık çalıştırmak değil, okula göndermeyi tercih
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etmektedirler (Gelir etkisi). Bu etkiye göre, küreselleşme ile çocuk işçiliğinin azalması
beklenmektedir. Bazı çalışmalar, ekonomi büyüme ile çocuk işçiliğinin azaldığını ortaya
koymaktadır.
Sonuçta; küreselleşmenin çocuk işçiliği üzerindeki “net etkisi”, ikame etkisi ile gelir
etkisi arasındaki büyüklüğe göre olacaktır! Nihayetinde yapılan ampirik çalışmalar,
küreselleşmenin çocuk işçiliğini arttırdığı yönündeki görüşleri değil de azalttığı görüşünü
destekler niteliktedir.

1.2.3.3. Küreselleşme ve İş Piyasası Standartları (Çalışma Koşulları)
İş Piyasası Standartları; ücret ile (iş sağlığı ve güvenliği, çalışma saatleri, iş güvencesi,
temsil edilme ve özel faydalar gibi) ücret dışı çalışma koşullarını tanımlamaktadır.

1.2.3.3.1. Genel Yaklaşımlar
2 hipotez/yaklaşım söz konusudur: İş Piyasası Standartları (İPS) ile tanımlanmış
“çalışma koşulları”, küreselleşme sürecinden “olumsuz” etkilenmekte ve özellikle gelişmekte
olan ülkelerde yoksullaşma ve yoksul olarak kalma riskini arttırmaktadır. Buna göre,
küreselleşme sürecindeki dışa açılma (ticaretin serbestleşmesi) ve doğrudan sermeye
yatırımları, İPS için tehlikelidir. Dışa açılma açısından bakıldığında; İPS (çalışma koşulları),
rekabet için önem kazanan bir “maliyet” unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
küreselleşme, ithal ikameci sektörün ithal rekabete açılması ile birlikte, mevcut firmalar
maliyetleri azaltmaya zorlayarak çalışma koşullarının bozulmasına yol açacaktır. Doğrudan
sermaye yatırımlarına bakıldığında; yatırımların girişi ile gelişmekte olan ülkelerde çalımla
koşullarının kötüleşmesi söz konusu olacaktır. Örneğin, iç piyasa için üretim yapan doğrudan
yabancı sermaye yatırımları, rekabeti arttırırken, mevcut firmaları da iş piyasası standartlarına
uymayarak maliyetleri düşürmeye zorlayacaklardır.
Gresham Yasası’na işaretle, “rekabetin çok yüksek olduğu piyasaların temel ilkesi, kötü
standartların iyi standartları kovma eğiliminde olmasıdır” ilkesi ile, çalışma standartlarının
düşmesi söz konusu olmaktadır.
Küreselleşme, işçilerin, düşük ücretli ve yetersiz çalışma koşullarını temsil eden
sektörden, göreceli olarak “daha yüksek” ücret ve “daha iyi” çalışma koşullarını temsil eden
sektörlere geçişine katkı sağlamaktadır. Buna göre, küreselleşme emek talebini, ihracat ve
doğrudan sermaye yatırımı ile arttırmaktadır. DB’nin Latin Amerika, Güney ve Doğu Asya ile
Afrika’yı temsil eden ülkeler için bir araştırma (2008), bunu teyit etmektedir. Özellikle tarım
sektöründe düşüş ve ihracat ağırlıklı doğrudan yabancı sermaye yatırımı olan sektöre geçiş ile
istihdam payında artış gözükmektedir.
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1.2.3.3.2. Çalışma Biçimlerinde Farklılaşma
Hizmet sektörünün önemi artmıştır. Küresel değişim sürecinde; Tarım sektörü düşmede,
sanayi sektörü belli bir seviyede duraklamış iken hizmet sektörünün oranı artıştadır.
Ayrıca istihdam yapısı değişmiştir. Yaş ve cinsiyet bakımından istihdamın
bileşenlerinde değişimler söz konusudur. Kadın ve genç işgücü oranı yükselmektedir. Özellikle
1970’lerle birlikte kadın işgücü katılım oranının artmasında, istihdamın hizmetler sektöründeki
oranının artması yatmaktadır. Üretimdeki bu değişimden dolayı, istihdamın bileşeni, geleneksel
sendikalı işçilerden sendikasız işçilere doğru meyletmektedir. Ayrıca eğitimli ve nitelikli
işgücünde de artış söz konusudur.
Yine kayıtdışılığı yaygınlaşması ve enformel sektörün büyümesi diğer husustur.
Enformel sektör, devletin düzenleyici ve denetleyici kurallarının uygulanmadığı, istikrarsız ve
sosyal güvenceden yoksun bir çalışma ilişkisi doğurmaktadır. Bu duruma bir nevi “ter atölyesi”
denilebilir.
Kendi içerisinde de istihdam yapılanmasında çeşitlilik ve tabakalaşma söz konusudur.
Özellikle çevre ülkelerde, yaş ve cinsiyet söz konusu olduğunda, daha da eşitsiz ve daha
güvencesiz bir enformellik devreye girmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kadın istihdamının
% 60’dan fazlası enformel istihdamdır. Hindistan’da tarımdışı istihdamdaki kadın işgücünün
% 86’sı enformeldir. Türkiye’de İKO erkekler için % 70, kadınlar için % 30 dolaylarındadır.
Bu durumun bir yönü de enformelliktir.
Bunların yanında esnek çalışma biçimlerinin görülmektedir. 1985 yılında bir Rapor’da
30 değişik atipik (standart dışı) işin mevcut olduğu beyan edilmektedir. En yaygın biçimleri ise,


Kısmi süreli çalışma: Normal çalışma sürelerinden daha kısa çalışmadır.



İş Paylaşımı: İşlerin çalışanlar arasında paylaşılmasıdır. Yani tam gün süreli bir
işin, bir ya da birden fazla kişi arasında paylaşılmasıdır.



Evde çalışma: İş görme yükümlülüğü iş yerinde değil kendi evinde ve saat esasına
göre değil parça başına göre ücret söz konusudur.



Tele-çalışma: Bilgisayar ve iletişim teknolojilerin yardımı ile işyeri dışında bir
yerde olan çalışanın, asıl işyeri ile olan elektronik bağ ile yapmakta olduğu
çalışmadır.

Çağrı üzerine çalışma: Önceden yapılan hizmet sözleşmesi gereğince, işçinin,
işveren tarafından çağrıldığında işyerine gelerek çalışmasıdır.
Sıkıştırılmış çalışma haftası: Toplam haftalık çalışma süresinin, klasik beş veya altı
güne değil de daha az güne sıkıştırılarak dağıtılmasıdır
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Uygulamalar
Örnek Metin: “Açlık Dünyayı Tehdit Ediyor”
Bugünlerde dünya gündemini sıcak siyasi gelişmeler kadar meşgul eden bir başka
önemli konu daha var: Açlık!..
Önce New York’ta düzenlenen “Açlık Konferansı”, ardından Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın hazırladığı rapor, peşinden de Dünya Bankası’nın açıkladığı “Yeni
Bin Yıldan Sorumlu Büyüme” isimli raporun temel konusu açlık ve adaletsiz gelir dağılımı
idi...
Açlık ve yoksulluk şimdiye kadar hep görmezden gelindi, önemsenmedi, açıkcası gelişmiş
devletlerin pek de umurlarında olmadı milyarlarca insanın çok zor şartlar altında hayat
mücadelesi vermesi...
Küreselleşme sürecinin acımasız çarkları, geliri zengin ülkelerin kasasına akıtan
yapısı, açlık ve yoksulluğu artık tahammül edilemez noktaya getirdi... New York’ta “açlık
konferansı” düzenlenmesi, gelinen noktanın ne kadar kritik olduğunu göstermesi bakımından
da anlamlıdır...
Açlık konferansında verilen bilgilere göre, dünyada açlıktan hergün 24 bin kişi,
dakikada ise 11 çocuk hayatını kaybediyor... Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan büyük
bir yoksulluk içinde yaşıyor. Bu insanlar günde 1 dolardan az bir parayla geçiniyorlar. 300
milyon aç insanla Afrika, dünyada başı çekiyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı rapor, teknolojik gelişmeye,
iletişim ve ulaşımda gelinen noktaya, internetin hayatımızda kapladığı yere rağmen
insanların büyük bir kısmının nasıl kötü koşullarda yaşamaya mahkum edildiğini dramatik
bir biçimde ortaya koyuyor. Sağlık, temizlik, eğitim ve gelir durumu gibi temel konuları
inceleyen rapora göre, dünyada gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yaklaşık 4.5 milyar
insanın yüzde 60’ı temizlik imkanlarından, yüzde 25’i sağlıklı içme suyundan, yüzde 20’si
kendine ait bir konuttan, yüzde 20’si de sağlık imkanlarından yoksun yaşıyor. Dünyada 1
milyar insan gecekonduda barınıyor ve bu oran her 10 yılda tam 3 kat artıyor.
Düşünebilir musunuz, bir yanda küreselleşme süreciyle beraber teknolojinin sunduğu
hertürlü imkandan yararlanan insanlar, diğer yanda içme suyu dahi bulamayan, açlık çeken
yüzmilyonlarca insan...
Bu durumun nedenlerini de Dünya Bankası’nın hazırladığı “Yeni Bin Yıldan Sorumlu
Büyüme” isimli rapor açıklıyor. Dünyadaki adaletsiz gelir dağılımına dikkat çekilen raporda,
dünyanın en fakir 48 ülkesinin toplam milli gelirinin, dünyanın en zengin 3 kişisinin
servetinden daha az olduğu ifade ediliyor...
Yani dünyadaki açlık ve sefaleti, adaletsiz gelir dağılımı körüklüyor. Yoksul ülkeler,
üretim yapacak altyapıdan da yoksun oldukları için açlık çemberini kıramıyorlar. Gelişmiş
ve zengin ülkeler ise açlığın pençesinde kıvranan ülkelere yardım yapmak, onları üretim
yapar hale getirmek yerine, kaynaklarını sömürme planları yaptıkları için hergeçen gün
açlıktan ölen insan sayısı artıyor...
Başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere, uluslararası kuruluşların
gündemlerine “açlık sorununu” almaları, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.En
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azından “sorunun farkında olduklarını” gösteren bu gelişmelerin mutlaka devamı da
gelmeli...
Yapılan tesbitler, ortaya konulan gerçekler, vicdanları sızlatan göstergeler kağıt
üzerinde kalmamalı... Dünyayı tehdit eden açlık için mutlaka uluslararası bir mekanizma
kurulmalı, açlıkla mücadele etmek için kararlılık gösterilmeli, tabii başta zengin ülkeler
olmak üzere çok uluslu şirketler mutlaka ellerini ceplerine atmalı...
New York’ta açlık konferansı düzenlemekle iş bitmiyor; günde 1 doların altında bir
parayla geçinmek zorunda olan 1 milyar insanın ve günde açlıktan ölen 24 bin kişinin
hesabını da vermek gerekiyor...
Onları açlığa ve ölüme hangi nedenler sürüklüyor acaba?..
Kaynak: Abdullah Özcan (2004), “Açlık Dünyayı Tehdit Ediyor,” (Çevrimiçi)
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/170/aclik_dunyayi_tehdit_ediyor, 17.02.2017.

Uygulama Soruları
“küresel açlık sorunun arkasında küreselleşme vardır.” hükmünü araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o
o Uluslararası sosyal politika, uluslararası sözleşmelere ve örgütlere dayalı olarak işleyen
bir olgudur.
o Uluslararası sosyal politikanın anlaşılabilmesi için insanî, toplumsal, ekonomik ve dinî
gerekçelerin irdelenmesi gerekmektedir.
o Küreselleşme, sosyal politika açısından olumsuz yanları ağır basan, ama olumlu yanları
da olan bir olgudur.
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o

Bölüm Soruları
1)
Sosyal alanda dünyada çok taraflı uluslararası sözleşmelere ihtiyaç duyulması
özellikle hangi olay sonrasında gündeme gelmiştir?
A)

Sanayi Devrimi

B)

Fransız İhtilali

C)

Birinci Dünya Savaşı

D)

İkinci Dünya Savaşı

E)

1929 Ekonomik Krizi

2)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal nitelikli uluslararası örgütlerden birinin
kısaltması değildir?
A) ILO
B) TOBB
C) UNICEF
D) UNDP
E) FAO
3)
Uluslararası sosyal politikanın doğuş nedenlerinden biri olan insanî gerekçelerin
ikinci kuşak hakları, hangi yüzyılda görülmüştür?
A) 17. YY
B) 18. YY
C) 19. YY
D) 20. YY
E) 21. YY

30

4)
Katolik Kilisesi’nin sosyal politika alanında uluslararası boyut kazanması hangi
durum sonrası olmuştur?
A) I. Vatikan Konsili
B) I. İznik Konsili
C) II. Vatikan Konsili
D) II. İznik Konsili
E) III. Vatikan Konsili
5)
içindir?

Küreselleşmenin ortaya çıkışı ile ilgili en fazla taraftar bulan görüş, hangi yüzyıl

A)

17. YY

B)

18. YY

C)

19. YY

D)

20. YY

E)

21. YY

6)
Çok Uluslu Şirketler’in dünyadaki ilk 10 sıralamasında en fazla sayıda şirkete
sahip olan ülke hangisidir?
A)

İngiltere

B)

Japonya

C)

Hollanda

D)

Çin

E)

ABD
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7)
Aşağıdakilerden hangi kişi küreselleşme yaklaşımlarından olan “dönüşümcüler”
kısmına dahil olan sosyologlardan biridir?
A) A. Giddens
B) M. Weber
C) K. Marks
D) E. Durkheim
E) A. Comte
8)
Pierre ve Sabel ile Hirst ve Zeitlin’e göre esnek uzmanlaşma modelinin ilk
örneklerine rastlanan bölgeler neresidir?
A) Kuzey İtalya-Güney Almanya
B) Güney Fransa-Kuzey İtalya
C) Kuzey Fransa-Güney Almanya
D) Güney Almanya-Güney Fransa
E) Güney Almanya-Güney İtalya
9)

Normal çalışma sürelerinden daha kısa çalışmaya ne ad verilmektedir?

A) İş paylaşımı
B) Kısmî süreli çalışma
C) Evde çalışma
D) Tele-çalışma
E) Çağrı üzerine çalışma
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10)

Meksika’nın 1975-1988 döneminde artan ücret eşitsizliği, neyle ücret ilişkisidir?

A) Döviz kurları
B) İhracat
C) İthalat
D) Ekonomik krizler
E) Doğrudan sermaye yatırımları
Cevaplar
1)D
2)B
3)C
4)C
5)D
6)E
7)A
8)A
9)B
10)E
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2. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ I:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
Uluslararası sosyal politika aktörlerinden biri olarak Birleşmiş Milletler
(BM)’in kuruluşu ve örgütsel yapısını;
2.2. Sosyal politikalar bağlamında BM’nin bazı kuruluşları ve faaliyetlerini;
2.3. Yoksulluk ve İnsani Gelişmişlik Endeksleri üzerinden ülkelerin durumunu
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) BM’nin örgütsel yapısı içinde Güvenlik Konseyi’nin mahiyetini tartışınız?
2) BM bünyesinde çocuklara yönelik faaliyetlerin hangi kurumlar eliyle ve nasıl oldukları
açıklayınız?
3) İnsani Gelişme Endekslerinin mahiyetlerinin değişimi neye göre ve nasıl olmaktadır?
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

BM’nin Kuruluşu
ve Örgütsel Yapısı

BM’nin nasıl kurulduğu ve örgütsel
yapısının mahiyetini bilmek

Okuyarak

Sosyal Politikalar
Kapsamında BM

Sosyal politikalar açısından BM
bünyesindeki kurumların hangileri
olduğunu ve neler yaptıklarını
anlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi, FAO, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü,
UNDP, İnsanî Gelişmişlik Endeksi
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Giriş
Birleşmiş Milletler (BM), bir siyasi mahiyet taşımanın yanında ekonomik ve sosyal
yönleri de olan devletlerarası uluslararası bir örgüttür. Bu açıdan BM bünyesinde sosyal politika
ile ilgili amaç ve faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler, çeşitli kurumlar eliyle
yürütülmektedir.
İşte kitabın bu bölümü öncelikle BM’nin kuruluşu ve örgütsel yapısına ayrılmıştır. Daha
sonra ise BM bünyesindeki bazı kuruluşların sosyal politikalarına yer verilmiştir. En
nihayetinde insani gelişmişlik endeksleri üzerinden ülkelerin durumu (Türkiye de dahil
edilerek) değerlendirilmiştir.
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2.1. BM’nin Kuruluşu, Örgütsel Yapısı Ve Uluslararası Güvenlik
2.1.1. BM’nin Kuruluşu
2.1.1.1. Kuruluş Süreci
Birleşmiş Milletlerin öncüsü olan Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sırasında benzer
şartlar altında tasarlanmış bir örgüttü ve 1919 yılında Versay Antlaşması ile uluslararası
işbirliğini güçlendirmek ve “barış ve güvenliği” sağlamak amacıyla kurulmuştu. Milletler
Cemiyeti’nin varlığı, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyemediği için son buldu.
İkinci Dünya Savaşı, Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla
başlamıştır. Savaş, Mayıs 1945’te Almanya’nın teslim olmasıyla Avrupa’da; Ağustos 1945’te
de Japonya’nın teslimiyeti ile Asya’da sona ermiştir. Savaş sona erdiğinde, dünya politikası pek
çok açıdan Avrupa merkezli olmaktan çıkmıştır. Eski sömürgeci Avrupa ülkeleri, maddi ve
beşeri anlamda ciddi kayıplara uğramışlardır. Hem kendi ülkelerinde hem de sömürgelerinde
düzen ve istikrarı sağlama noktasında sorunlarla boğuşmaya başlamışlardır. Kısa süre zarfında
da sömürgelerde bağımsızlık hareketleri ortaya çıkmıştır. Sonuç itibariyle Avrupalı ülkelerin
“boşalttığı alanlar”, SSCB ve ABD tarafından doldurulmaya başlanmıştır. Böylece İkinci
Dünya Savaşı sonrasında ilk kez, dünya politikası Kuzey Amerika ve Avrasya’ya doğru
kaymıştır.
Bu süreçte, İkinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkan büyük devletlerin (ABD, Sovyetler
Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti) liderliğinde oluşturulan bir dünya örgütü
olarak Birleşmiş Milletler (BM), 1945 yılında kurulmuştur. “Birleşmiş Milletler” ifadesi ilk kez
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından ortaya atıldı ve ilk olarak
İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 ülkenin, Mihver Güçlerine karşı birlikte mücadeleye devam
etmek için taahhütte bulundukları 1 Ocak 1942 tarihli Bildirge'de kullanıldı. Bu anlamda,
BM’yi ABD’nin “bir dış politika aracı” olarak görenler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler
Antlaşmasını hazırlamak üzere 1945 yılında, 51 ülke temsilcisi San Francisco’da düzenlenen
Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgüt Konferansı'nda bir araya geldi. Söz konusu görüşmeler
Çin, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin Amerika’nın
Dumbarton Oaks şehrinde 1944 yılı Ağustos-Ekim ayları arasında yaptıkları çalışmalar sonucu
hazırlanan taslak metin çerçevesinde gerçekleştirildi. Böylece, BM’nin kurucu antlaşması
niteliğindeki BM Şartı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran
1945 tarihinde San Francisco’da imzalanmıştır.
Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’yle birlikte 15 Ağustos
1945’te onaylamıştır. Bu toplantılara katılmayan Polonya’nın da daha sonra BM Yasası’nı
imzalamasıyla, kurucu üye devletlerin sayısı 51’e yükselmiştir. BM Teşkilatı, 24 Ekim 1945
tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.
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2.1.1.2. BM’nin Amaç ve İlkeleri
BM’nin amaçları şunlardır:
uluslararası barış ve güvenliği korumak;
hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek
milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;
uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği
yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;
bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir
merkez olmak.
BM’nin ilkeleri ise şöyledir:
Egemen eşitlik: Tüm üyelerinin eşit egemenliğine dayanır. Ancak “Güvenlik
Konseyi”nin yapısı ile bu ilke çelişmektedir. Çünkü “daimi üye statüsü” var!
İyi niyet: Tüm üyeler iyi niyet çerçevesinde Antlaşmada belirtilen
yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmelidir;
Barışçıl yöntem: Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıkları, uluslararası barış,
güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözümlemelidir. Barışçıl yollardan
kasıt, görüşme, müzakere ve pazarlıktır.
Kuvvet kullanmama: Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da
başka bir devlete karşı güç kullanmaktan kaçınmalıdır. Yani üye devletler, birbirlerinin toprak
bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmayacaktır.
İç işlerine müdahale etmeme: Antlaşmada geçen hiçbir madde Birleşmiş
Milletler’e hiçbir devletin iç işlerine karışma yetkisi vermez. Ancak bu hüküm, bazı “zorlama
tedbirler”in uygulanmasını da hiçbir şekilde engellemez.

2.1.2. BM’nin Örgütsel Yapısı
2.1.2.1. Üyelik ve Genel Kurul
BM Üyeliği, BM Antlaşması’nın getirdiği tüm yükümlülükleri kabul eden ve bu
yükümlülükleri uygulamaya muktedir ve istekli tüm barışsever milletlere açıktır. Ancak
özellikle BM’nin kuruluş aşamasında San Fransisco Konferansı’nda “üyelik” ile ilgili bazı
sorunlar olmuştur. Şubat 1945’teki Yalta Konferansı’nda katılma şartları belirlenmiş olmasına
rağmen, hangi devletlerin davet edileceği ve hangilerinin Konferans’ta temsil edileceği
hususunda ABD ile SSCB arasında antlaşmazlık çıkmıştır. Polonya ve Arjantin, bu
ülkelerdendir. Polonya, Konferans zamanına yakın bir dönemde SSCB işgali altındadır, SSCB
yanlısı hükümet bulunmaktadır ve ABD bunu pek istememektedir. Ancak SSCB ısrarıyla davet
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edilmiştir. Arjantin de savaş sırasında Almanya’ya önemli destek vermiştir ve SSCB karşı
çıkmaktadır. Ancak SSCB’nin Beyaz Rusya ve Ukrayna’nın da davet edilmesi şartı ile Arjantin
de davet edilebilmiştir.
1945 yılında 51 üyeyle kurulmuştur. Bu ülkeler “aslî üyeler”dir. Sömürgelerin bağımsız
olmasıyla birlikte, üye sayısı 1965’te 117’ye yükselmiştir. 1990 itibariyle de 160’a çıkmıştır.
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle de üye sayısı, 1998 yılında 185’e yükselmiştir. Şimdiki
itibariyle üye ülke sayısı 193’tür. Son üye ülke, Güney Sudan’dır.
Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine yeni üyeleri kabul eder. Antlaşma,
ilke ihlali durumunda bir devletin üyeliğinin askıya alınması ya da devletin teşkilattan ihraç
edilmesi hakkını saklı tutar. Fakat şimdiye kadar böyle bir gereklilik doğmamıştır. Genel Kurul
ana istişare organıdır. Tüm üye ülkelerin birer oy hakkı bulunan temsilcilerinden oluşur. Barış
ve güvenlik, yeni üyelerin katılımı, bütçe gibi önemli konuları ilgilendiren kararlarda üçte iki
çoğunluk gereklidir. Diğer konuları ilgilendiren kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel Kurul’un
belirtilen görev ve yetkileri “genelde” Güvenlik Konseyi’nde ele alınan ihtilaflar ve konuları
kapsamamak üzeredir.
Üye olmak isteyen devlet, üyelik başvurusunu Genel Sekreterlik’e yapar. Sekreterlik,
başvuruyu Güvenlik Konseyi’ne getirir. Konsey, uygun görürse, başvuruyu Genel Kurul’a
gönderir. Güvenlik Konseyi’nin uygun görmesi demek; Konsey’deki üyelerin 3/5’inin kabul
etmesi ve hiçbir “daimi üye”nin karar aleyhinde oy kullanmaması demektir. Genel Kurul ise
yeni üyeyi 2/3 nitelikli çoğunlukla üyeliğe kabul eder.

2.1.2.2. Güvenlik Konseyi (BMGK)
Konsey’in 15 üyesi vardır. Bunlardan ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve SSCB (Rusya
Federasyonu), “daimi üye”lerdir. SSCB’nin 1991’de dağılması ile birlikte varis olarak Rusya
Federasyonu daimi üye görülmüştür. Çin’de 1949’da komünistlerin iktidara gelmesi
sonrasında, ABD’nin itirazları ile Çin 1971’e kadar Konsey’de temsil edilmemiştir. 10 üye de
Genel Kurul tarafından 2 yıllık süre için seçilmektedir.
Her üyenin bir oyu vardır. İdari konulardaki kararlar 15 üyenin 9’unun “evet” oyuyla
alınır. Diğer konularda karar alınabilmesi için 5 daimi üyenin tamamının “evet” oyu dahil
olmak üzere toplam 9 evet oyu gerekir. 2011 Afganistan Müdahalesi’nde daimi üyelerin hepsi
“evet” demiştir. 5 daimi üyenin her biri zaman içinde bir şekilde veto hakkını kullanmıştır.
Dolayısıyla daimi üyenin “veto”su halinde hiçbir karar geçememektedir. Veto yetkisi, bazen
herhangi bir konunun “usule uygun değil” gerekçesi ile “gündeme bile gelmesine engel”
olabilmektedir. Daimi üye söz konusu karara tam olarak katılmadığı ama bu kararı veto etmek
istemediği durumlarda “çekimser” kalabilir ya da “oylamaya katılmaz”. 1950 Kore Savaşı’nda
SSCB oturuma katılmayıp, veto yetkisi kullanmamış ve savaş kararı çıkabilmiştir. 1990 Körfez
Müdahalesi’nde Çin “çekimser” kalarak, müdahalenin önünü açmıştır. Böylelikle gerekli 9
olumlu oyun bulunması durumunda karar alınmasına olanak sağlar.
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BM’nin tüm üyeleri Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararları kabul edip uygulamak
zorundadır. BM’nin diğer organları üye ülkelere ancak tavsiyede bulunurken, Konsey’in tek
başına üye devletlerin uyması gereken kararları alma yetkisi vardır. Ayrıca, Konsey üyesi
olmayan ülke, ancak kendi ülkesi ile ilgili “doğrudan” ilgilendiren bir mesele olması
durumunda, “oy hakkı olmaksızın” Konsey toplantılarına katılabilir.

2.1.2.3. Ekonomik ve Sosyal Konsey
Konsey, BM’nin ekonomik ve sosyal çalışmaları ve örgütün işlevsel kolları arasındaki
koordinasyonu sağlayan temel organıdır. Konsey ayrıca uluslararası ekonomik ve sosyal
sorunların tartışıldığı ve siyasi tavsiyelerin oluşturulduğu merkezi bir forum niteliğindedir. Bu
anlamda Konsey, BM’nin siyaset-dışı alanla ilgilenen organıdır.
Konsey’in şekillenmesinde özellikle küçük ülkelerin talebi, belirleyici olmaktadır.
Çünkü bu devletler, uluslararası alandaki siyasal sorunlarda büyük güçlerin belirleyici güçlerine
karşı koyamamaktadırlar. Bu sebeple en azından, ekonomik ve sosyal konularda söz sahibi
olarak büyük güçlerin ilgisini bu alana çekmek istemektedirler.
Başlangıçta üye sayısı 18’dir. 1971 yılında bu sayı, 54’e yükselmiştir. Her üyenin görev
süresi 3 yıldır. Her üyenin 1 oy hakkı bulunmaktadır. Üyeler, Genel Kurul tarafından 2/3
nitelikli çoğunluk tarafından seçilir.
Görev ve yetkilerinin bazıları ise şöyledir:
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ilgili konularda
çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak ve tavsiyede bulunmak;
İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak ve
uygulamak.

2.1.2.4. Vesayet Konseyi
Vesayet Konseyi, 7 üye devletin yönetimi altına verilen 11 bölgesel yönetimin
denetimini sağlamak ve bu bölgelerin kendi özerk yönetimlerini kurmaları ya da bağımsız
olmaları için yeterli adımların atılmasını garanti etmek üzere kurulmuştur.
Söz konusu bölgeler, 1994 yılına kadar, gerek ayrı devletler olarak gerekse de bağımsız
komşu devletlere katılarak özerk yönetimlerini kurmuş ya da bağımsızlıklarına kavuşmuştur.
Vesayet Konseyi’nin çalışmaları sonucu en son olarak Pasifik Adası Palu bağımsızlığına
kavuşmuş ve BM’nin 185. üyesi olarak teşkilata katılmıştır.
Vesayet Konseyi’nin görevi bitmiştir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
“vesayet” (manda) altındaki ülkeler, bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Görevi biten Vesayet
Konseyi’nin üye sayısı şu anda Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine (Çin, Fransa, Rusya
Federasyonu, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri) indirilmiş ve gerek görülmesi halinde
danışılacak bir yapıya dönüştürülmüştür.
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2.1.2.5. Uluslararası Adalet Divanı
Lahey’de olan Uluslararası Adalet Divanı, BM’nin başlıca adli organıdır.
Devletlerarasındaki yasal anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur ve BM ve onun özel teşkilatlarına
hukuk müşavirliği hizmeti verir. Tüzüğü, BM Anlaşması’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Divan,
Tüzüğüne taraf olan tüm devletlere açıktır. Yalnızca devletler ihtilaflı konularda Divan önünde
taraf olabilir ve ihtilaflarını sunabilir. Divan, özel şahıs ve kişiler ile uluslararası örgütlere açık
değildir. Divan’a yalnızca BM’in üye devletleri başvurabilirler.
Divan üyeleri 15 yargıçtan oluşmaktadır. Bunların hepsinin ayrı ayrı uyruktan olması
zorunludur. Bunların seçimi, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nde “aynı anda” yapılır ve her
iki organda da salt çoğunluğu alan aday yargıç olarak seçilir. Adayların, kendi ülkelerinde en
üst derecede mahkemede görev yapabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Görev süresi 9
yıldır ve bir üye en fazla iki kez seçilebilmektedirler.

2.1.2.6. BM Sekretaryası
Genel Sekreter, Anlaşma’da Teşkilatın ‘baş yöneticisi’ olarak tanımlanır. Sekretarya’da
yaklaşık 9.000 çalışan bulunmaktadır. Genel Sekreter’in üstlendiği en önemli rollerden biri de,
uluslararası anlaşmazlıkların çıkmasını, tırmanmasını da yayılmasını önlemek için bağımsız,
tarafsız ve birleştirici konumunu kullanarak “iyi niyet” faaliyetlerinde bulunmaktır.
Bu bağlamda, Genel Sekreter, Irak, Orta Doğu, Nijerya ve Batı Sahara gibi çok öncelik
konuda iyi niyet girişimlerini hayata geçirmektir. Ayrıca her Genel Sekreter görevini, görev
yaptığı dönemin şartlarına uygun olarak tanımlar.

2.2. Sosyal Politikalar Kapsamında BM
2.2.1. BM’nin Bazı Kuruluşları Ve Sosyal Politika
2.2.1.1. FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)
Kuruluş Öncesi Adımlar;
Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla bir örgüt kurulması fikri ilk
olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 1905
yılında Roma’da toplanan bir uluslararası konferans neticesinde Uluslararası Tarım
Enstitüsü’nün kurulmasına karar verilmiştir. Anılan Enstitü’nün faaliyetleri İkinci Dünya
Savaşı sırasında durmuş ve Enstitü 1948 yılında resmen sona erdirilerek görevleri yeni kurulan
FAO’ya devredilmiştir.
FAO, 16 Ekim 1945’de Kanada’da düzenlenen 1. FAO Konferansı’nda, dünyadaki gıda
ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla
kurulmuştur. Örgüt’ün merkezi 1951 yılında Vaşington’dan Roma’ya taşınmıştır.
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Tarımsal kalkınma, kaliteli beslenme ve her zaman her insanın aktif ve sağlıklı bir
yaşam için ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşması anlamına gelen gıda güvenliğini sağlayarak
yoksulluk ve açlığı azaltmaya çalışır. Bazı alanlarda değişik mahsullerin karışımı neticesinde
tarımsal verimlilik artırılabilir; köylüler için odun yakacağı kaynağı olabilir; toprak verimliliği
artırılıp erozyon etkileri azaltılabilir. FAO, hükümetlere kalkınma desteği sunar, politika ve
planlama konusunda tavsiye verir; bilgi toplar; analiz eder ve elindeki verileri dağıtır; gıda ve
tarım konularında uluslararası forum görevini üstlenir. Özel programları ile ülkelerin acil gıda
krizlerine hazırlıklı olmalarını sağlar ve bağış yardımı yapar. Kurulduğu 1945 yılından beri
FAO, kırsal alanların kalkınmasına odaklanırken dünyadaki yoksul ve aç insanlarının % 70'ine
de ev sahipliği yapmaktadır.
FAO’nun ortalama olarak yürüttüğü proje sayısı 2000’dir. Bu projeler, entegre toprak
yönetim projelerinden, ormancılık ve piyasa stratejileri gibi çok çeşitli alanlardadır ve
hükümetlere politika, planlama tavsiyeleri veren projelerden acil yanıt projelerine kadar
çeşitlilik göstermektedir.
FAO; arazi ve su geliştirilmesi, tarım ve besicilik, ormancılık, balıkçılık, ekonomik,
toplumsal ve gıda güvelik politikası, yatırım, beslenme, gıda standartları ve güvenliği, mallar
ve ticaret konularında etkin rol oynar. FAO’nun desteklediği, zararlı böceklerle mücadele
entegre tekniklerini kullanarak 200.000 Endonezyalı pirinç çiftçisi hasat artışı sağlamış ve tarım
ilaçlarının kullanımını azaltmışlardır, böylece hem hükümet yılda 120 milyon dolar ödediği
tarım ilacı sübvansiyonundan kurtulmuş hem de çevreyi koruyup gıda kalitesini artırmışlardır.
Bu kapsamda, FAO'nun çabalarının tam kalbinde gıda güvencesine erişmek yatmaktadır –
insanların aktif ve sağlıklı hayatlar sürebilmesi için düzenli olarak yüksek kalitede gıda
erişiminin sağlanması.
FAO’nun 194 üye ülkesi bulunmaktadır. Avrupa Birliği üye örgüttür. Faroe Adaları ve
Tokelau “orat üye” statüsündedir. Türkiye 6 Nisan 1948 yılından beri FAO'ya üyedir.
Ankara'da bulunan FAO Temsilciliği 1982 yılında kurulmuştur. Bu tarihten beri Türkiye'de
tarım ve kırsal kalkınma konularında savunuculuk, yatırım desteği ve teknik destek
sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge
Ofisini Ankara'da açmıştır. Türkiye’de 11 Temmuz 2007 tarihinde törenle açılan FAO Alt
Bölge Ofisi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile
Türkiye arasında tarım alanında yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye, Orta Asya ülkelerinde yürütülecek FAO bağlantılı projeler için 5 yıl
süreyle, yılda 2 milyon dolar katkıda bulunmayı öngörmüştür.
FAO’nun genel yönetim işleri ise, 49 üye ülkeden oluşan FAO Konseyi tarafından
yerine getirilmekte olup, Konsey üyeleri Konferans tarafından üçer yıllık dönemler için
seçilmektedir. Konsey, Konferans toplantılarına hazırlık amacıyla her yıl iki kez
toplanmaktadır. Ülkemiz 2013 yılında 3 yıllık bir süre için Konsey üyeliğine seçilmiştir.
Konsey, Konferans toplantılarına hazırlık amacıyla her yıl iki kez toplanmaktadır.
FAO başarı durumu nedir? BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılı raporunda;
2012 – 2014 yılları arasında 805 milyon kişi yani her 9 kişiden 1’i kronik açlığın pençesinde.
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Gıda yetersizliğinin en yaygın olduğu bölge iç karışıklıklar ve doğal felaketler Güney Asya'da.
Afrika’da her dört kişiden 1’i kronik olarak aç. Asya’nın büyük bölümünde açlık sorunu var.
Dünyada açlıkla boğuşanların üçte ikisi Asya’da. Latin Amerika ve Karayiplerde açlıkla
mücadelede büyük mesafe katedildi. Gıda bulamayanların üçte ikisine gıda ulaştırıldı. Açlık
birçok ükede yenildi. Bunda hükümetlerin sosyal güvenlik ve ziraattaki üretime önem vermeye
başlamasının payı büyüktür.

2.2.1.2. UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu)
UNICEF 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım
Fonu'dur. 1953'te UNICEF'in BM sistemi içinde kalıcı bir örgüt olmasına ve sadece acil yardım
gerektiren durumlarla sınırlı kalmayıp uzun vadeli kalkınma çalışmalarına katkıda bulunmasına
karar verildi. Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında onaylanan Çocuk Haklarına Dair
Sözleşmesi doğrultusunda uluslararası topluluğun çocuklara verilen sözleri yerine getirmesi
için çaba gösterir.
UNICEF, doğumdan itibaren ergenlik süresince çocuk sağlığının her yönüyle ilgilenir.
Bugün çocukların hayatını doğumdan yetişkinliğe iyileştirmek için UNICEF 7 ana önceliğe
odaklanarak çalışıyor:
1.

Çocuk sağlığı,

2.

Eğitim (kız ağırlıklı),

3.
çocukların korunması: Acil durumlarda ve çocukların şiddete, tecavüze ve
istismara maruz kaldıkları yerlerde yaraları sarmaya çalışır. UNICEF kara mayınları hakkında
farkındalık kampanyaları tasarlar ve çocuk askerliğinin yasaklanmasına çalışır.
4.
HIV & AIDS: Gençler arasında HIV/AIDS’in yayılmasını önlemeye çalışır ve
bu virüsü taşıyan çocukların ve ailelerin onurlu bir şekilde yaşamalarına yardım eder. Her yıl
on bir milyon çocuk beş yaşına girmeden ölmekte ve daha on milyonlarcası hayatta kalmaları
ve gelişimleri için gerekli ihtiyaçlarından mahrum kaldıkları için fiziksel ya da zihinsel açıdan
sakat kalmaktadırlar.
5.

temiz suya erişim,

6.
beslenme: Tüm çocukların yaygın çocuk hastalıklarına karşı aşılanmalarını ve
çocuk ve annelerin iyi beslenmelerini temin eder.
7.
ve çocukların yaşamlarını etkileyen kararlara katılmalarına olanak sağlamak:
UNICEF, gençleri, hayatlarını ilgilendiren konularda seslerini yükseltmeleri ve karar verme
sürecine katılmalarına teşvik eder
UNICEF, 156 Ülke Ofisi ve 34 Milli Komitesi ile 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir.
UNICEF, 36 ülkenin delegelerinden oluşan ve politikalarını, programlarını ve finansmanını
idare eden İcra Kurulu tarafından yönetilir. Dünya çapında 158 ülke ve bölgede çalışan
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7000’den fazla UNICEF personeli vardır. UNICEF fonu tamamen gönüllü katkılarla
desteklenmektedir. 2002 yılı toplam program harcamaları 1 milyar doların biraz üstünde
gerçekleşmiştir. En güçlü destekçisi hükümetler olan UNICEF, özel sektör ve sanayileşmiş
ülkelerdeki Ulusal Komiteler aracılığıyla önemli ölçüde yardım almaktadır.
Türkiye’de UNICEF çocuklar için saha çalışmalarına 1951’de, kuruluşundan hemen 5
yıl sonra başladı. UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Pediatrist ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
kuruluş yasasının ilk imzacılarından Prof. Dr. İhsan Doğramacı öncülüğünde kuruldu. UNICEF
Türkiye Milli Komitesi ise 1956’dan beri Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için kaynak sağlama ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.
Mevcut Durum-Başarı durumu nedir? UNICEF 2016 Raporu’na göre; Raporda
belirtildiğine göre çocukların yaşamını kurtarma, okullaşma ve insanları yoksulluğun
pençesinden kurtarma gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 5 yaş altı çocuklarda
görülen ölüm hızı, 1990’dan bu yana küresel ölçekte yarıdan fazla azalma gösterirken, 129
ülkede eşit sayıda kız ve erkek çocuk okula gitmektedir. Bununla birlikte, tüm dünyada
yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının da 90’lı yıllarla kıyaslandığında yarıya yarıya azaldığı
görülmektedir. Yine rapora göre, bu ilerleme ne eşit ne de adildir. Örneğin, en yoksul
durumdaki çocukların 5 yaşına gelmeden ölme ve kronik beslenme yetersizliğine maruz kalma
olasılığı en varlıklı kesimlere mensup çocuklara göre iki kat daha fazladır. Güney Asya ile
Sahra Güneyi Afrika’nın büyük bölümünde hiç eğitimi olmayan annelerin çocuklarının 5 yaşına
gelmeden ölme olasılıkları, ortaöğrenim görmüş kadınların çocuklarına göre 3 kat daha fazladır.
Ve en yoksul ailelere mensup kız çocuklarının henüz çocukken evlenme olasılığı da en varlıklı
ailelerin kız çocuklarına göre 2,5 kat daha yüksektir. Durumun en kötü olduğu bölge olan Sahra
Güneyi Afrika’sında en az 247 milyon çocuk ya da her üç çocuktan ikisi çok yönlü yoksulluk
içinde, yani yaşayıp gelişebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardan yoksun bulunmaktadır.
Aynı bölgede, nüfusun en yoksul beşte birlik kesiminden 20-24 yaş grubu gençlerin hemen
hemen yüzde 60’ı dört yıldan az eğitim deneyimine sahiptir.
Raporda öngörülene göre bugünkü eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında: Çoğu
önlenebilir nedenlerden dolayı 5 yaşına gelmeden yaşamını yitiren 69 milyon çocuğun yarısı;
İlkokul çağında olup okula gitmeyen 60 milyon çocuğun yarısından fazlası ve Aşırı yoksulluk
içindeki her 10 çocuktan 9’u da yine Sahra Güneyi Afrika’sında bulunacaktır. Çocuklar
açısından durumun eşitlenmesinde eğitimin oynadığı özel role rağmen okula gitmeyen çocuk
sayısında 2011 yılından bu yana artış olmuşken, okula devam edenlerin önemli bir bölümünün
de okullarında gerçek anlamda öğrenme fırsatına erişemedikleri saptanmıştır. Bugün yaklaşık
124 milyon çocuk ilkokula ve orta öğretimin ilk kademesine devam edemezken, ilkokulu bitiren
her 5 çocuktan neredeyse 2’si de okuma yazma ve basit aritmetik işlemleri öğrenememiş
durumdadır. Rapor, en güç durumdaki çocuklara yapılacak yatırımın kısa ve uzun dönemde
yararlar sağlayacağına ilişkin kanıtlara da işaret etmektedir. Örneğin nakit transferlerinin
çocukların okulda daha fazla kalmalarına ve eğitimde daha ileri aşamalara geçmelerine
yardımcı olduğu ortaya konmuştur. Ortalama olarak bakıldığında, bir çocuğun eğitimde
geçirdiği fazladan her yıl yetişkinlik dönemindeki kazancını yaklaşık % 10 artırmaktadır. Yine
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ortalama olarak, bir ülkedeki gençlerin tamamladıkları fazladan her eğitim yılı sonucunda o
ülkedeki yoksulluk oranı % 9 azalmaktadır.

2.2.1.3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Dünya çapında bir sağlık örgütünün ilk işbirliği ihtiyacı, 19. yüzyılda Avrupa kıtasında
ortaya çıkan kolera salgının ardından ortaya çıkmıştır. Paris’te 23 Temmuz 1851’deki
I.Uluslararası Sağlık Konferansı’na katılan 12 ülke, bu katılımın ardından katılımcı ülke
temsilcileri tarafından 137 maddelik Sağlık Yönetmeliği oluşturulmuştur. Bu konferanslar 19.
yüzyılın sonuna kadar 12 kez toplanmıştır. Bu konferansların üçüncüsü ise 1866’da İstanbul’da
yapılmıştır. Bu konferansların genelinde Avrupa kıtasında görülen kolera, veba gibi salgın
hastalıkların tespiti ve korunması konusunda bu koşulları ortadan kaldırma çözümleri
görüşülmüştür. Bu durumun ardından 1902 yılında Washington merkezli olarak Amerika
Sağlık Örgütü (PAHO) kurulmuştur. Bu kuruluş 1949 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile
birleşmiştir.
Bu örgütün kurulması için BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, bu örgütün kurulması için
çalışmaları Belçikalı Prof. Dr. Rene Sard başkanlığında bulunan 15 kişilik bir teknik ekibe
verdi. Bu teknik ekip kısa sürede kurulacak olan örgütün gündemini saptamış, kurulacak olan
örgüt için hukuksal altyapı ve Anayasal taslağı alarak örgüt için gerekli tüm yol haritaları ve
alınacak kararları belirlemişti. Örgütün, 19-22 Temmuz tarihlerinde New York’da düzenlenen
“Uluslararası Sağlık Konferansı” sırasında; BM üyesi olan 51 ülkenin delegeleri, Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO), Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu (OIHP-Paris), PAHO, Kızılhaç, Dünya
İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri tarafından Anayasası
oluşturulmuştur. Üzerinde mutabakata varılan Dünya Sağlık Örgütü Anayasası toplam 61
ülkenin temsilcisinin onayı ile birlikte 22 Temmuz 1946 tarihinde imzalandı. Resmi olarak
Dünya Sağlık örgütü Anayasası, 7 Nisan tarihinde meşrulaşmıştır. Ayrıca bu tarih her yıl
“Dünya Sağlık Günü” olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.
Sağlık alanında uluslararası teknik işbirliğini teşvik eder. Hastalıkları kontrol altına
almak ve ortadan kaldırmak için programlar yürütür ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar.
WHO’nun Tütün Kontrolü Taslağı Sözleşmesi tütün vergilendirilmesi, sigara içmenin
önlenmesi ve sigara tedavisi, yasadışı ticaret, reklam, sponsorluk ve promosyon ve son olarak
ürün düzenlemesi konularını içeriyor. Bu sözleşme Haziran 2003 tarihinde imzaya açılarak,
WHO’nun, 192 üyesi tarafından, oybirliğiyle kabul edilmiştir. Dünya çapında bulaşıcı
hastalıklar hakkında toplanan bilgiyi denetler. Karşılaştırılabilir sağlık ve hastalık istatistikleri
toplar ve biyolojik ve farmakolojik ürünler için olduğu kadar güvenli gıdalar için de uluslararası
standartlar belirler. Örgüt ayrıca, kansere sebep olma riski taşıyan kirletici maddelerin
değerlendirmesini yapar ve HIV/AIDS hastalığının küresel anlamda kontrol altına alınması için
dünya çapında kabul gören bir kılavuz çıkarmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü; Genel Kurul (Asamble), Yönetim Kurulu ve Sekreterya (Genel
Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)’dan oluşmaktadır. Karar ve politikaları,
hükümetlerin atadığı 32 sağlık uzmanından oluşan ve iki yılda bir toplanan İcra Kurulu
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tarafından hayata geçirilir. WHO’nun; Brazavil (Kongo); Washington (ABD); Kahire (Mısır);
Kopenhag (Danimarka); Yeni Delhi (Hindistan) ve Manila’da (Filipinler) bölge ofisleri vardır.
Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur. Türkiye, WHO’
ya üyeliğinden sonra,WHO ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlarla sağlık alanındaki
ilişkilerini daha da geliştirmek için 19 Ekim 1950 tarih ve 6666 Sayılı Kanunla onaylanan
‘’Teknik Yardim Anlaşması’’ ile çeşitli sağlık projelerini başlatmıştır. Türkiye üyesi olduğu
WHO Avrupa Bölgesinin 15.ve 47.Bölge Komite Toplantılarını İstanbul’da gerçekleştirmiş ve
WHO’nun Avrupa Bölgesine Program ve aktivite düzeyinde önemli katkılar sağlamıştır.

2.2.1.4. UNDP (BM Kalkınma Programı)
1966 yılında kurulmuştur. UNDP hâlihazırda 166 ülkede faaliyet göstermektedir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, BM’nin küresel kalkınma ağını oluşturur. Değişim
yanlısı olan UNDP, ülkeleri bilgi, deneyim ve kaynakla buluşturur ve halklarına daha iyi bir
yaşam kurmaları için yardım eder. Amaç, insanların kendilerine yardım etmelerini sağlayacak
bir zemin yaratmaktır. UNDP bu hedeflere ulaşılmak üzere harcanan küresel ve ulusal çabaları
bir araya getirerek koordinasyonu sağlar.
UNDP’nin temel çalışma alanlarını demokratik yönetişim, yoksulluğun azaltılması, kriz
yönetimi ve acil yardım, enerji ve çevre, bilgi ve haberleşme teknolojileri ve HIV/AIDS
oluşturur. UNDP, küresel kalkınma kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak
için, faaliyetlerini öteki BM fon ve programları ve aralarında Dünya Bankası ve Uluslararası
Para Fonu’nun da bulunduğu uluslararası finans kurumlarıyla işbirliği içinde yürütür. Ayrıca,
bölgesel ve ülke programları ile, gelişmekte olan ülkelerin, ulusal ve sivil toplum kuruluşlarının
deneyimlerinden de yararlanır. UNDP’nin desteklediği projelerin yüzde 75’i yerel örgütler
tarafından yürütülmektedir. UNDP, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin ve
dışlanmanın azaltılması için çalışmaktadır. Ayrıca ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması için politikalar, liderlik becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve kurumsal
kapasite inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
3 alana odaklanılmaktadır:
1.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme / Yoksulluğun azaltılması

i)

Rekabet Edebilirlik ve Ekonomik Büyüme

ii)

Yerel Ekonomik Sosyal Kalkınma

iii)

Sosyal Politikalar ve Hizmetler

2.

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

i)

Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları

ii)

Entegre Sınır Yönetimi
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iii)

Kadınların Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

iv)

Duyarlı ve Hesap Verebilir Kurumlar

3.

İklim Değişikliği ve Çevre

i)

Doğal Kaynak Yönetimi

ii)

İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık

Son on yılda UNDP tarafından Türkiye’de hacmi 150 milyon ABD Dolarını aşan
100'den fazla proje uygulanmıştır/uygulanmaktadır. 2011-2015 Mart döneminde yürütülen
teknik işbirliği proje sayısı 31’dir. Projelerin fon kaynakları ağırlıklı olarak, kamu bütçesi, özel
sektör, kalkınma işbirliği kuruluşları, diğer hükümetler ile UNDP fonlarından oluşmaktadır.
UNDP’nin ülkemizde uyguladığı projeler arasında, Doğu sınırlarımızın mayından
arındırılmasına ve sınır gözetiminin güçlendirilmesine dair bir proje ile Suriyeli sığınmacı
akınından etkilenen ev sahibi toplulukların güçlendirilmesine yönelik olarak Gaziantep’te katı
atık yönetimi, Kilis’te ise mesleki eğitim alanlarında gibi projeler de yer almaktadır.

2.2.2. BM, İnsani Gelişmişlik Ve Yoksulluk
2.2.2.1. Amarta Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımı
Sen, refah ekonomisinin tümüyle/sadece “gelir bazında” düşünülmesini ve ekonomik
büyümenin bir ülkedeki yaşam kalitesi olarak ele alınması konusunu eleştirmektedir. Çünkü
gelir ölçütü, ekonomik büyümenin nimetlerinden herkesin aynı biçimde yararlanamadığını ve
yoksun durumda olanları göstermediği için, “yaşam standardı” açısından iyi bir ölçüt değildir.
Sen’in yaklaşımında “gelir” yerine “yapabilirlikler” konur ve “potansiyel işlevsellikler”
şeklinde değerlendirilir. Buradaki vurgu, esas olarak insanların ne kadar kazandıkları (gelir) ya
da ne kadar harcadıkları (tüketim) değil; ne olmaya ya da ne yapmaya muktedir oldukları; yani
“yapabilirlikleri” üzerinedir. Sen’e göre yapabilirlik, esas olarak, insanlar arasında “değerli olan
işlevsellikleri başarma” özgürlüğünü yansıtır. Eğer işlevsellikler, insanların iyi olma halini
oluşturuyorsa, yapabilirlikler de insanların “iyi olmayı başarma” özgürlüğünü temsil ediyor
demektir.
Sen’e göre eğitim-gelir bağlamında bakıldığında; bireylerin sahip oldukları gelir ya da
servet gibi iktisadi kaynaklar, bireylerin bunlardan yarar sağladığı anlamına gelmemektedir.
Bireyin, bu kaynakları davranışa dönüştürme kapasitesi, “yapabilirlikleri” sonucunda uygun bir
biçimde “işlevsel hale gelmeleri” ile ilgilidir. Bu sebeple Sen için eğitim, sadece geliri artıran
bir araç değil, aynı zamanda kendi içinde “amaç”tır. Bu yaklaşımda ÖRNEĞİN, okur-yazar
olmak; hesap yapabilmek, ortalama bir sosyal hayat yaşayabilmek, enformasyonu
değerlendirebilmek için gerekli olan “işlevsellik” olarak ele alınmaktadır. Başka bir ifade ile,
belediye otobüsüne binmek, bir adres bulmak, lokantada gelen hesabı denetlemek vb.
faaliyetlerin başarı ile halledilebilmesi için belirli bir düze eğitime gerek duyulmaktadır.
Dolayısıyla bireylerin esenlikleri/refahları, başardıkları işlevler ile tanımlanmaktadır.
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Yapabilirlikler’in “cinsiyete göre” dağılımı eşitsizdir. Kadınlar daha az eğitim, daha az
sağlık hizmeti, daha az servet, daha az “iyi iş”, politik hayata daha az katılım gibi işlevlerin
sınırlı olduğu bir hayata sahiptir. Bu sebeple Sen, bu duruma “kayıp kadınlar” demektedir.

2.2.2.2. İnsanî Yoksulluk ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
2.2.2.2.1. İnsanî Yoksulluk
İGE’nin kaynağı “İnsanî Yoksulluk”tur. 1997 yılında UNDP tarafından yayınlanan
İnsani Gelişme Raporu’nda geliştirilen bir kavramdır. Amarta Sen’in “yapabilirlik
yaklaşımı”ndan esinlenilmiştir. İnsanî gelişme ve insanca yaşam için parasal imkanların yanı
sıra; temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel bazı olanaklara sahip
olmanın da gerektiği fikrine dayanmaktadır.
Bu anlamda “gelir yoksulluğu” ile ilişki olmasına rağmen, “insanî yoksulluk” farklıdır.
Gelir yoksulluğu ölçümleri, mutlak gelir üzerine odaklanırken, insanî yoksulluğun ölçülmesi,
eğitim düzeyi, sağlık ve temiz su kaynaklarına erişebilme gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bu
çerçevede, insanî yoksulluğu ölçmek için “İnsanî Yoksulluk Endeksi” geliştirilmiştir.
Bu Endeks, gelişmekte olan ülkeler için 3 kriterden yola çıkarak hesaplama
yapmaktadır:
Yaşam süresi: 40 yaşın altında yaşam beklentisi olanların oranı.
Eğitim: Okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı
Makul bir yaşam standardı:
o

Sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfusun oranı,

o

Temel sağlık imkanlarından yoksun olan nüfusun oranı,

o

5 yaşın altındaki yeterli beslenemeyen nüfusun oranı

Endeks, gelişmiş ülke olabilmenin de kriterler koymuştur:
Yaşam süresi: 60 yaş altında yaşam beklentisi olanların oranı
Eğitim: OECD tarafından tanımlanan “fonksiyonel cahillik” oranı
Makul bir yaşam standardı: Yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı
Sosyal dışlanma: Uzun dönem işsizlik oranı
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2.2.2.2.2. Ülkenin Gelişmişliği Meselesi
Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak
adlandırılabilmesi için yeterli değildir. Ekonomik açıdan kalkınmış birçok ülke de sosyal
sorunların çözülemediğinin görülmesi üzerine; ekonomik büyüme ve insani gelişme arasındaki
ilişkinin daha iyi kurulması gereği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kalkınma, fiziki kalkınmanın
yanı sıra, insanların seçeneklerini artırıp artırmamasını da içerecek bir anlayışa
dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
ilk defa 1990 yılında yayımlanan İnsani Gelişme Raporlarında (İGR), gelirin yanı sıra insani
gelişmeyi ölçmeyi amaçlayan gelir dışı göstergelerin de esas alındığı bir takım endeksler
yayımlanmaya başlanmıştır.
İnsani gelişmişlik için 4 kriter bulunmaktadır:
Eşitlik: İmkânlara erişimde eşitlik.
Sürdürülebilirlik: Gelecek nesillerin, günümüz insanları ile “gelişmişlik”
açısından benzer seçeneklere sahip olması sorumluluğu
Bunun için;
o

Kalkınmada eşitlik ve adalet – “gelir dağılımı”

o

Katılımcılık – “karar verme süreçleri”

o
Yaşam kalitesinin geliştirilmesi (– asgari hayat standardı) boyutları gerekli
görülmektedir.
Verimlilik: İnsan kaynaklarına yatırım ve insanların azami potansiyellerini
kullanabilecekleri makro-ekonomik koşulların sağlanması.
Yetkinlik: İmkanların artması ile bireysel gelişmişlik/kalkınma düzeyinde
yükselme yaratılmasıdır.
İGE hesaplamasında kullanılan “eğitim, sağlık ve gelir” bileşenleri bütün gelişme
aşamalarında ön plana çıkan üç temel bileşen olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu üç temel
bileşen, uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi edinme ve tatminkâr bir yaşam sürmeyi sağlayacak
gelire ulaşmaktır.
İnsani gelişmenin zayıf olması, “yoksunluk” durumu olarak da adlandırılabilir.
Yoksunluk, “yoksulluğun parasal olmayan boyutu”dur. Bu anlamda yoksulluk, ekonomik bir
kategori olan gelir düzeyi ile değil de, insanî bir boyut içinde ele alınmış olmaktadır.
Yoksulluğun insanî boyutundan kasıt ise, yoksulluğun sadece mal ve mülk yokluğu olarak
değil, “yaşanabilir bir hayat imkânı olmaması”ndan kaynaklandığıdır. Eğitim ve öğretime
ulaşmada, sağlık hizmetine erişimde, dolayısıyla insan hakları ve uygulamalarında yetersizlik,
böyle bir boyuta işaret etmektedir. Bu yetersizliklerin, aynı zamanda uzun ve yaratıcı bir hayat
sürmeden mahrum olma, dolayısıyla insanın onurunu kırıcı gibi temel insan hakları sorunlarına
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yol açtığı görülmektedir. Kısacası insanî yoksulluk, insanın bir nevi “var olma” mücadelesine
işaret etmiş olmaktadır.

2.2.2.2.3. İGE Hesaplamalarındaki Değişim
İGE hesaplamasında 1990 yılından 2010 yılına kadar kullanılan veriler aynı olmakla
birlikte hesaplama yönteminde bir takım değişikliklere gidilmiştir. İGE hesaplamasındaki
formül değişiklikleri nedeniyle, ülke verilerinin yıllar itibarıyla karşılaştırılabilirliği
bozulduğundan, bu eksikliği gidermek amacıyla en son belirlenen formül kullanılarak önceki
dönem verileri beş yıllık aralıklarla yeniden hesaplanıp yayımlanmaktadır. Bu değişiklikler
neticesinde ülkelerin önceki yıllar sıralamasında veya İGE puanlarında değişiklikler
görülebilmektedir.
1990 Raporu’nda İGE’de sağlık göstergesi olarak doğumda beklenen yaşam süresi,
eğitim göstergesi olarak yetişkin okuryazarlık oranı, gelir göstergesi olarak ise kişi başı GSYH
değeri esas alınmıştır.
1991 Raporu ile İGE hesaplamasında iki önemli değişiklik yapılmıştır. Birincisi, eğitim
endeksinin hesaplanmasında 1990 yılında sadece yetişkin okur-yazar oranı dikkate alınırken,
1991 yılında endeksin hesaplanmasında bireylerin okula devam süreleri de değerlendirmeye
katılmıştır. 1991 yılındaki ikinci önemli değişiklik, GSYH hesaplama yönteminde yapılmıştır.
1990 yılında ülkenin kişi başı geliri yoksulluk sınırının üzerinde ise, o ülkenin düzeltilmiş
GSYH’sının hesaplanmasında o yılki yoksulluk sınırının logaritması alınmaktaydı. Bu durum
geliri yüksek düzeyde olan ülkeler için daha düşük İGE çıkmasına neden olmaktaydı. Yapılan
değişiklikle ülkenin kişi başı GSYH değeri, yoksulluk sınırının kaç katı ise aşağıdaki
formüllerden ilgili olanı kullanılmaya başlanmıştır.
1991 yılında eğitim endeksinin hesaplanmasında kullanılmaya başlanan ortalama
okullaşma yılı yerine, 1995 yılında ilk, orta ve lise eğitimlerine katılma oranı kullanılmaya
başlanmıştır. Çünkü ortalama okullaşma yılı verisinin tüm ülkeler için güncel olarak bulunması
oldukça zor olmuştur. 1995 yılında ayrıca daha önce minimum kişi başı gelir değeri olarak
kullanılan 200 dolar yerine 100 dolar değeri sabit olarak kabul edilmiştir.
1999 yılında gelir alt endeksinin hesaplamasında bir değişikliğe gidilmiştir. 1999 yılı
öncesinde kişi başı GSYH düzeltilerek alt endeks hesaplanırken, 1999 yılında yapılan
değişiklik ile tüm ülkeler için kişi başına GSYH değerlerinin logaritması alınmaya başlanmıştır.
Bu değişiklik ile düşük gelirli ülkeler için kişi başına GSYH’nın İGE’ye katkısı azalmıştır.
2010 yılına kadar İGE, 1999 yılındaki hesaplama yöntemi ile hesaplanmaya devam
edilmiştir. 2010 yılına kadar İGE hesaplamasında kullanılan “doğumda beklenen yaşam
süresi”, “yetişkin okur-yazarlık oranı”, “bütünleşik brüt okullaşma oranı” ve “kişi başına
GSYH” değişkenlerinden “sağlık”, “eğitim” ve “gelir” alt endeksleri oluşmaktadır. Bu üç alt
endeks kullanılarak da İGE değerine ulaşılmaktadır.
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2.2.2.2.4. 2010 (Son) Rapor Bağlamında İGE
2010 yılı Raporu’nda İGE hesaplamasında hem kullanılan göstergelerde hem de
formüllerde değişikliğe gidilmiştir. 1995-2009 yılları arasında insani gelişmenin, uzun ve
sağlıklı bir yaşam, eğitim ve insanca bir yaşam standardı olarak belirlenen üç boyutunu ölçmek
için sırasıyla doğumda beklenen ortalama ömür, yetişkinlerde okur-yazarlık oranı ile brüt
okullaşma oranı ve satın alma gücü paritesine göre uyarlanmış gelir düzeyi kullanılırken, 2010
yılı raporunda söz konusu üç boyut (eğitim, sağlık, gelir) aynı kalmakla birlikte, bu boyutlardan
“gelir ve eğitimi” ölçmek için kullanılan ölçütler farklılaşmıştır.
Eğitim açısından bakıldığında; 25 yaş ve üzeri kişilerin hayatı boyunca aldıkları eğitim
yıllarının ortalaması olan yetişkin eğitiminin ortalama yılı ve yaşa bağlı okula kayıt oranlarının
mevcut şekilde kalması halinde, okula başlama yaşındaki bir çocuğun öğrenim hayatının
toplam yıl sayısını gösteren okula başlama yaşındaki çocukların beklenen okullaşma yılı
göstergeleri ile ölçülmeye başlanmıştır. Bu yeni ölçütlerin kullanılmasının sebebi özellikle İGE
sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkelerin önceki ölçütler olan okullaşma oranı ve okuryazarlık oranında oldukça yüksek seviyelere ulaşmaları nedeniyle bu ölçütlerin ayrım yaratma
güçlerinin zayıflamış olmasıdır. Yeni göstergelerin ülkeler arasında daha güçlü bir ayırıcı
olduğu ifade edilmektedir.
Gelir ise daha önce satın alma gücü paritesine (SGP) göre uyarlanmış kişi başı GSYH
(ABD Doları) olarak hesaplanırken, kişi başına Gayri Safi Milli Gelir (GSMG) (SGP, ABD
Doları) olarak hesaplanmaya başlanmıştır. GSMG, bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için
ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.
GSYH yerine GSMG kullanılmasındaki en önemli neden, GSYH’nın ekonomik bir çıktı olması
ve ülkenin harcanabilir gelirini yansıtmamasıdır. Yurtdışına çıkan karlar ve işçi dövizleri gibi
kalemler bazı ülkeler için önemli boyutlarda olabilir. GSMG, GSYH’yı bu faktörler için
uyarlamaktadır.
Önceki yıllarda İGE değerleri yayımlandığı yıldan iki yıl öncesinin verilerine
dayanmaktaydı. 2010 yılı İGE değeri ise 2010 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 2010 yılı
doğumda beklenen yaşam süresi ve okullaşmanın ortalama yılı için mevcut olmakla birlikte,
okullaşmanın beklenen yılı için en son mevcut veriler kullanılmıştır.
Kişi başına GSMG 2010 tahminleri, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) alınan GSYH
büyüme tahminlerinin Dünya Bankasının en son kişi başına GSMG verilerine uygulanması ile
elde edilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi veriler, uluslar arası karşılaştırılabilirliği sağlamak
için Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’nden (UNPD), UNESCO İstatistik Enstitüsü’nden ve
Dünya Bankası’ndan sağlanmıştır. Ancak, UNESCO İstatistik Enstitüsü ortalama okullaşma
yıllarına ilişkin istatistik toplamadığından bu konuda Barro ve Lee (2010) tarafından yapılan
tahminler kullanılmıştır.
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2.2.2.3. İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ve Türkiye
2.2.2.3.1. Türkiye’nin İGE Hesaplamalarına Göre Yeri
Türkiye’nin İGE değeri 2000 yılı raporunda 0,732 iken, 2009 yılı raporunda 0,806’ya
yükselmiştir. Ancak, sıralamadaki iyileşme endeksteki iyileşme kadar değildir. 2002 yılı
raporunda 85 iken 2003 yılı raporunda 96’ya yükselmiştir. 2001 yılında Türkiye’nin GSYH
değerinin azalması bu durumun en önemli nedenidir. 2004 yılı raporu ile 2005 yılı raporlarında
Türkiye’nin İGE değerleri ise hemen hemen aynıdır.
1980’den 2010 yılında kadar Türkiye’nin durumu 2010 İGE Hesaplamasına göre
şöyledir:

2010 yılı Raporu’nda Türkiye için kullanılan veriler şöyledir: Doğumda beklenen yaşam
süresi (yıl): 72,2. Beklenen okullaşma yılı: 11,8. Ortalama okullaşma yılı: 6,5. Kişi başına
GSMG (SGP ABD Doları): 13.359. Türkiye’nin ülkeler arası sıralaması ise şöyledir:
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Ülkeler ve Bölgeler arası durum ise şöyledir:

2015 İGE’ye göre Türkiye genel duruma bakıldığında; 2015 İnsani Gelişme Raporu’na
göre, Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi değeri 0,761oldu. Türkiye, bu endeks değeri ile
‘Yüksek İnsani Gelişme’ kategorisine dahil oldu ve 188 ülke ve bölge arasında 72. sırada yer
aldı.
Süreçteki başarılar açısından ise, aşırı yoksulluk sınırı olarak belirlenen günlük 1 doların
altında yaşayanların oranı 1994’te yüzde 1.1, 2002’de yüzde 0.2 iken 2006 yılında bu oran
sıfırlandı. Yoksulluk sınırı, cari SGP’ye göre 4,3 dolar olarak alındığında ise 2011 yılında
%2,79 olan yoksulluk oranı, 2012 yılında %2,27 oldu. Bunun yanında gıda yoksulluğu oranı da
görece düşük bir seviyede seyrediyor. Türkiye, aynı zamanda, ilköğretime kayıtta cinsiyet
eşitliğini hemen hemen sağladı ve çocuk ve anne ölümlerinin azaltılmasında önemli ilerlemeler
kaydetti. İlköğretime kayıt oranı % 98.7 olan Türkiye, ‘Herkes için evrensel ilköğretimi
sağlamak’ hedefini 2015 yılından önce neredeyse tamamlamış olsa da, 15-24 yaş grubundaki
okuma yazma oranı hala % 97.
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2.2.2.3.2. Türkiye’nin İGE’deki Yerinin Değerlendirilmesi

Türkiye’nin yıllar itibarıyla İGE değeri artmakla birlikte, eğitim ve sağlık
göstergelerindeki iyileşme ile özellikle de gelir de yaşanan büyümeye rağmen İGE
sıralamasında paralel bir artış yaşanmamaktadır. Çünkü İGE sıralamasını etkileyen unsurlar
bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; “hesaplama yöntemi, kullanılan veriler ve diğer
ülkelerin performanslarıdır”.
Birinci neden, hesaplama yönteminin değişmesidir. Türkiye İGE’deki gelir bileşeni
bakımından görece daha iyi durumda iken, sağlık ve eğitim göstergelerinde aynı performansı
gösterememektedir. Gelir alt endeksinin hesaplanmasında logaritma fonksiyonunun
kullanılıyor olması da, gelirdeki artışın endekse katkısını gittikçe azaltmaktadır. Sağlık alt
endeksinde İGE ortalamasına yakın bir performans göstermemize rağmen, eğitim göstergeleri
Türkiye’nin endekste en geride olduğu göstergelerdir. 2010 yılında alt endekslerin İGE’ye
dönüştürülmesinde; aritmetik ortalama yerine geometrik ortalama kullanılmaya başlanması ile
İGE değeri, düşük olan endeks bileşenlerinden daha fazla etkilenmeye başlamıştır. Diğer bir
deyişle, endeksteki bileşenlerin birbirlerinin yerini tutma olasılıkları zayıflamıştır. Bu nedenle
Türkiye’nin eğitim göstergelerinin görece düşük oluşu İGE’yi daha fazla etkilemiştir. 2010
yılında ayrıca okullaşma ve okur-yazarlık oranı yerine ortalama okullaşma yılı ve beklenen
okullaşma yılı verilerinin kullanılmaya başlanması da Türkiye gibi, bu değişkenlerde son
yıllarda gelişme kaydeden ama göreceli halen düşük değerlere sahip ülkelerin aleyhine
olmuştur.
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Sıralamayı etkileyen diğer önemli bir husus da, hesaplamada kullanılan verilerdir. İGE
hesaplamasında Birleşmiş Milletler, gelir dışında, bağlı kuruluşlarının verilerini esas
almaktadır. Ancak, kullanılan veriler güncellikten uzak kalabilmektedir. Özellikle nüfus
verisinde ADNKS yerine 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarının ve 2008 yılı TNSA yerine 2003
yılı sonuçlarının kullanılması, Türkiye’nin doğumda beklenen ortalama ömür verisinin
olduğundan daha düşük çıkmasına neden olmaktadır. 2009 yılı İnsani Gelişme Raporunda, İGE
hesaplamasında ülkelerin ulusal istatistik kurumlarının verilerinin kullanıldığı ve bu kurumların
verilerini geliştirmelerinin İGE’nin daha doğru hesaplanabilmesini sağladığı ifade
edilmektedir.
İGE sıralamasına dâhil olan ülkelerin İGE değerlerindeki değişimler de Türkiye’nin
sıralamasını etkileyebilmektedir. Türkiye’nin yıllar itibarıyla İGE değeri artmakla birlikte
sıralamasında paralel bir iyileşmenin olmaması, diğer ülkelerin daha iyi performans
göstermelerinden kaynaklanmaktadır.
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Uygulamalar
“Türkiye İnsani Gelişme Endeksi’nde 72. oldu”
Türkiye’nin 2014 İnsani Gelişme Endeksi (İGE) değeri 0.761 oldu. Bu değerle
Türkiye, yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı ve 188 ülke ve bölge arasında 72. oldu.
Türkiye 2014 raporunda yer alan İGE’de 0.759 puan ile 187 ülke ve bölge içinde 69.
sırada yer almıştı. 2015 raporundaki İGE’de ise 0.761 puanla 188 ülke ve bölge arasında
72. sırada yer aldı. Kapsanan ülke sayıları 2013 yılı ve 2014 yılı için farklı olduğundan iki
sıralamayı kıyaslarken dikkatli olmak gerekiyor.
1980 ve 2014 yılları arasında ise Türkiye’nin İGE değeri 0,492’den 0,761’e yükseldi.
Bu, toplamda %54,7’lik, yıllık bazda ise %1,29’luk bir artış anlamına geliyor.
1980-2014 yılları arasında Türkiye’de doğumda beklenen tahmini yaşam süresi 16,6
yıl, ortalama okula gitme süresi 4,7 yıl ve beklenen okula devam süresi 7 yıl arttı.
Türkiye’de kişi başına düşen Gayrisafi Millî Hâsıla (GSMH) 1980-2014 yılları
arasında yaklaşık %139,7 oranında bir artış gösterdi.
AB ve OECD ülkeleri ile kıyaslama
0,761’lik İGE değeri ile Türkiye 0.867’lik AB ortalamasının ve 0.882’lik OECD
ortalamasının altında kalıyor.
uğruyor

Eşitsizlik hesaba katıldığında Türkiye’nin İGE değeri %15,8’lik bir kayba

Türkiye’nin 2014’teki İGE değeri 0,761. Ancak insani gelişmede eşitsizlik farkı
düşüldüğünde, Türkiye’nin değeri boyut endekslerinin dağılımındaki eşitsizliğe bağlı olarak
%15,8’lik bir kayıpla 0,641’e düşüyor.
Yüksek İGE ülkelerinin eşitsizlik nedeniyle kaybı ortalama %19,4 iken, Avrupa ve
Orta Asya’da bu oran %13,0.
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) cinsiyete dayalı eşitsizlikleri üç farklı
boyutta yansıtıyor. Bu boyutlar; üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik
faaliyetler şeklinde sıralanıyor. Türkiye, 2014 endeksinde 0,359’luk bir TCEE değeriyle 155
ülke arasında 71. sırada yer aldı.
Türkiye’de parlamentodaki kadın milletvekili oranı %14,4 (Kasım seçimlerinden
sonra bu oran %14.7 oldu). Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş olanların
oranı %39 iken, bu oran erkeklerde %60 olarak göze çarpıyor.
Her 100.000 canlı doğumda 20 kadın hayatını kaybediyor ve ergenler arasındaki
doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları arasındaki her 1000 kadında 30,9 olarak dikkati çekiyor.
Kadınların iş gücü piyasasına katılımı %29,4 iken, erkeklerin katılım oranı %70,8 oranında
seyrediyor.
Kadın İnsani Gelişme Endeksi, Erkek İnsani Gelişme Endeksi’nden daha az
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Cinsiyet farkına dayalı, kadın İGE değerlerinin erkek İGE değerlerine oranının temel
alındığı Cinsiyet Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE), insani gelişmenin üç temel boyutundaki
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ölçüyor. Bu üç boyut; sağlık (kadın ve erkeklerin doğumda
ortalama yaşam beklentisi ölçülüyor), eğitim (kız ve erkek çocuklarının ortalama okula gitme
süresi ve 25 yaş ve üstü yetişkinler için ortalama okula devam süresi ölçülüyor) ve ekonomik
kaynaklar üzerindeki hâkimiyet (kadın ve erkek kişi başına tahmini Gayrisafi Milli Hasılaya
oranları ölçülüyor) olarak belirlendi.
161 ülke için CDGE değerleri hesaplandı. Türkiye’de 2014 kadın İGE değeri 0,716
iken, erkek İGE değeri 0,793 olarak ölçüldü ve bu durum sonucunda CDGE değeri 0,902
olarak hesaplandı.
2015 İnsani Gelişme Raporu ‘çalışma’ kavramına odaklanıyor
2015 İnsani Gelişme Raporu, “çalışma” kavramına ve çalışmanın daha nitelikli bir
yaşama katkısına odaklanıyor.
Çalışma kavramı, insani gelişme açısından kritik bir öneme sahip. 2015 İnsani
Gelişme Raporu’nun temel mesajı bu.
Çalışma kavramı, insanların hayatına ve ekonomilerin zenginliğine katkıda
bulunuyor. Ancak bu olumlu bağlantı kendiliğinden oluşmuyor. UNDP’nin 2015 İnsani
Gelişme Raporu, ücretli ve ücretsiz işler arasındaki dengesizliği analiz ederek, çalışma
alanında küreselleşme ve dijital devrim sonucunda değişen manzaraya odaklanıyor.
Bu değişen durum, fırsatlar kadar riskleri de barındırıyor. Raporda, çalışma
kavramından insani gelişme bağlamında yararlanılması, ayrıca adil ve sürdürülebilir bir
ilerlemenin sağlanabilmesi için bir dizi politika önerisi de yer alıyor.
Rapora göre hem şimdiki hem de gelecek nesiller için çalışma fırsatlarının
yaratılmasına yeni yaklaşımlara ihtiyaç var.
Kaynak: UNDP (2015), “Türkiye İnsani Gelişme Endeksi’nde 72. oldu,” (Çevrimçi)
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/pressreleases/2015/12/14/turkey-ranks-72th-inhuman-development-index-hdi-.html, 17.02.2017.
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Uygulama Soruları
İnsani Gelişme Endeksleri’nde Türkiye’nin Konumunun Yıllar İtibariyle Değişiminin
Detaylarını Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o BM, Milletler Cemiyeti’nin başarısız olmasının uzantısı olarak ortaya çıkan İkinci
Dünya Savaşı sonrasında, dünyadaki adaletin sağlanması için kurulan bir uluslararası
örgüttür.
o BM, sosyal politika kuruluşu olmasa da bünyesinde bulunan kurumların sosyal politika
faaliyetleri olan bir yapıdır.
o BM bünyesinde FAO, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, UNDP gibi sosyal politika ile
ilişkili kurumlar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Birleşmiş Milletler’in öncüsü olan kuruluş nedir?

A) ILO
B) UNICEF
C) UNDP
D) Milletler Cemiyeti
E) NATO
2)

BM’nin kuruluş antlaşması niteliğindeki BM Şartı’na kaç ülke imza atmıştır?

A)

35

B)

B) 40

C)

C) 45

D)

D) 50

E)

E) 55

3)
“Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da başka bir devlete karşı
güç kullanmaktan kaçınmalıdır.” ifadesi hangi BM ilkesidir?
A)

İyi niyet

B)

Egemen eşitlik

C)

Kuvvet kullanmama

D)

Barışçıl yöntem

E)

İç işlerine karışmama
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4)

BM’nin “aslî üyeleri”nin sayısı kaçtır?

A) 31
B) 41
C) 51
D) 61
E) 71
5)

BM Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üyelerinin sayısı ve seçilme süresi (yılı)

nedir?
A) 8-2
B) 10-3
C) 12-2
D) 10-2
E) 8-3
6)

BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’in üyelerinin görev süresi kaç yıldır?

A)

1

B)

B) 2

C)

C) 3

D)

D) 4

E)

E) 5
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7)
Zararlı böceklerle mücadele entegre tekniklerini kullanarak 200.000
Endonezyalı pirinç çiftçisi hasat artışı sağlamış ve tarım ilaçlarının kullanımını azaltmış olan
BM kuruluşunun kısaltması nedir?
A) FAO
B) UNDP
C) UNICEF
D) WHO
E) IMF
8)
UNICEF Türkiye Milli Komitesi ise hangi yıldan beri Türk ve dünya
çocuklarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kaynak sağlama ve tanıtım çalışmalarını
sürdürmektedir?
A) 1956
B) 1960
C) 1963
D) 1966
E) 1969
9)

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün bünyesinden biri değildir?

A) Genel Kurul
B) Çalışma Bürosu
C) Yönetim Kurulu
D) Bölge Ofisleri
E) Genel Merkez
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10)

UNDP’nin kuruluş yılı ve faaliyet gösterdiği ülke sayısı nedir?

A) 1950-160
B) 1951-155
C) 1961-163
D) 1963-163
E) 1966-166
Cevaplar
1)D
2)D
3)C
4)C
5)D
6)C
7)A
8)A
9)B
10)E
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3. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ II:
AVRUPA BİRLİĞİ (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.AB’nin kuruluşu ve organlarını;
3.2.AB’nin sosyal politikasının tarihsel gelişimini;
3.3.AB’de refah devleti uygulamalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) AB kuruluş fikri ile ilgili entelektüel ve siyasi adımlar hakkında neler söylenebilir?
2) AB’nin sosyal politikasının gelişiminde en etkili olan zemin (antlaşma/zirve vb.) hangisidir?
Niçin?
3) AB’deki refah devletleri içerisinde Türkiye’nin sosyal politikaları daha çok hangisine
uymaktadır? Niçin?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

AB kuruluşu ve
organları

AB’nin doğuşunu ve günümüzdeki
halini almasında etkili olan
değişkenleri bilmek ve AB
organlarını anlamak

Okuyarak

AB’nin sosyal
politikasının tarihsel
gelişimi

AB sosyal politikasının gelişiminde
önemli etkisi olan antlaşmaları ve
zirveleri kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

AB’deki refah
devletinde sosyal
politika
uygulamaları

Liberal, muhafazakâr, İskandinav ve
güney Avrupa refah devletlerindeki
sosyal politikaları derinlemesine
görmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Avrupa Birliği, Amsterdam Anltaşması, Maastricht Antlaşması, Refah Devletleri
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Giriş
Avrupa Birliği, fikri altyağı olarak temelleri 17. yüzyıla kadar dayanan, ilk fiili çekirdek
adım olarak 1944 yılında BENELUKS ülkeleri ile görülen ve nihayet Maastricht ile son noktaya
ulaşan bir örtüttür. Örgüt, temelde ekonomik bir zeminde kuruluş olmasına rağmen, siyasi ve
sosyal anlamda hedefleri olan bir yapıdır. Bu çerçevede AB’de sosyal politika bağlamı
önemlidir.
İşte kitabın bu bölümünde öncelikle AB’nin kuruluşu ve organları yer verilecektir. Daha
sonra, AB sosyal politikasının tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Nihayetinde AB’deki refah
devletlerinde uygulanan sosyal politikalara değinilecektir.
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3.1. AB’nin Kuruluşu Ve Organları
3.1.1. AB Kuruluş Süreci
3.1.1.1. AB Fikrinin Doğuşu
İlk felsefi temel olarak; 17. Yüzyılda Fransa’da “Barış ve Dünya Projesi”; Alman
Leibniz’in “Avrupalıların Birliği” ile ilgili görüşleri söz konusudur. Victor Hugo, 1848 yılında
ilk kez “Avrupa Birleşik Devletleri”nden söz ediyor. Avrupa’da ilk siyasi entegrasyon
(bütünleşme) denemesi ise, 1848’de İsviçre’de gerçekleşmiştir. Zira 13 kanton bir araya gelerek
“İsviçre Federasyonu” oluşturmuştur.
Savaşların etkisi, birlik oluşumda daha önemli bir rol oynamıştır. I. Dünya Savaşı’ndan
sonra, “Pan-Avrupa Birliği” fikri gündeme gelmiştir. Bunun etkisi ile 1922 yılında BelçikaLüksemburg ekonomik işbirliği kurulmuş, daha sonra birliğe Hollanda’nın katılımı ile (1944),
BENELUKS denilen ekonomik birlik teşekkül etmiştir. Bu ülkeler arasında gümrük birliği
işlevi gören BENELUKS, Avrupa Birliği’nin oluşmasında önemli katkılarda bulunmuştur.
Dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı’dır. Savaş sonrası büyük yıkımlar olunca, 19 Eylül
1946 - Winston Churchill, Zürih Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada, “Avrupa Birleşik
Devletleri” kurulması için çağrıda bulunuyor. Avrupa Birleşik Devletleri için ilk adımın, Fransa
ile Almanya arasında ortaklık oluşturmaktan geçtiğini ifade ediyor! Zira İkinci Dünya
Savaşı’ndan önce, Almanya’nın denetiminde olan Ruhr ve Saarland kömür havzalarının
statüsü, savaş sonrasında Fransa ile Almanya arasında çekişmelere neden olmaktadır. Marshall
Planı, Birliğin kurulması yönünde önemli bir etkendir. Bu Plan ile, ABD, Avrupa ülkelerinin
Sovyet blokuna kaymasını önlemek ve kendi tarafında tutmak için yardımlarda bulunmuş ve
“birleşmeleri” gerektiği noktasında tavsiyeler sunmuştur. 27-31 Mayıs 1947 - Avrupa Birliği
Federalistler Kongresi, Montrö’de (İsviçre) yapıldı. 17 Mart 1948 - Belçika, Fransa,
Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık arasında Batı Birliği Antlaşması (Brüksel
Antlaşması) imzalandı.

3.1.1.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
Avrupa’nın birleşmesinde dönemin iki önemli isimleri Jean Monnet ve Prof. Walter
Hallstein; Avrupa’da bir daha savaş çıkmaması için savaş malzemeleri üretiminin iki temel
unsuru olan kömür ve çelik üretiminin ortak bir otoritede toplanması gerektiği önerisini
getirmişti. 9 Mayıs 1950’de Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, buradan ilham aldığı bir
konuşmasında, Fransa ve Almanya’nın ve onlara katılmak isteyen diğer Avrupa devletlerinin
kömür ve çelik kaynaklarının, tek bir havuzda toplanması teklifinde bulundu (“Schuman
Deklarasyonu/Bildiri”). Bildiri’nin kısa vadedeki hedefi, uzun zaman savaş halinde olan
Almanya-Fransa arasındaki çekişmeyi yok etmekti. Ancak Bildiri, uzun vadede, Batı Avrupa
ülkeleri arasında geniş bir işbirliği öngörmekte ve müstakbel “Avrupa Birleşik Devletleri”nin
temelini atmaktaydı.
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Bildiri’ye Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg olumlu cevap
vermişlerdir. Böylece Bildiri ile, üye devletlerin kömür-çelik üretimlerini planlayan
uluslararası bir “yüksek otorite” getirilmiş oldu. Buna göre, kömür ve çelik üretimi tüm Avrupa
ülkelerinde açık bir çatı altında toplanacaktı. Üye ülkeler ağır sanayinin belkemiği olan bu
sektörde ortak yönetime ek olarak bu sektörün ürünleri için gümrükleri kaldırdılar, ortak Pazar
kurdular ve bu sektördeki ithalatta da ortak tarifeler üzerinde anlaştılar. Böylece taraflar, bu
sektörü ortak bir denetime vererek birbirleri aleyhine silahlanma ve savaş kuşkularının da
önüne geçiyorlar.
Sonuçta Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma olarak 18 Nisan 1951
yılında “Paris Antlaşması” imzalanmıştır. AKÇT Antlaşması olarak da bilinen antlaşma,
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 50 yıl süreyle akdedilmiş bir Antlaşma olduğundan, Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu 23 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

3.1.1.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET)
AKÇT’nin başarılı performansının yanı sıra 1952 tarihli “Avrupa Savunma Topluluğu”
anlaşmasına Fransa Meclisi’nin 1954’teki oylamada destek vermemesi, bütünleşme çabalarının
iktisadi yönde yoğunlaşmasına yol açıyor. Bu çerçevede, AB amacına uygun olarak ikinci adım,
25 Mayıs 1957 yılında Roma Antlaşması’yla kurulan AAET’dir.
En temel amacı, Avrupa’da nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanılmasını sağlamaktır.
Ayrıca nükleer enerji endüstrisinin geliştirilmesi ve bu endüstrinin barışın korunmasına hizmet
etmesi de hedeflenmiştir. Almanya, Belçika Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında
imzalanan antlaşma, 1 Ocak 1958’de yürürlüğe girmiştir.

3.1.1.4. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
Roma Antlaşması ile kurulan diğer bir örgüt olan AET’nin amacı, bir ortak pazar
oluşturulması ve Topluluğa üye devletlerin ekonomi politikalarının aşamalı olarak
yaklaştırılması suretiyle, Toplulukta ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir şekilde geliştirilmesini,
sürekli ve dengeli bir büyümeyi, istikrarı, yaşam standardının yükselmesini ve üye devletler
arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını teşvik etmektir. Böylece AET, sadece kömür ve
çelikte değil, tüm sektörlerde bir ortak pazarın yaratılması ve üye ülkelerin istikrarlı bir
ekonomik yapıya kavuşmalarını amaçlamıştır.
AKÇT, AAET ve AET, 1 Temmuz 1967 yılındaki “Füzyon Antlaşması” ile “birleşerek”
Avrupa Topluluğu (AT) şeklinde faaliyetlerine devam etmiştir. 1 Ocak 1973’te – İngiltere,
Danimarka, İrlanda; 1 Ocak 1981’de – Yunanistan; 1 Ocak 1986’da İspanya ve Portekiz AT’ye
dahil oluyorlar. 1968 yılında Gümrük Birliği’nin tamamlanarak yürürlüğe girmesi ile, üye
ülkelerin gümrük alanları, tek bir gümrük alanı haline gelmiştir. Böylece tarım ve ticaret
politikaları olmak üzere ortak politikalar, 1960’ların sonunda yerli yerine oturmuştur.
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3.1.1.5. Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması)
Avrupa Birliği Antlaşması: 7 Şubat 1992’de Hollanda’nın Maastricht kentinde
imzalanan ve 1 Kasım 1993’de yürürlüğe giren Antlaşmadır. Söz konusu Antlaşma, Avrupa
Topluluklarını Kuran Antlaşmalara getirdiği değişiklikler yanında, Topluluklar için geçerli
hukuki ve kurumsal yapıdan farklı biçimde, üye devlet hükümetleri arasındaki işbirliğinin önem
taşıdığı iki yeni eylem alanı oluşturmuştur: Ortak ve Dış Güvenlik Politikası ve Adalet ve
İçişleri Alanında İşbirliği. Antlaşma, anılan iki yeni eylem alanını ve bağımsız varlıklarını
muhafaza etmek kaydıyla üç Topluluğu (AKÇT, AT, AAET) Avrupa Birliği ortak çatısı altında
toplamıştır. İngiltere, Antlaşma’nın “onayı”nı 1 yıl ertelemiştir.
AB’nin kurulmasının nedeni olarak 2 nokta ön plana çıkmaktadır: Birincisi,
ekonomiktir. 1970’lerdeki Petrol Krizi’nin ekonomik etkileri, AT ülkelerini ekonomilerini
korumaya sevk etmiştir. 1980 sonrası uluslararası alanda gelişen ülkeler de rekabet şartlarını
zorlamaya başladılar. Bunlar, tetikleyici bir unsur olmuştur. İkincisi, siyasidir. SSCB’nin
dağılmasını takip eden dönemde, Orta ve Doğu Avrupa’daki siyasî istikrarın sağlanabilmesi
için bu ülkelere ortak Avrupa değerlerinin gösterilmesi ve benimsetilmesi gerekmiştir. AT,
ekonomik bütünleşmeye yoğunlaştığı için bu hususta yetersiz kalmış ve AB ihtiyacı doğmuştur.
Antlaşma ile “Avrupa Birliği Vatandaşlığı” devreye girmiştir. Bu, AB üyesi ülkelerin
vatandaşlarına tanınmış bir statüdür. Avrupa Birliği vatandaşlığı, AT Antlaşmasındaki şartlar
ve sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, üye ülke halkları için bazı haklar içermektedir.

3.1.2. AB Organları
3.1.2.1. AB (Bakanlar) Konseyi
Üye devlet hükümetlerinin bakan düzeyinde temsil edildiği AB kurumudur. Konseyde
her üyenin birer temsilcisi ile Konsey Başkanı yer alır. Fakat burada ülkelerin oyları eşit
değildir ve kararlar oy birliği ile alınmaz. Kararların niteliklerine göre değişen sayıda ağırlıklı
oyun sağlanması gerekir. AB’nin dört büyüğü olan “Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere”nin
ağırlığı da bu sistemle ortaya çıkmaktadır. Burada nüfus çoğunluğuna göre “oy ağırlığı” önem
kazanır. Onların istemediği bir kararın oluşması imkânsızdır. Öteki üyeler çoğu kez onları
izlemek durumundadır. İspanya ve Polonya’nın dört büyüklere yakın ağırlıkta oyları söz
konusudur.
Konsey, gündeme göre farklı bakanların katılımıyla oluşur (Çevre Bakanları Konseyi,
Tarım Bakanları Konseyi, Ekonomik ve Mali İşler Bakanları Konseyi gibi). Birliğin temel
“karar alma organı” olup, Avrupa Parlamentosu ile birlikte veya tek başına mevzuat çıkartma
yetkisine sahiptir. Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçesel yetkileri kullanır. Birliğin genel
politikalarını belirler.
Konsey toplantılarına, dönem başkanlığını yapan ülkenin bakanı başkanlık eder. Her
üye devletin, 6 aylık başkanlık yapmasını gözeten bir dönüşüm izlenir. Ancak 2014 yılından
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itibaren dönüşümlü sisteme son verilerek, üye devlet temsilcilerinden özerk bir başkan
seçilmesi uygulamasına geçilecektir.

3.1.2.2. AB Komisyonu
Komisyon da Roma Antlaşması ile kurulmuş bir organ olup “yürütme organı” olarak
tanımlanmıştır ve merkezi Brüksel’dir (Belçika).
Klasik parlamenter sistemdeki hükümetten farklı bir görünümü vardır. Yasama sürecini,
hazırdaki taslak metinlerle başlatma yetkisine sahiptir. Buna karşın bu metinlerin yasalaşmasını
sağlayacak siyasal gücü yoktur ve yasa önerileri yaparak Konsey-Parlamento çalışmalarına yön
verir.
Üyeleri atamayla oluşur. Görevlerini üye devlet çıkarlarından bağımsız olarak
yürütmeleri öngörülen Komisyon üyeleri 5 yıl süreyle atanırlar. Üye sayısı, Konsey tarafından
belirlenir ve oy birliği ile değiştirilebilir. Komisyon Başkanı’nın devletlerdeki Başbakan’a
benzer bir konumu vardır. Başkan ve üyelerin atanması, Konsey tarafından nitelikli çoğunlukla
alınacak bir kararla Parlamento’ya önerilir. Parlamento’nun uygun bulmasından sonra yine
Konsey tarafından nitelikli çoğunlukla atanırlar. Genellikle Dışişleri Bakanları, AB Zirvesi
olması durumunda da Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan Konsey, rutin çalışmalarını
üye devletlerin gönderdiği temsilcilerle yürütür.
Komisyon, Antlaşmalara ve ikincil mevzuata uyulmasını gerek üye devletler ve
Topluluk kurumları, gerek kişiler bakımından denetler. Mevzuat çıkartma sürecinde inisiyatifi
elinde bulundurur. Bu kapsamda, Konseye veya Konsey ile Parlamentoya mevzuat önerileri
sunar. Ulusal idarelerin de yardımıyla, ortak politikaların ve Topluluk programlarının
yürütülmesini sağlar. Dış ilişkilerde Birliği temsil eder ve müzakereleri yürütür. Başka
devletlerle her türlü müzakereyi yapar, anlaşmaların ön hazırlık görüşmelerini gerçekleştirir ve
imza-onay için Konsey’e yollar. Tam üyelik başvurusu Komisyon’a yapılır. Ayrıca, AB
bütçesinin yürütülmesinden de sorumludur. Bu çerçevede pek çok yasama belgesi taslağını
oluşturarak Konsey’e sunar.
Komisyon, Birlik hukukunun tüm üyelerde aynı kalmasını, aynı biçimde
yorumlanmasını, aynı hüküm ve sonuçları doğurmasını sağlamak ve gözetmekle görevlidir.
Birlik hukukunun mütecanis geçerliliğinin korunması konusunda Komisyon, Birlik Adalet
Divanı ile ortaklaşa çalışır. Aykırı durumları tespit eden Komisyon, devletler, birlik organları,
gerçek ve tüzel kişiler aleyhine Divan’a dava açabilir. Buna karşın Birlik politikalarını
belirleme yetkisi Konsey’dedir.

3.1.2.3. Avrupa Parlamentosu (AP)
Avrupa Parlamentosu, üye devlet halklarının temsilcilerinden oluşan Avrupa Birliği
kurumudur. 1976’da kabul edilen bir düzenleme ile 1979’dan itibaren Avrupa
Parlamentosu’nun üyeliklerinin her üye devlette doğrudan halk tarafından seçimle
belirlenmektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri 5 yıl süreyle seçilmektedir. Her ülkenin üye
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sayısı, ülkenin nüfus büyüklüğüne göre tespit edilmektedir. Yeni üye ülkelerin 1 Mayıs 2004
tarihinde katılımını takiben Haziran 2004'de yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra,
üye sayısı 626'dan 732'ye yükselmiştir. Romanya ve Bulgaristan’ın da katılımı ile üye sayısı
736’ya çıkarılmıştır. 2014 yılında da üye sayısının 750’ye ulaşması kararlaştırılmıştır.
Üyeliklerin dağılımı şu şekildedir: Almanya 99, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık 78’er,
İspanya ve Polonya 54'er, Romanya 33; Hollanda 27, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Çek
Cumhuriyeti ve Macaristan 24’er, İsveç 19, Avusturya 18, Bulgaristan 17; Danimarka,
Finlandiya ve Slovakya 14’er, İrlanda ve Litvanya 13'er, Letonya 9, Slovenya 7, Lüksemburg,
Estonya ve GKRY 6'şar ve Malta 5. Üyeler, kendi ülkelerinin görüşlerini savunma hakkına
sahiptiler.
2009 Lizbon Anlaşması ile AB’nin yasama faaliyetlerinde Parlamento’nun olumlu
görüşünün alınması kuralı getirilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan taslaklar Konsey ve
Parlamento’nun müşterek onay veya uygun bulma mekanizmasıyla yasalaşmaktadır. Böylece
AB Konseyi yasama yetkisini pek çok konuda Parlamento ile paylaşılmış olmaktadır.
Parlamento, Konseyle birlikte bütçesel yetkileri kullanır. Parlamento’nun yasama yetkisi
bulunmamaktadır. Birlik düzeyinden bir hükümet sayılmadığı için, AP görevini “simgesel”
olarak yerine getirir. Bu sebeple, bir danışmacı organı ve Avrupa Komisyonu üzerinde denetim
yetkisi bulunan bir tür kontrol aracı konumundadır.

3.1.2.4. Ekonomik ve Sosyal Komite
Ekonomik ve Sosyal Komite, çeşitli ekonomik ve sosyal çıkar gruplarının (üreticiler,
çiftçiler, işçiler, nakliyeciler, esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek sahipleri ve kamu yararına
çalışanlar) temsilcilerinden oluşan istişarî nitelikteki Topluluk organıdır. Birlik üyelerindeki
işverenlerin, sendikaların ve serbest meslek sahiplerinin temsilcilerini kapsayan 3 ana grup
bulunmaktadır. Antlaşmada öngörülen hallerde, Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danışılması
zorunludur. Ancak Komite’nin görüşü bağlayıcı değildir. Yine de ekonominin her alanında
faaliyet gösteren insanların görüşlerini yansıttığı için çoğu kez etkili olmaktadır.
Üyeler 4 yıl süreyle seçilmekte ve görev süreleri yenilenebilmektedir. Daha önce 222
üyeden meydana gelen Komitenin üye sayısı 1 Mayıs 2004 tarihinde yeni üyelerin katılımından
sonra 317'ye yükselmiştir. Halizahırda 344 üyesi bulunmaktadır. Üyeliklerin dağılımı şu
şekildedir: Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık 24’er, İspanya ve Polonya 21'er,
Avusturya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İsveç, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan
12’şer, Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Litvanya ve Slovakya 9’ar, Estonya, Letonya ve
Slovenya 7'şer, Lüksemburg ve GKRY 6'şar ve Malta 5.

3.1.2.5. AB Adalet Divanı
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Kurucu Antlaşmaların yorumlanması ve
uygulanmasında hukuka uygunluğu sağlayan AB kurumudur. Birlik üyesi devletler Birlik
Hukuku’na ilişkin uzlaşmazlıklarının çözümünde Birlik Adalet Divanı’ndan başka hiçbir
hukuksal kuruma gitmemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu yüzden Avrupa Birliği Adalet Divanı
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(ABAD)’nın yetkisi “mecburi” nitelikte bir yetkidir. Mesela BM’nin bir organı konumunda
olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD)’nın yargı yetkisi “ihtiyari” olmaktadır. Bu mahkemeye
sadece devletler davalarını götürebilirler ve UAD, davanın tarafı olan her iki devlet ya da
devletler grubu kendi yargı yetkisini tanımışsa, bir davaya bakabilir. ABAD’ın ise böyle bir
tercih durumu yoktur. Dava açmaya yetkili her devlet ya da kurum tek taraflı işlemle dava
açabilir. Divan’a Komisyon, üye devletler, firmalar, örgütler, diğer kuruluşlar, hatta bireyler de
dava talebiyle gelebilmektedirler.
Birliğin en yüksek yargı organı olan Divan, Üye ülke hükümetleri tarafından ortak
kararla 6 yıl için atanan ve görev süreleri yenilenebilen hâkim ve avukatlardan meydana gelir.
Üye sayısı kadar hâkimden oluşmaktadır.
Yetkisi esas olarak Topluluklarla sınırlı olan Divan, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
alanında tamamen yetkisiz, Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliği alanında ise belli koşullarla
yetkilidir. Divanın bakmakla görevli olduğu davalar; yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye
devletlere açılan ihlâl davaları, Topluluk kurumlarının çıkardığı mevzuata ilişkin açılan iptal
davaları, Topluluk kurumlarının sözleşme-dışı sorumluluk çerçevesinde verdiği zararlar
hakkında açılan tazminat davaları, Topluluk kurumlarının Topluluk hukukundan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmemelerine ilişkin olarak açılan hareketsizlik davalarıdır. Bunlar
dışında, ulusal mahkemelerin bir Topluluk hukuku kuralının yorumlanması veya ikincil
mevzuatın geçerliliğine ilişkin ön karar taleplerinin sonuçlandırılması da Divanın görevleri
arasındadır. Divan bir “temyiz” mahkemesi ya da “anayasa mahkemesi” de değildir.

3.1.2.6. Sayıştay (Hesap Mahkemesi)
Avrupa Toplulukları Sayıştayı, sağlam bir mali yönetimin temin edilmesi amacıyla
Avrupa Birliğinin gelir ve gider hesaplarını ve bu hesapların dayandığı işlemlerin yasallığını ve
düzgünlüğünü inceleyen AB kurumudur. 1992 yılında imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile
kurum statüsüne yükseltilmiştir.
Sayıştay, her bir üye devleti temsilen birer üyeden oluşur. 15 üyesi bulunmaktadır.
Üyeler, AB Konseyi tarafından 6 yıllık bir süre için atanırlar. Oy çokluğu ile kabul edilen bütçe
raporu, Komisyon’a sunulmaktadır. Üyelerin görev sürelerinin yenilenmesi mümkündür.

3.1.2.7. Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliğinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda
bulunacak belli yatırım projelerine finansman sağlayan, özerk ve tüzel kişiliği haiz bir AB
organıdır.
1958 yılında kurulmuş olan ve kâr amacı gütmeyen Avrupa Yatırım Bankası,
bütünleşmeye, dengeli kalkınmaya, ekonomik ve sosyal uyuma ve bilgi ekonomisine yönelik
projelere destek vermektedir. Böylece bölgelerarası mevcut ekonomik ve sosyal eşitsizliği
düzeltmek ve iş imkânları açmak hedeflenmektedir. Birden fazla üye ülkenin çıkarını
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ilgilendiren, ancak bir üye ülke tarafından finanse edilmeyen projelere kaynak sağlamaktadır.
Yönetimi, üye ülkelerin Maliye Bakanları’ndan oluşmaktadır.

3.1.2.8. Ombudsman
Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği vatandaşlarının ve bir üye ülkede ikamet eden
veya kayıtlı iş merkezine sahip gerçek veya tüzel kişilerin, Topluluk kurumlarının (Avrupa
Toplulukları Adalet Divanı ile İlk Derece Mahkemesinin yargısal yetkilerini kullandıkları
işlemler hariç olmak üzere) veya organlarının kötü idari uygulamalarına karşı şikayette
bulunabileceği kişidir.
Ombudsman, Avrupa Parlamentosu tarafından atanır. 5 yıllık süre için seçilir.
Fransa’nın Starsburg kentindedir.

3.1.2.9. Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, Üye ülkelerin merkez bankaları ile Avrupa Merkez
Bankasından meydana gelen yapılanmadır. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi, Avrupa Merkez Bankasının karar alma organları tarafından idare
edilmektedir.
Avrupa Merkez Bankaları Sisteminin görevleri; Topluluğun para politikasını tespit
etmek ve uygulamak, döviz işlemlerini yürütmek, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerini tutmak
ve yönetmek ve ödeme sistemlerinin düzgün işlemesini temin etmektir.
Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan Bankanın karar alma organları, Yürütme
Kurulu, Yönetim Konseyi ve Genel Kurul’dur. Başkan, başkan yardımcısı ve 4 üyeden oluşur.

3.2. AB Sosyal Politikası: Tarihsel Gelişim ve Uygulamalar
3.2.1. AB Sosyal Politikasının Tarihsel Gelişimi
3.2.1.1. 1970’lere Kadar Olan Dönem
3.2.1.1.1. 1951 Paris Antlaşması’nda (AKÇT) Sosyal Politika
Antlaşma’da “sosyal içerikli” birçok hüküm bulunmaktadır. Ancak bu hükümler,
yalnızca kömür ve çelik sektörleri ile ilgilidir. Bunlardan bazıları şu çerçevededir:
Üretimde verimliliğin sağlanması,
İstihdamın sürekliliğinin korunması; Örneğin, kömür ve demir-çelik sektöründe
yaşanan yeniden yapılanma sürecinin, istihdamd yarattığı olumsuz etkilere karşı 188.000 işçiyi
işe ve mesleğe yeniden uyarlamayı amaçlayan parasal yardımlar yapılmıştır.
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yükseltilmesi,

(İlgili sanayi kollarında) işçilerin çalışma şartları ve yaşam düzeylerinin
Çalışanların ücretlerinin garanti altına alınması

Çalışan işçilerin sosyal güvenlik hakkı saklı kalarak, üye ülkeler arasında serbest
dolaşım haklarının olması

3.2.1.1.2. 1957 AET Roma Antlaşması’nda (Kurucu Antlaşma) Sosyal
Politika
Roma Antlaşması, neo-klasik ekonomik teoriye dayalı olarak; daha fazla ekonomik ve
sosyal “fayda” yaratmayı öngörülen bir “ekonomik birliktelik” olarak tasarlanmış ve sosyal
politika konularında sınırlı bir motivasyona sahip olmuştur. Bu sınırlı ve dağınık çerçeve
şunlardır:
İşgücünün serbest dolaşımı,
Avrupa sosyal fonu;
Mesleki eğitim,
Ekonomik ve sosyal komitenin düzenlenmesi,
Sosyal güvenlik,
Yaşama ve çalışma şartları,
Kadın ve erkek işçilere ücret eşitliği,
Ücretli izin sistemi,
Göçmen işçilere sosyal güvenlik
Ancak sosyal politika alanında düzenlemeler olmasına rağmen, sosyal politika “ortak
bir politika” olarak tanımlanmamıştır. Antlaşma, Topluluk’ta sosyal politika konusunda
düzenleme yapma yetkisi vermemiştir. Bu sebeple Kurucu Antlaşma’nın felsefesine göre üye
ülkeler, kendi uyumlaşma çabaları içinde sosyal politika amaçlarını gerçekleştireceklerdir. Bu
görev de, üye devletlerin egemenlik ve yükümlülük alanlarına bırakılmıştır. Böyle bir tavırda;
“başarılı bir ekonomik bütünleşmenin sosyal bütünleşmeyi kendiliğinden getireceği”ne
inanılmasıdır.
Roma Antlaşması’nda “ortak sosyal politika” olmamasına rağmen, “sosyal boyut”un
varlığı aşikardır. Sosyal boyutun varlığı ise, o dönemde rağbet gören iki farklı ekonomik
yaklaşım arasında bir “uzlaşma”nın olduğunun ifadesidir. Birinci yaklaşım, ekonomiye
yüklenen sosyal maliyetlerin kısıtlanarak en aza indirilerek rekabetin korunması gerektiği ve
bu yolla refah düzeyinin artacağını iddia eden neo-liberal yaklaşımdır. İkinci yaklaşım, sosyal
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politika tedbirlerinin, toplumsal barışın korunması ve gerçek bütünleşmenin sağlanmasında
anahtar bir role sahip olduğunu ileri süren yaklaşımdır. Bu iki farklı yaklaşımın uzlaşması
sonucu, Roma Antlaşması’na sosyal politika ile ilgili hükümler, “sınırlı da olsa” girmiştir.

3.2.1.2. 1970’lerden Sonraki Dönem
3.2.1.2.1. 1972 Paris Zirvesi’nde Sosyal Politika
Bu Zirve’ye kadar sosyal politika, AB’nin “marjinal alanı” olarak kalmıştır. Paris
Zirvesi, sosyal politika açısından yeni bir dönemin başlangıcı ve Topluluk sosyal politikasının
“ikinci evresi”ni oluşturmaktadır.
Bu Zirve’de Topluluk’un mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbestçe dolaşımı gibi
temel özgürlüklerin ötesinde, bir sosyal politikanın “olması gerektiği” kabul edilmiş ve
Topluluk için sosyal politikanın, “ekonomik ve parasal birlik kadar önemli” ve değerli olduğu
vurgulanmıştır. Başka bir ifade ile Paris Zirvesi, ilk kez üye devletlerin ekonomik bütünleşme
kadar sosyal bütünleşmeye de önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

3.2.1.2.2. Tek Avrupa Senedi’nde (TAS) Sosyal Politika
17 Şubat 1986’da Lüksemburg’da ve 28 Şubat 1986’da Lahey’de imzalanan ve 1
Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren antlaşmadır. Tek Pazar’ın “sosyal boyutu” üzerine
çalışmalar artmıştır.
AT’nin sosyal politika hükümleri açısından “köklü değişiklikler” getiren bir girişimdir.
TAS ile gelen en önemli yenilik, AB Antlaşması’nın 118. Maddesine 118A ve 118B
maddelerinin eklenmesi olmuştur. Bu eklenmeler ile Topluluk’un sosyal politika alanındaki
“yetkisi genişletilmiş” ve Konsey’e, “bağlayıcı sosyal politika düzenlemeleri” yapma yetkisi
vermiştir.
Ekonomik ve sosyal politikaların geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi
konularında “ağırlıklı/nitelikli oy çokluğu” ile karar alma prensibini benimsemiştir. Örneğin,
çalışma ortamında işçilerin sağlık ve güvenliği konularının düzenlenmesi ve bu konuda karar
alınmasında bu geçerlidir. Diğer konularda ise “basit oy çokluğu” esas alınmıştır. Birliğe şekil
veren genişleme ve üçüncü ülkelerle antlaşmalar gibi konularda “oybirliği” esas alınmıştır.

3.2.1.2.3. Avrupa Sosyal Şartı’nda (ASŞ-Beyaz Kitap) Sosyal Politika
Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ), 9 Aralık 1989 tarihinde, Strazburg Zirvesi’nde İngiltere
dışındaki 11 üye ülkenin onayıyla kabul edilmiştir. İngiltere, Sosyal Şartı, “ülkenin ekonomik
ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyeceği” gerekçesiyle imzalamamıştır. Bu sebeple
Avrupa Konseyi, bu belgeyi üye devletler açısından doğrudan bağlayıcı gücü kullanmayan bir
“siyasal bildirge” olarak değerlendirmiştir.
Sosyal Şart’a göre sosyal adalet için, iç pazarın işletmelere yarar sağlaması yanında,
kişilerin sosyal haklarının da iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Sosyal Şart, sınırlı da
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olsa AB sosyal politika hedefinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Buna göre; Ücretlilerin serbest
dolaşım hakkı, İstihdam ve ücret, Çalışma şartlarının geliştirilmesi, Sosyal güvenlik, Toplu
görüşme, Mesleki eğitim, İşyerinde sağlık ve güvenlik hakkı, Sakatlar, yaşlılar, çocuklar ve
gençlerin korunmaları gibi hususlar düzenlenmiştir.

3.2.1.2.4. Maastricht Antlaşması’nda Sosyal Politika
İngiltere dışındaki ülkeler, 1989 tarihli Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde bir “Sosyal
Politika Protokolü” imzalamayı kararlaştırmışlardır. Protokol ile, Konsey’in sosyal politika
alanındaki yetkisi artmıştır. Protokol ile;
(i) Sosyal politika ile kararlar, “nitelikli oy çokluğu” ya da “oy birliği” esasına göre
alınacaktır:
Bazı kararlar, “nitelikli oy çokluğu” ile alınacaktır:
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
Kadın-erkek arasında ücret ve fırsat eşitliği,
Çalışanlara danışma [sosyal diyalog],
İşçi sağlığı ve işyerinde güvenliğin iyileştirilmesi gibi
Avrupa çapında ücret düzeyi veya “Avrupa düzeyinde bir asgari ücret”
uygulaması söz konusu edilmemektedir.
Bazı kararlar da, “oy birliği” ile alınacaktır:
güvencesi),

Çalışanların iş akitlerinin feshedilerek işten çıkarılmaları halinde korunmaları (iş
Sosyal güvenlik hakkı,
İstihdam oluşturulmasına mali katkıda bulunulması
Sendikal haklar,
Yönetime katılma gibi…

(ii) Protokol, toplu iş hukukundan çok, bireysel iş hukukuna odaklanmıştır.
(iii) Protokol, AB iş hukukunun oluşumunda sosyal taraflara önemli roller vererek,
sosyal diyalog mekanizması ile ilgili önemli yenilikler getirmiştir.
Sonuçta, Konsey’in Avrupa sosyal politikası ile ilgili yetkisi arttırılmıştır.
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3.2.1.2.5. Amsterdam Antlaşması’nda Sosyal Politika
2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam’da imzalanan ve 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren
antlaşmadır. İngiltere “de” imzalamıştır. İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yerine İşçi Partisi
iktidara gelmiştir. Bunun sonucunda, İngiltere, sosyal protokolün dışında kalma politikasından
vazgeçmiştir. Böylece, Avrupa Sosyal Politikası daha “homojen” bir yapıya kavuşmuştur. Bu
döneme kadar AB Sosyal Politikası için (İngiltere ve Danimarka’nın sürekli çekinceleri ve
muhalefetinden dolayı) kullanılan “değişken geometri” ve “iki aşamalı Avrupa” kavramı son
bulmuş oldu.
Antlaşma ile Maastricht Antlaşması’nda ve Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşmalara
değişiklikler getirmiştir. Daha da ötesinde, “Sosyal Politika Protokolü”, Kurucu Antlaşma’nın
bir parçası haline gelmiştir. Antlaşma’nın dört temel hedefinden biri olarak “sosyal politikalar”
da vardır. Böylece Antlaşma, AB’ye sosyal politika alanında “açık bir sorumluluk” yüklemiştir.
Bunlar; üye ülkelerdeki esnek iş piyasalarına ilaveten istihdam imkânlarının geliştirilmesi için
eğitim kalitesinin arttırılması ve İşsizlikle mücadele ve yeni bir istihdam edilebilirlik kültürü
yaratmak şeklindedir.
21-27 Kasım 1997’de Lüksemburg’ta “istihdam” konulu Zirve düzenlenmiş ve “Avrupa
İstihdam Stratejisi” somutlaştırılmıştır. Amsterdam Antlaşması’ndaki 15 üye ülkenin 13’ü ya
sosyal demokrat ya da sosyalist hükümetlerin hakim olduğu ülke olduğu için; “itihdam ile ilgili
ayrı bir bölüm” oluşturulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Bunlar;
Okul hayatından çalışma hayatına geçişi kolaylaştırmak,
Pasif tedbirlerden aktif tedbirlere geçmek,
İş örgütlenmesini modernleştirmek,
Fırsat eşitliği politikalarını güçlendirmek,
Çalışma ve aile hayatını bağlaştırmak,
yardım etmek,

Ayrımcılığa karşı savaşmak; dışlanmış kişilerin toplumla bütünleşmelerine

Ancak burada “açık sorumluluk” meselesi “ikilem” yaratacak bir zemin oluşturmuştur.
AB düzeyinde sosyal politika ile” ulusal sosyal politika “arasındaki”
farklılıkların ne olacağı sorusu gündeme gelmiştir.
İkilemi aşmak için, ulusal sosyal refah devletlerinin farklılıkları “realite olarak” kabul
edilmiş, ortak olarak belirlenmiş hedeflere dayanan ulusal reform planlarının “koordine”
edilmesi benimsenmiştir. Bu tarz bir koordineli sistem için de, “yönetişim modeli/metodu”
benimsenmiştir = Açık Koordinasyon Metodu.
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3.2.1.2.6. Nice Antlaşması’nda Sosyal Politika
Nice Antlaşması, Avrupa Birliği Antlaşması’na ve Avrupa Topluluklarını Kuran
Antlaşmalar’a değişiklikler getirmiştir. Söz konusu değişiklikler esas itibarıyla; 2004 yılında
gerçekleşen genişlemenin gerektirdiği kurumsal düzenlemeleri ve nitelikli çoğunlukla karar
verilen alanların sayısının artırılmasını içermektedir.
AB’nin gelecek 10 yılda; daha rekabetçi ve dinamik bir bilgi ekonomisi haline gelmesi,
tam istihdama yeniden ulaşması, İstihdam oranını %70’e ve kadın istihdam oranını %60’a kadar
arttırması hedeflenmiştir.

3.2.1.2.7. Lizbon Antlaşması
Birlik’e sosyal politika alanında yeni hedefler belirlemiştir. Bunlar;
Tam istihdam ve sosyal ilerlemenin sağlanması,
Sosyal dışlanma ile mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi,
Sosyal adaletin yaygınlaştırılması ve yoksullukla mücadele
Ayrıca sosyal taraflar, sosyal diyalogun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinde daha titiz
davranmaları konusunda uyarılmıştır. Karar almada nitelikli oy çokluğu ilkesi, biraz daha
genişletilmiştir.

3.3. AB’de Refah Devleti Uygulamaları
3.3.1. Liberal Model ve Sosyal Politikalar
3.3.1.1. Genel Özellikleri
Model, “Liberal refah rejimleri”, “kalıntı refah rejimleri”, “Anglo-sakson model” ve
zaman zaman “gece bekçisi devleti” şeklinde isimlendirilmektedir. Model, piyasa mantığıyla
şekillenmektedir. Liberal görüşü savunan düşünürler, piyasanın verimlilik açısından daha iyi
olduğunu öne sürerek, devletin müdahale alanının olabildiğince kısıtlı olması gerektiğini
savunurlar. Bu sebeple, sosyal refah uygulamaları açısından, bu modeldeki ülkeler alt sıralarda
bulunmaktadırlar. Bu sebeple, kamu sosyal harcamaları diğer modellerdeki ülkelere göre
düşüktür. Bu sebeple, özel sektörde istihdam edilenler, kamuda istihdam edilenlerden
yüksektir.
Sonuçta bu ülkelerde devlet; İskandinav ülkelerinde olduğu gibi ne tam istihdam
amacına sahiptir ne de muhafazakâr ülkelerde olduğu gibi sosyal sorunlarla karşılaşıldığında
tazmin etme/gidermeyi öngörmektedir. Çünkü devletin rolü minimize edilmek suretiyle çok
düşük seviyelerde tutulmaktadır. Bu anlamda “seçicilik” ilkesi hakimdir. Devlet, her yol
tüketildikten sonra hâlâ sosyal sorunu gideremeyenlerin başvuracağı bir “son çare”, bir telafî
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merciidir. Ama burada amaç farklıdır: Devletin müdahalesinin amacı ise piyasa güçlerinin ve
özel sektör faaliyetlerinin olumsuz sonuçlarının telafi edilmesidir.

3.3.1.2. Sosyal Sigorta (Yaşlılık Sigortası) Açısından
Bu modeli temsil eden ülke İngiltere’dir. İngiltere’deki emeklilik sistemi iki ayaklıdır.
Normal emeklilik yaşı, erkekler için 65, kadınlar içinse hâlihazırda 60 olmakla birlikte zamanla
kademeli olarak yükseltilmesi ve 2020 yılında 65’e çıkarılması düşünülmektedir. Emeklilik
sisteminin birinci ayağı, dağıtım sistemine dayalı kamu yaşlılık sigortası şeklinde
yürütülmektedir. Bu anlamda, tam emeklilik maaşı alabilmek için en az 44 yıl çalışıp, vergi
mükellefi olmak gerekmektedir. Ayrıca sistemde, yaşlılıkta emek arzını özendirici unsurlar
bulunmaktadır. Çünkü emekliliğin 65 yaşından sonraya bırakılması durumunda, emeklilik
maaşı geciktirilen her yıl için % 10.4 artmaktadır.
1990’lı yıllar, hemen hemen tüm Avrupa ve hatta dünyanın birçok ülkesinde (OECD)
olduğu üzere emeklilik sistemleri ile ilgili reformlar dönemi olarak bilinmektedir. İngiltere, bu
dönemi Başbakan Thathcer ile başlatmış, Blair zamanında da hızlandırmıştır. 1997–2007 Blair
döneminde, düşük gelirli çalışanlar için “Kamu İkinci Emekliliği”, prim esasına dayalı
programların yerine tahsis edilmiştir. 1999 yılında ise, “Refah Reformu ve Emeklilik Kanunu”,
bir portatif Paydaş (Stakeholder) Emeklilik’i yürürlüğe koymuştur. Bununla, daha düşük gelirli
çalışanlar hedef alınmış ve İngiliz emeklilik sisteminin özel ikinci bir takviye ayağı olarak ilave
edilmiştir.

3.3.1.3. Sosyal Yardımlar Açısından
İngiltere için aslında sosyal yardımların geçmişi, 1601 yılındaki Yoksulluk Yasası gibi
çok eski bir tarihe dayanmaktadır. Bu eski tarihe dayalı olmanın getirdiği bir uzantı olarak
İngiltere’de primsiz yardımlara (sosyal hizmet ve yardımlara) ayrılan payın diğer sigorta odaklı
Avrupa ülkelerinde olduğundan daha büyük olduğu ve hatta sosyal güvenlik teriminin bu tarz
destek tipi yardımlarla eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir.
İngiltere’de, sosyal yardım açısından ulusal olarak inşa edilmiş genel gelir desteği
sistemlerini uygulanmaktadır. Bu destekler hak temelli olup, genellikle bünyelerinde
“workfare” unsurları barındırmaktadır. Yani sosyal yardımlarda “çalışabilecek durumda
olanlara iş, çalışamayacaklara ise güvenlik verelim” ve “ücretli iş yaratalım” anlayışı hâkimdir.
“Yoksul aylığı” daimi olarak İngiltere’de ikamet eden, çalışma gücüne sahip ve iş
aramakta olan muhtaçlara yöneliktir. Yetkili kurum, aylığa ilişkin koşulları değerlendirerek
takdir hakkını kullanır. Ancak, anılan koşullar gerçekleştiğinde yoksul kişi için bir hakkın
varlığı kabul edilmektedir. Yapılacak ödeme; yaş, medeni durum ve çocuk sahibi olup
olmamaya göre değişmekte olup, anılan durumların her biri için ayrı miktarlarda belirlenmiştir.
Yardımlarsa nispeten cömert olup, sosyal sigorta miktarları civarındadır. Gelir testine
dayalı yardımlar, toplam yardım harcamalarının % 35’ini, çocuk ve sakatlık yardımları da %
18’ini oluşturmaktadır. Geri kalan oran ise, sosyal sigortalar kapsamındadır.
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İngiltere’de gelir desteği yanında, doğum, cenaze ve şiddetli soğuk hava gibi özel
durumlar için özel yardımlar sunan “sosyal fon” bulunmaktadır. Bu sayede, şahsi bütçelerini
yönlendirmede zorluk çekenler için bütçe borcu ya da kriz borcu şeklinde veya topluma yeniden
uyum sağlamaya yardımcı olur düşüncesiyle sosyal yardım ödeneği takdire bağlı olarak
verilebilmektedir.
Bunun yanında sosyal yardım biçimindeki uygulamalar olarak çocuklara ilişkin
ödemeler, yaşlılık aylığı, özel ihtiyaç parası ve yoksullar için aylıklar da söz konusudur. Özel
durumlarda ek ödemeler kapsamında da özellikle ileri derecede özürlü olanlar için ekstra
arttırılmış “ileri derecede özürlülük primi” ile ileri derecede özürlü çocuklar için ve durumu
ağır bulunan hastanın ya da özürlü kişinin bakımını üstlenen için bakım yardımı işletilmektedir.
Öte yandan İngiltere, OECD ülkeleri arasında ailelere en fazla gelir aktaran ülke olarak
bilinmektedir. Bu aktarımların çoğunluğu “nakdi yardımlar” şeklinde iken, geriye kalanlar ise
vergi kolaylıkları sağlamak biçiminde uygulanmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak, her aile
çocuğu 16 yaşına gelene kadar çocuk yardım parası almaktadır. İkincisi, çalışan ve çocuklu
olan ebeveynler ya da düşük geliri olan çalışan ebeveynler için vergi kolaylıkları devreye
girmektedir. Üçüncü olarak ise, çocuk bakımının % 80’ini devletin karşılaması söz konusudur.
Dördüncüsünde, her çocuğa hesap numarası açılmakta ve buraya bir defaya has olarak belirli
miktar nakit yatırılmaktadır. Bunların yanında düşük gelirli ailelere bebeğin doğumu sırasında
bir defalık annelik yardımı yapılmaktadır. Son olaraksa, yine düşük gelirli aileler için okula
giden 16-19 yaş grubu çocuklarına eğitim desteği alma hakkı sunulmaktadır.

3.1.3.4. Sosyal Hizmetler Açısından
İngiltere’nin sosyal hizmet uygulamasında kurum bakımı, evinden ayrılmak zorunda
kalmış çocuklar için uygulanan acil bir hizmet türü olarak ortaya çıkmaktadır. Kurum bakımı
olarak özellikle “çocuk evleri” modeli ön plandadır. Kendi içinde çeşitlilik arz eden çocuk
evleri, dört çocuğun kalabileceği küçük tiplerden yirmi çocuğun kalabileceği daha büyük
tarzdaki evlere kadar mevcuttur ve evin büyüklüğüne ve içindeki çocuk sayılarına göre de
görevli personel sayıları altıdan otuza kadar değişebilmektedir. Yapılan yasal düzenlemeler ile
çocuk evleri, sadece beslenme, barınma ve korunma mantığı ile değil, bunların yanında
çocukların iyilik hallerinin ve yeteneklerinin arttırılması amacına göre şekillendirilmektedir.
Sosyal hizmetin çocuk ayağında İngiltere açısından diğer önemli nokta, evlat edinme
meselesi ile ilgilidir. 1989 tarihli Çocuk Kanunu, evlat edinme uygulamalarında çocuk için
kalıcı yerleştirme yapılmasına müsaade etmemektedir. Yine de evlat edinme modeli,
İngiletere’nin çocuk hizmetleri kısmında kilit role sahip bulunmaktadır. Dikkati çeken nokta,
evlat edinmede biyolojik ailenin rızasına gerek duyulmamasıdır. Aralık 2000 tarihli
düzenlemeler ile de bu hususta bazı yenilikler söz konusu olmuştur. Buna göre, çocuk
güvenliğinin önceliği hasebiyle, çocuğa kalıcı bir ailenin bulunması ve böylece yeni bir
başlangıç verilmesi bir zorunluluk olarak görülmüştür. 1 Nisan 2003 tarihli Ulusal Evlat
Edinme İlkeleri ile de evlat edinmede belirli standartlar getirilmiştir. Böylece çocuğun refahı
ve güvenliği ile birlikte ihtiyaçları, evlat edinme sürecinde merkezi bir konum almıştır ve
süreçte zaman planlaması geliştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede örneğin, evlat
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edinilen çocuğun biyolojik aile üyeleri ile görüşmesine her evlat edinme uygulaması için ayrı
ayrı belirli planlamalar dâhilinde izin verilmektedir.
İngiltere’nin çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında diğer bir alan ise
“mahalle kreşleri”dir. Özellikle burada daha çok, dezavantajlı grupların hedeflendiği
görülmektedir. Bu çerçevede 2001 yılında hükümet tarafından başlatılan ve kamu-özel-gönüllü
sektör arasında çeşitli ortaklığa dayalı olan mahalle kreşleri uygulaması ile ülkenin en çok
dezavantajlı % 30’luk kesimindeki mahallelerde çocuk bakım hizmetinin sağlanması
düşünülmüştür. Buralarda 5 yaş öncesi çocuklara yönelik okul öncesi eğitim ve bakım
hizmetleri verilmekte; ilave olarak da sağlık ve aile desteği yapılmaktadır.
İngiltere sosyal hizmetlerinin yaşlılara yönelik kısmında ise “ihtiyaç” halindeki yaşlılar
için iki kurum sorumlu görülmektedir. Hasta olan yaşlılardan sağlık kurumları sorumlu iken,
“bakım ihtiyacı ve dikkat sorunu nedeniyle ayakta duramayanlar”ın sorumlulukları da yerel
yönetimlere verilmiştir. Bunların yanında ise karma bakım modeli de bulunmaktadır. Bu
çerçevede hem sağlık kurumu veya yerel yönetim bakım hizmeti alınabilirken hem de ailelerin
bu bakımın içinde olması beklenmektedir. Fakat yine de İngiltere’deki yaşlıların, bilhassa
yalnızlıklarında ve mahrem gereksinimlerinde aile bakımından ziyade, profesyonel bakım talep
ettikleri belirtilmelidir.
Yaşlılar için düşünülmüş olan bir de “yaşlılar köyü” modeli bulunmaktadır. Özel
bölgelerde kurulmuş olan bu köylerde, hem kurumsal anlamda yaşlılarla ilgilenen
profesyonellerin bulunduğu bir ortam söz konusudur hem de yaşlıların kendi kararlarını
kendilerinin alabilmelerine imkân veren bir yapı bulunmaktadır.

3.3.2. Muhafazakâr Model ve Sosyal Politikalar
3.3.2.1. Genel Özellikler
Model, “Muhafazakâr-korporatist refah rejimleri”, “sosyal sigorta modeli”, “Kıta
Avrupası modeli”, “kurumsal refah rejimleri”, “Bismark ülkeleri modeli”, “Alman Modeli” ve
daha yakın zamanlarda ise “Hıristiyan Demokratik Rejimleri” şeklinde farklı isimlerle
adlandırılmaktadır.
Modelde, tipik çıkar grubu işbirliği temeline dayalı bir sistemin varlığı söz konusudur.
Bundan dolayı model, “korporatist” olarak ifade edilmektedir. Korporatist algı, statü üyeliğine
göre gruplandırılmaktadır. Mesleki farklılaşma, birincisi profesyonel statünün çoğunlukla
benzer risk profillerini kapsaması ve ikincisi de mesleklerin dışa kapalı bir sosyal grup
oluşturma ve kolektif eylem olanaklarının temel kaynağı olması nedenleriyle korporatizmin en
tipik ifadesidir.
Ayrıca, bu refah modelinin uygulanmakta olduğu devletlerde, yüksek bir kamusal
destek kendini göstermektedir. Ancak devlet, vergi yoluyla sistemi işletmemekte; “primler”
üzerinden sistem çalışmaktadır.
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Model, tipik olarak (Katolik) kilise tarafından şekillendirilmiştir ve bu yüzden de
geleneksel ailenin sürekliliğine önem verilmektedir. Birçok durumda, kilise ile kurulmuş olan
bu yakınlık sebebiyle, kilisenin aileye ve cinsiyete karşı muhafazakâr tutumları, sosyal
politikaya bakış açılarını derinden etkilemektedir. Örneğin, evin reisi olarak erkeğin çalışması
ve onun aldığı gelirin aileye yeter durumda olması, bu model için ideal olandır. Bunun neticesi
olarak; kadınların işgücüne katılma oranları diğer modeldeki ülkelere göre daha düşüktür.

3.3.2.2. Sosyal Sigorta (Yaşlılık Sigortası) Açısından
Bu modelin en tipik temsilcisi Almanya olarak ifade edilmektedir. Almanya’da
neredeyse tüm emeklilikler, kamu emeklilik sistemi tarafından yönetilmektedir. Esasında tüm
emeklik gelirinin yaklaşık % 85’i kamu sektörü sistemiyle ilintili emekliliklerden gelmektedir.
Oranın yüksekliği, sisteme dâhil olmanın zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır.Bir de
Almanya’da nüfusun % 19’u emeklilik yaşının üstündedir.
Emeklilik sigortasının finansmanı, “işçi ve işveren” tarafından (% 8,5 X 2 = % 17)
karşılanmaktadır. “Kuşaklar sözleşmesi” adı verilen yapıya göre, çalışanlar ve işverenler
tarafından ödenen primlerle, halihazırdaki emeklilerin maaşları ödenmektedir.Bu dönemde
prim ödeyenlerin maaşları da gelecekte çalışanlar tarafından ödenecektir.
Fakat Almanya emeklilik sistemi bir değişim süreci yaşamıştır. Bu değişim süreci,
reformlar yoluyla sağlanmıştır. Mayıs 2001 tarihinde yasalaşan ve 1 Ocak 2002 tarihinde
yürürlüğe giren “Tamamlayıcı Emeklilik Kanunu ve Emeklilik Kanunu” ile farklı bir yapının
günyüzüne çıktığı görülmektedir. Kanun ile, ulusal emeklilik sistemi revize edilmiştir. Bu
revizenin temelinde, var olan emeklilik sistemine dönük kamu harcamalarının kısılması ve
bireysel katkıya dayalı yeni bir emeklilik sisteminin yaratılması için malî destek sağlanması
bulunmaktadır. Bu anlamda, belirli yardıma dayalı emeklilik sisteminden belirli katkı
gerektiren emeklilik sistemine doğru bir değişim söz konusudur. Bu Kanun ekseninde
geliştirilen reformların temel amacı, kamu destekli emeklilik sistemindeki katkı oranlarındaki
demografik ilintili artışları aşağı çekmek ve emeklilik yaşını 60/63’ten 65’e çıkarmak şeklinde
ifade edilmektedir. Ayrıca 1990’ların %70 oranlarının aksine, bu reformlarla, reformun
gerçekleştirildiği tarih itibariyle 40 ve altında yaşlarda olanların emeklilik dönemi maaşları,
reel ücretlerinin en fazla %55’i olabilecektir.

3.3.2.3. Sosyal Hizmet Açısından
Alman sosyal hizmetinde, yine Alman Sosyal Yardım Kanunu çerçevesinde “hastalık
veya sakatlıktan dolayı yardım ve bakım görmeksizin hayatını idame ettiremeyen” kişiler
bakıma muhtaç kabul edilmektedir. Bakıma muhtaçlık, 1995 tarihli Bakım Sigortası
Kanunu’nda da yer bulmaktadır. Bu Kanun’da bakıma muhtaçlar, “bedenen, aklen veya ruhen
hasta ya da özürlü olmalarından dolayı, hayatlarını kendi başlarını yönetemeyen, günlük basit
işleri yerine getiremeyen, dolayısıyla başkalarına muhtaç/bağımlı olanlar”dır.
Bu çerçevede yaşlılar, bu iki Kanun göz önünde bulundurularak bakım hizmeti almada
güvenceye sahiptirler. Bu kapsamda yaşlılara yönelik kurum bakım hizmetleri olsa da son
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dönemlerde karışım (mix) halinde bakım hizmetleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Buna göre
aileler, yaşlı bakım hizmetlerini sadece kurumsal anlamda profesyonellere bırakmak yerine,
kendilerinin de işin içinde olduğu karışım bakım modelini tercih etmektedirler. Bu anlamda
“evde bakım” modellerine daha fazla öncelik verilmektedir.
Ulusal ajanslar, çok sayıda bağımsız bölgesel ve yerel hizmet veren devlet, yarı-devlet,
özel ve gönüllü kuruluşlar şeklinde karmaşık yapılanma içinde işleyen Alman sosyal yardım ve
hizmetlerinin özürlüler ayağı da merkezi olarak koordine edilmemektedir. Ancak özürlüler
alanındaki politika, düzenleme ve sosyal hizmet ve yardım uygulamaları eyaletler düzeyinde
Çalışma, Sağlık ve/ya Sosyal İşler Bakanlığı aracılığıyla işletilmektedir. Ulusal düzeyde de
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, diğer tüm bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyon kurma
işlevini yürütmektedir.

3.2.2.4. Sosyal Yardım Açısından
Bu genel hatlar sonrasında özelde sosyal yardımlara bakıldığında, ilk göze çarpan
noktanın Alman Sosyal Yardım Kanunu’na (Bundes Sozial Hilfe Gesetzs) göre, Almanya’da
sosyal yardımların bir hak olduğudur. Daha da önemlisi “hak kazanma” kendiliğinden
gerçekleşmekte; ayrıca başvuru yapmaya gerek olmamaktadır. Dolayısıyla prensipte,
yetkililerin girişimde bulunmaları ve kimin desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmaları
zorunludur. Bu sebeple Almanya’da sosyal yardımlardan faydalanmak için ülke sınırlarından
ikamet etmek koşulu ile gelirden yoksun olmak, zor durumda bulunmak, kendi kendine
yetmemek ve başkasından (da) yardım almamak yeterli bir gerekçe olarak görülmektedir.
Ancak sosyal yardımlar ikincil bir yardım şeklidir ve diğer tüm imkânlar bittikten sonra devreye
girmektedir ve sağlanan destekler hizmet, para yardımı ve ayni yardımlar şeklindedir. Yine de
nakdi yardımların ayni yardımlara göre önceliği bulunmaktadır.
Almanya’da yardıma muhtaç kişi, konut problemi olduğunu ortaya koyarsa, kendisine
uygun bir “evin kirası” kadar yardım (kira yardımı) yapılmaktadır. Bununla paralel bir şekilde
cenaze masrafları veya evdeki mobilyaların değiştirilmesi gibi özel yardımlar da
bulunmaktadır.
Dış ülkelerden gelip Almanya’ya yerleşen göçmenler için belirli koşullar olmasına
karşın, ülke sınırlarında ikamet eden herkes sosyal yardımlardan faydalanabilir. İsveç’te olduğu
gibi, Almanya’da da yardım alanların önemli ve gittikçe artan bir kısmını göçmenler oluşturur.
Göçmenlerin nüfusa oranları % 9; ama sosyal yardımlardan yararlanan göçmenlerin oranı %
22,3 (2002).

3.2.2.5. Sosyal Yardımlarda “Asgari Gelir Desteği” Uygulaması
Özellikle sosyal dışlanmaya maruz kalan kitlelere yönelik asgari seviyede geçim
imkânları sağlamak amacıyla, devlet eliyle yürütülen bir tür sosyal yardım olan asgari gelir
desteği, uygulandığı ülkelerin bağlamına göre farklı isimler alabilmektedir. Bu kapsamda asgari
gelir desteğinin, garantili asgari gelir, tutunma geliri, entegrasyon/içerme geliri, kamu yardımı,
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gelir desteği, tamamlayıcı refah yardımları, geçinme yardımları, sosyal destek gibi farklı
terminojik karşılıkları bulunmaktadır.
Bu farklı terimler bir kenara konulduğunda asgari gelir desteği ile ilgili temel özellikler
görülmektedir. Bir kere, asgari gelir desteği, garantilidir ve sosyal sigortalardaki gibi katkı
sağlamak üzere kurulu olmayıp, katkı olmaksızın oluşturulan bir sistemdir. Başka bir ifade ile,
bir yandan faydalananlara belirli/asgarî bir hayat standardı sağlamayı garanti etmek, diğer
yandan da çalışma karşılığı olmadan elde edilen bir gelirin varlığı söz konusudur. Buradaki
“asgarî”, sadece yaşamak için gerekli olan zorunlu fiziki ihtiyaçlar olmayıp, bunun yanında
insan olmanın gereği olarak manevi-kültürel ihtiyaçları da içine alan “sosyal asgarî” olarak da
görülmektedir.
İkincisi, asgari gelir desteği, aynî olmaktan ziyade “nakdî”dir. Böylece asgari gelir
desteğinin nakit transferi yönüyle, transeri alan kişiye yönelik “şunu alabilirsin, bunu
alamazsın” şeklindeki tüketim ile ilgili kısıtlamalardan kaçınmak istenmektedir.
Üçüncü bir özellik, nakit transferin sağlanması için asgari gelir desteğinde gelir-testi
uygulamasının olmasıdır. Gelir-testine dayalı bu yönüyle, asgari gelir desteği uygulaması temel
gelirden farklı bir yerde durmuş olmaktadır. Böylece asgari gelir desteği uygulamasında, geliri
“belirli bir düzeyin altındaki vatandaşlar” muhatap kitle olmaktadır ve bunlara –dördüncü bir
özellik olarak- düzenli/sürekli ödeme yapılmaktadır. Zaten asgari gelir desteğine, “gelir”
denmesinin nedeni, çalışma karşılığı elde edilmiş olmasından değil de desteğin “süreklilik”
özelliği sebebiyledir. Ancak yine de “gelir” ifadesi, çalışma karşılığı elde edilen gelirin yaratmış
olduğu güven duygusunu yaratabilmesi açısından önemsenmektedir.
Son olarak, asgari gelir desteği ile ilgili son zamanlarda ön plana çıkmaya başlayan bir
özellik dikkat çekmektedir. Buna göre, asgari gelir desteği temelde “karşılıksızlık” ilkesine
dayanmasına rağmen, belirli bir karşılık/koşul da gerektirecek şekilde düzenlenebilmektedir.
Koşulluluk, bir nevi asgari gelir desteğinin sosyal içermeye yönelik bir amacının uygulama
safhası olarak da görülebilmektedir. Zira gelir transferi kolay olmasına rağmen, gelir transferi
ile birlikte topluma “içerme”yi de başarmak zor olmaktadır.
Fransız sosyal yardım sisteminin merkezi, “asgari gelir desteği”dir. Özellikle 1970 ve
1980’lerdeki işsizlikteki artışlar, Fransız sosyal güvenlik sisteminin gelir sürekliliğini
sağlayacak programları aktif hale getiren evrensel destekler açısından eksik olduğunu
göstermiştir. İşte bu boşluğu doldurma noktasında, 1988 Aralığı’nda belirli gelir eşiği altındaki
her bir haneye garantili gelir sağlamak için RMI (Revenue Minimum d’Insertion) olarak
adlandırılan bir asgari gelir desteği devreye sokulmuştur.
RMI’den faydalanmanın 3 koşulu bulunmaktadır:
Birincisi yaş koşuludur. Ancak ülkeler arasında farklılık bulunmaktadır.
Belçika: 18-65 yaş arasını kapsıyor.
Fransa: En az 25 yaş
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İngiltere: 25 yaş, ama bazen 18 veya 16 yaş da var.
Portekiz: 18 +, sosyal entegrasyon kapsamında.
Lüksemburg: En az 30 yaş
İkincisi uyruk ile ilgilidir. Bu da Fransa dâhilindeki yabancılar için en az 3 yıldan beri
oturma izinlerinin olmasını gerektirmektedir. Belçika, (1976’da) yalnızca vatandaşlarına
tanımaktan çıkardı; AB vatandaşlığını dahil etti. Vatsansızlar da dahil oldu. Bazı mülteciler de
kapsama alındı.
Üçüncüsü ikâmet üzeredir. Yasal olarak ikamet eden herkese (Avrupa Konseyi 1992
tarihli 92/441 sayılı tavsiye kararı) söz konusudur. Ama ikamet süreleri değişebiliyor.
Lüksemburg: En az 10 yıldır ikamet şart.
İsveç’te ise daimi ikamete gerek yok.
Bazı ülkeler, belgelendirilmiş göçmenliği de uygunluk kapsamına alıyor.
Olağandışı ve riskli durumlarda göçmenler dahil (Çek Cumhuriyeti).
Ayrıca bir de sosyal ikamet bulunmaktadır. İngiltere’de var. Bir kişinin ilgi merkezinin
ülkede bulunduğunu göstermesi demektir.
Miktarı’na bakıldığında; çoğu ülkeler yardımları, hanehalkı kişi sayısına göre
düzenlemektedir. Yardımlarda süre kısıtı yoktur. Ayrıca; fert başına milli gelire göre, Asgari
ücrete göre, işsizlik ödeneklerine göre düzenlenmektedir. Kişinin gelirine göre AGD miktarı
fark edebilir. Örneğin ABD’de genel AGD miktarının 400 $ olduğu bir durumda kişinin haftalık
150 $ geliri varsa; kişiye verilecek olan AGD 250 $ oluyor.
Fransız RMI uygulaması ile ilgili en orijinal nokta ise “sosyal sözleşme”nin varlığıdır.
Buna göre, RMI’dan faydalanacak olanlar, program kapsamında izlenen sosyal ya da ekonomik
içerme/bütünleşme programlarını kabul ettiklerine dair bir sosyal sözleşme imzalamak
mecburiyetindedirler. Buradaki bütünleşme fikrinin orijinalliği, yardımı alanın bireysel
sorumluluğu ile tüm toplumun kolektif sorumluluklarının birleşmesine dayalı olan bir
sözleşmenin varlığıdır. Bu çerçevede sözleşme, topluma dâhil olabilmek için öngörülen projeyi,
bu projeyi hayata aktarmak ve daha da ilerletmek için kullanılması gerekli olan araçları,
karşılıklı müeyyideleri ve faaliyetlerin takvimini içermektedir. Bu sebeple RMI ödenirken
bireyler, gelirden yararlananların eğitim, barınma, sağlık ve kültür gibi sosyal özerkliklerini
geliştirecek faaliyetler ii) mesleki bütünleşmeye yönelik eğitimler, iii) işletmelerce yürütülen
öğretici dersler ve iv) kamu idarelerinde ya da sivil toplum kuruluşlarında toplum yararına
faaliyetler içine girecek ve böylece işe başlamayı teşvik edecek eylemlere yönlendirilir.
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3.2.3. İskandinav Model ve Sosyal Politikalar
3.2.3.1. Genel Özellikleri
Model, “Sosyal demokratik refah devleti”, “istihdam genişletici refah devleti modeli”
ya da “tam istihdam sağlayıcı refah devleti modeli” olarak da nitelendirilmektedir. Model’de
devlet, yoğun bir şekilde sosyal haklar sağlamaktadır; özel refah düzenlemeleri ise marjinal bir
seviyede bulunmaktadır. Dolayısıyla refah faydalarının çoğunluğu kamu sektörü eliyle
yapılmaktadır. Böyle bir temel anlayış, beraberinde sosyal harcamaların da yüksek olmasını
getirmiştir. Örneğin Modelin büyüme ve yayılma gösterdiği dönemlerde sosyal harcamalara
ayrılan paylar sürekli artmış; 1980 sonrasında ise durmasına rağmen, bu dönem sonrasında
önemli bir gerileme de yaşanmamıştır.
Dolayısıyla piyasanın refah sağlamada herhangi bir temel rolü yoktur. Vatandaşların
refah gereksinimleri mümkün olduğunca piyasadan bağımsız kılınmaya (dekomüdifikasyon)
çalışılmakta; sosyal gereksinimler, devlet gibi piyasa dışı mekanizmalar tarafından
sağlanmaktadır. Diğer bir ifade ile vatandaşların piyasadan bağımsız bir şekilde yaşama
yeteneği ve gücü söz konusudur. Çünkü vatandaşların kişisel seçimleri, piyasa telakkileri
tarafından yönetilmemektedir.
Model’in diğer bir özelliği, evrenselliktir. Buna göre, refah gereksinimleri herkesi
kapsayıcı ve evrensel bir yapı içindedir; refah imkânlarından faydalanmak için vatandaş olmak
yeterli görülmektedir. Bu çerçevede, evrensellik, refah programlarının tüm vatandaşları
kapsaması durumunda var olmaktadır. Bu anlamda sosyal yardım hizmetleri ve yararlarından
faydalanma hakkının olabilmesi için, ülkenin “vatandaşı” olmak yeterlidir. Bundan dolayı,
gelir, meslek, sınıf gibi farklara bakılmaksızın sosyal yardım ve hizmetler, herkese yönelik eşit
ve evrensel mahiyettedir.
Model’in diğer bir özelliği, dayanışmadır. Dayanışma, sınıf ayrışmasının veya bölgesel
eşitsizliklerin önüne geçen programların oluşmasını kuvvetlendirmekte ve teşvik etmektedir.
Dayanışmanın bu özelliği, evrensellik üzerine kurulu olmasından ileri gelmektedir.
Model’in diğer bir özelliği, yüksek vergiye dayalı bir yapının varlığıdır. İskandinav
refah devletleri, istihdam edilmeye dayalı katkılardan ziyade genel vergilerle finanse
edilmektedir. İşsizlik, yaşlılık ve diğer refah önlemlerindeki cömert uygulamaların, dolayısıyla
yüksek kamu sosyal harcamalarının kaynağı, bu vergilerden sağlanmaktadır.
Model’in diğer bir yansıması, 1950’lerde ve 1960’larda kurulduğu gibi, erkek ve kadın
arasında eşitlik üretmesidir. Bu eşitlik, emek-piyasa katılımı ile gerçekleşmektedir. Bu
çerçevede, kadınlara (erkeklerle aynı şartlar içerecek şekilde) eğitim sisteminin açılması,
ücretlerin kadın ve erkekler için aynı işe aynı ücret şeklinde düzenlenmesi, artan kamu sektörü
emek talebine kadınların iştirakinin görülmesi ve kadınların daha rahat çalışabilmeleri için
kamu çocuk bakımı ve diğer bakım şekillerinin genişletilmesi ile karşılaşılmıştır.
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3.2.3.2. Sosyal Politika Uygulamaları
İsveç sosyal yardım sisteminden faydalanmanın en önemli karakteri, evrensellik ilkesi
üzerine kurulu olan bir “kabul” mekanizmasına sahip olunmasıdır. Bu ilke gereğince, diğer
ülkelerdeki uygulamalardan farklı olarak, İsveç’te on sekiz yaş ve daha farklı yaş gruplarına
dönük çeşitli kategorilerde sosyal yardım yapılmaktadır. Dolayısıyla, sosyal yardım almak için
gerekli olan şey, herhangi başka birşey ile yaşama şansı olmamak veya düşük bir gelire sahip
olmaktır. İsveç’te sosyal yardım alma hususunda gerekli olan diğer bir süreç, ihtiyaç tespitine
(means-test) tabi olmaktır. Buna göre, aileye, standart sosyal sigorta sisteminin ve de
istihdamın yeterli desteği sağlayamadığı durumlarda, ihtiyaç tespitine dayalı sosyal yardımlar
devreye girmektedir.
Sosyal harcamalara en çok pay ayıran ülkelerin başında gelen İsveç’te, sosyal
yardımların işleyişi ise, yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir. Burada, merkezi
yönetimin yerel yönetimleri bütçe yardımları ile desteklemesi ve bunun sonucunda da sosyal
yardımların sıkı bir denetimi göze çarpmaktadır.
İsveç sosyal yardım sisteminde gelir araştırmasına dayalı ve çalışma zorunluluğu getiren
kamu yardımı programlarını ifade etmede kullanılan “workfare” yaklaşımı, İngiltere’deki
piyasa istihdamı savunuculuğunun aksine; ülkede becerilerin geliştirilmesi ve çalışma
deneyiminin artırılması üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle ekonomik durum tespitine dayalı ve
çalışmayı öngören tipte asgari gelir destekleri, kurumsal kapasitesi ve düzenliliği sağlanıp hak
temeli üzerine kurgulandığı müddetçe sosyal dışlanma tehlikesini azaltacak ve daha sistemli
sosyal yardım mekanizmaları oluşturabilecektir.
Ülkenin diğer İskandinav ülkelerine benzer bir diğer uygulaması da; sosyal yardım
alabilme koşullarının nispeten yüksek normlara bağlanmış olması, bununla beraber verilen
yardımların uzun süreli ve cömert miktarlarda olup yardım alanların hane bazında belirleniyor
olmasıdır.

3.2.4. Güney Avrupa Modeli ve Sosyal Politikalar
Dört temel özellik söz konusudur. Birinci özelliğe göre, bir yandan emeklilik sistemi
gibi hamlelerle formel sektördeki işgücünün cömertçe korunması (hiper koruma), diğer yandan
ise kurumsal olmayan ve düzensiz olarak ifade edilebilecek olan mesleki sektördekilerin çok
az desteğe sahip olmasına dayalı ikili hatta “kutuplaşmış” bir yapı söz konusudur.
İkinci temel özellik ise, modelin sağlık sisteminin evrensel bir yapıya sahip olmasıdır.
Sağlık hizmeti, tüm vatandaşlar için bir hak olarak belirtilmekle birlikte, (amaç olarak
zikredilse de) “vergi” ile finanse edilme prensibine dayalı olarak da işlememektedir.
“Zayıf devletçilik” yapısı ile nitelendirilen Güney Avrupa Refah Modeli’nde, diğer bir
özellik, kamu kurumlarının partizan dayatmalara ve yönlendirmelere son derece açık olmasıdır.
Öyle ki, belirli kamu hizmetlerinin planlanma ve dağıtım aşamalarında tikelcilik, klientalizm
ve daha da ötesi yolsuzluk sıkça görülmekte; Weberci bürokrasi anlayışının aksine, politik
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destek için çıkar alış-verişinde bulunan siyasi partilerin ağırlığı söz konusu olmaktadır.
İtalya’da belgelerle de ortaya konan bu işleyiş biçimi, “oy kazanabilmek için seçmenlerine
kamu sektöründe iş olanağı temin etmek”, “refah bürokrasinden teşvik almada yardımcı
olmak”, “sosyal güvenlik fonları vd. yollarla verilen çeşitli menfaatler”, “sosyal yardım ve
destekler” şeklinde görülmektedir.
Güney Avrupa Modeli’nin diğer bir özelliği, “güneyli aile” tipi ile açıklanır. Buna göre,
“sosyal denge mekanizması işlevi gören, karmaşık emek piyasası ile aynı derecede karmaşık
gelir desteği sistemleri arasındaki zor ilişkide dengeyi bulmayı sağlayan ‘güneyli aile’”nin
varlığı söz konusudur. Dolayısıyla, sosyal refahın sağlamış olduğu hemen tüm riskler aile ve
akraba ağı üzerine kurulmuştur ve devlet ancak sistematik olmayan bir tarzda müdahale
etmektedir. İtalya’da sosyal yardımların sorumluluğu büyük ölçüde ailesel ilişkilere
dayanmaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk riski gibi durumlara karşı korunma, aile ve akrabalık
temelinde yürütülmektedir.
Bu modelin bir temsilcisi İtalya’dır. İtalya’da yaşlılar için yapılan kamu harcamaları
(özellikle de emeklilik maaşları) 1991 yılında GSYİH’nin % 15.3’ünü oluşturarak, OECD
ülkeleri arasında en üst değere ulaşmıştır. 1998 yılındaki sosyal sigorta harcamalarının %
64’lük bölümünün de yaşlılara gittiği görülmektedir. 2000 yılı Eurostat verilerine göre de
toplam sosyal harcamalar içindeki yaşlılara dönük harcamalar % 53.3 olarak hesaplanmıştır.
İtalya’da sosyal yardımlar, Güney Avrupa Modeli’nin temel karakteristikleri çerçevesinde
algılanmakta ve işlemektedir. Resmi bir güvence ağı yerine, yerel yönetimler, kilise ve gönüllü
kuruluşlar ekseninde işleyen İtalyan sosyal yardımları, temelde ailesel ilişkilere dayalıdır. Diğer
taraftan klientalist yapı, sosyal yardım işleyişinde önemli rol oynamaktadır. İtalya’da belgelerle
de ortaya konan bu işleyiş biçimi, “oy kazanabilmek için seçmenlerine kamu sektöründe iş
olanağı temin etmek”, “refah bürokrasinden teşvik almada yardımcı olmak”, “sosyal güvenlik
fonları vd. yollarla verilen çeşitli menfaatler”, “sosyal yardım ve destekler” şeklinde
görülmektedir. İtalya’da sosyal yardımların sorumluluğu büyük ölçüde ailesel ilişkilere
dayanmaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk riski gibi durumlara karşı korunma, aile ve akrabalık
temelinde yürütülmektedir. Bu temelin sonrasında ise, formel korumalar söz konusu
olmaktadır. Başka bir ifade ile sosyal yardım anlamında ilk sorumluluk, öncelikle çekirdek
ailenin, sonrasında akrabaların olmakta; devlet ise ağırlıklı bir şekilde aile reislerine para
yardımı yapmak suretiyle sosyal yardım alanına girmektedir.
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Uygulamalar
– Örnek Metin: “Refah devleti” kavramını gerçeğe dönüştüren politikacıların

öncüsü, eski İsveç Başbakanı Tage Erlander

1946 ile 1969 yılları arasında ülkesinin başbakanlığını yapmıştır. Bu 23 yıllık
kesintisiz görev süresi parlamenter demokrasiler için bir rekordur. Erlander, art arda 7. genel
seçimini, hem de dört muhalefet partisinin toplamından fazla milletvekilliği elde ederek
kazandıktan bir yıl sonra, 1969’da yerini genç yoldaşı Olof Palme’ye bırakmıştır.
“Refah devleti” ve “refah toplumu” simgesi olarak tanınmış olmasını, İsveç, Haziran
1985’te 84 yaşında iken yitirdiği bu devlet adamının icraatına borçludur. İkinci Dünya Savaşı
sonunda ülkesinin başına geçen Erlander ılımlılığı, pragmatizmi ve mizah duygusuyla
tanınan bir politikacıydı. Tage Erlander “güçlü toplum” vizyonunu, “varlıklı bir toplumun
yarattığı hızla ve çok alanda hizmet talebine yanıt getirme amacıyla büyüyen bir kamu
sektörüne sahip toplum” olarak açıklamıştır. Onun döneminde kamu sektörü, özellikle refah
devleti kurumları çok büyümüş, ancak kamulaştırmalara nadiren başvurulmuştur.
Görev süresinin İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik gelişme dönemine rastlaması,
Erlander için ayrı bir şans olmuş; o da, zamanının ruhuna uygun bir siyasal çizgi gütmüş,
hatta zamanın ruhunu sembolize etmiştir. Toplumların kalıcı kazanımlarına dönüşen sağlık
sigortası, kapsamlı emeklilik hakları vb onun döneminde İsveç’te yasalaşmıştır. Öte yandan,
ülkesinin NATO dışında kalmasını sağlamış ve 1968’de Nükleer Silahların Yayılmasının
Önlenmesi Anlaşması’nı imzalamıştır.
Kaynak: Sosyal Demokrat Dergi, “Refah devleti” kavramını gerçeğe dönüştüren
politikacıların öncüsü, eski İsveç Başbakanı Tage Erlander,” (Çevrimiçi)
http://www.sosyaldemokratdergi.org/?p=326, 18.02.2017.
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Uygulama Soruları
Türkiye’nin hangi refah devleti modeli içinde değerlendirildiğini
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o AB fikrinin temelleri yüyıllar öncesine dayanmasına rağmen, fiiliyat ancak 20. Yüzyıl
ortalarında ekonomik bir zeminde mümkün olmuştur.
o AB sosyal politikasının gelişiminde birçok değişken etki etmesine rağmen, Maastricht
Antlaşması sonrasında daha bir sistematiklik söz konusudur.
o AB’de refah devletlerinin varlığı, her bir AB ülkesinin sosyal politikalarının tamamıyla
aynı olmadıklarını göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Avrupa’da “Pan-Avrupa Birliği” hangi olay sonrası gündeme gelmiştir?

A)

Fransız İhtilali

B)

Birinci Dünya Savaşı

C)

1929 Krizi

D)

İkinci Dünya Savaşı

E)

1973 Petrol Krizi

2)
Avrupa Birliği gelişim sürecinde önemli bir yeri olan ve 27-31 Mayıs 1947
tarihinde Avrupa Birliği Federalistler Kongresi, nerede düzenlenmiştir?
A)

Basel

B)

Brüksel

C)

Paris

D)

Montrö

E)

Lozan

3)

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu hangi yıl sona ermiştir?

A)

1995

B)

1999

C)

2002

D)

2005

E)

2009

98

4)
hangisidir?

1952 tarihli “Avrupa Savunma Topluluğu” anlaşmasına destek vermeyen ülke

A)

Almanya

B)

İngiltere

C)

Fransa

D)

Belçika

E)

Hollanda

5)

Avrupa’da Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girme yılı nedir?

A)

1961

B)

1964

C)

1968

D)

1972

E)

1975

6)

AB Antlaşması’nı imzalamayı İngiltere kaç yıl ertelemiştir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

E)

5

7)

AB Komisyonu’nun merkezi hangi ülkededir?

A)

Fransa

B)

Almanya

C)

İngiltere

D)

İspanya

E)

Belçika

99

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangi ülkenin Avrupa Parlamentosu üye sayısı 10’nun altında

A) Litvanya
B) Letonya
C) Lüksemburg
D) Estonya
E) Malta
9)
hangisidir?

Avrupa Topluluğu sosyal politikasının “ikinci evresi” olarak kabul edilen olay

A) 1957 Roma Antlaşması
B) 1972 Paris Zirvesi
C) 1987 Tek Avrupa Senedi
D) 1989 Avrupa Sosyal Şartı
E) 1989 Avrupa Sosyal Politika Protokolü
10)
İngiltere’nin ve İsveç’in model (örnek) olduğu refah devleti tipi sırasıyla
hangileridir?
A)

Liberal-Muhafazakar

B)

Muhafazakar-İskandinav

C)

Güney Avrupa-Muhafazakar

D)

İskandinav-Güney Avrupa

E)

Liberal-İskandinav
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Cevaplar
1)B
2)D
3)C
4)C
5)D
6)A
7)E
8)A
9)B
10)E
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4. BÖLÜM 4:
ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ II:
AVRUPA BİRLİĞİ (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.AB sosyal güvenlik sisteminin nasıl yapılandığını;
4.2.AB istihdam stratejisini;
4.3.AB sosyal diyalog mekanizmasını ve Türkiye’nin durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

AB sosyal güvenlik sisteminin genel özellikleri nelerdir?

2)
AB istihdam stratejisinin içinde önemli bir yeri olan Açık Koordinasyon Yöntemi
ne anlama gelmektedir?
3)
ölçüdedir?

Türkiye’nin sosyal diyalog mekanizmasının AB sosyal diyalog ile irtibatı ne
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

AB sosyal güvenlik
sistemi

AB sosyal güvenlik sisteminin
özellikleri, genel durumu ve sigorta
kollarını bilmek

Okuyarak

AB istihdam
stratejisi

AB istihdam stratejisinin gelişim
aşamalarını, unsurlarını,
yöntemlerini, hedeflerini ve
başarılarını/başarısızlıklarını
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

AB sosyal diyalog
mekanizması

AB sosyal diyalog mekanizmasını
gelişimini, mahiyetini ve Türkiye’nin
konumu anlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
AB sosyal güvenlik, AB istihdam stratejisi, Açık Koordinasyon Yöntemi, AB
sosyal diyalog mekanizması, Çalışma Meclisi
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Giriş
AB sosyal politikasının birçok ayağı bulunmaktadır. Bunlardan biri sosyal güvenlik, biri
istihdam ve biri de sosyal diyalog mekanizmasıdır. AB sosyal güvenlik sistemi tüm ülkeler için
ortak olmaktan ziyade, ortak standartlı farklılaşmalar üzerine kuruludur. AB istihdam stratejisi
çok kapsamlı ve sürekli yenilenen yapısıyla AB için istihdam alanında önemli katkı
sağlamaktadır. AB sosyal diyalog mekanizması, AB çalışma hayatında sosyal barış için çeşitli
düzlemlerde işlevler görmektedir.
İşte kitabın bu bölümü öncelikle AB sosyal güvenlik sistemine, daha sonra AB
istihdam stratejisine ve nihayetinde AB sosyal diyalog mekanizmasına ayrılmıştır.
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4.1. AB Sosyal Koruma/Güvenlik Sistemi
AB, bir “Ortak Pazar” projesi olarak ortaya çıkmıştı. Ortak Pazar’ın fiiliyata
geçebilmesi için serbest dolaşımın sağlanması gerekiyordu. Serbest dolaşımın önündeki en
büyük engel olarak ise, sosyal güvenlikle ilgili hususların geldiği düşünülmekteydi. Bundan
dolayı, Ortak Pazar’ın kurucu antlaşmalarına hüküm konulması ihtiyacı duyuldu. Başka bir
ifade ile sosyal güvenlik Ortak Pazar’ın önündeki en önemli engel olarak görüldüğü için, ilk
düzenlemeler de sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilmiş oldu.
Bu çerçeveden bakılınca, AB sosyal güvenliğinin doğuşu ve tarihi gelişiminin iki
hususla paralellik arz ettiği görülmektedir. Birincisi, AB sosyal güvenliğinin doğuşu ve
gelişimi, AB’nin doğuşu ve gelişiminden ayrı düşünülememektedir. İkincisi, “serbest dolaşım”
hakkı ile AB sosyal güvenlik sistemi arasında doğuş ve gelişim açısından paralellik
bulunmaktadır.

4.1.1. AB Sosyal Koruma/Güvenlik Sisteminin Genel Özellikleri
Başlangıçta, sistemleri “uyumlaştırma” ekonomik nedenlerden dolayı esas amaç olarak
gösterilmesine rağmen, bugün bunun bir “ütopya” olduğu ileri sürülmekte ve bundan dolayı
çözüm yolu olarak “koordinasyon” ilkesine yönelinmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin
koordinasyonu ilkesi etrafında, “ülkeler, yasalarla kimleri güvence altına alacağı, hangi
koşullarda hangi yardımların sağlanacağı, yardımların nasıl hesaplanacağı ve ödenek prim
oranları” konusunda özgür bırakılmışlardır. Bu anlamda koordinasyon, işçilerin üye ülkelerdeki
yer değiştirmelerinde ortaya çıkması muhtemel sosyal sigorta haklarındaki kayıpların
önlenmesi amacıyla üye devletlerin eşgüdümlü hareket etmesidir. Böylece sistemler arasındaki
çelişkilerin ve aşırılıkların en asgariye indirilmesi hedeflenmiştir. 22 Şubat 1990 tarihli Adalet
Divanı’nın “Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde oturan ve çalışan İtalyan uyruklu bir işçi,
İtalya’da oturan ve 16–21 yaş arasında işsiz durumda bulunan üç çocuğu ile ilgili aile
ödeneklerinden yararlanma hakkına sahiptir.” şeklindeki kararı, bunun bir örneği olarak
görülebilir.
Çelişki ve aşırılıkları asgariye indirme atılan adımlardan biri, 2012 yılı itibariyle
yürürlükte olan EESSI (Sosyal Güvenliğe İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Değişimi)
adıyla kurulan bir ağdır. Bu ağ sayesinde, farklı ülkelerdeki sosyal güvenlik kurumlarının
elektronik ortamda bilgi alış-verişleri sağlanmaktadır.
1408/71 sayılı koordinasyon ile ilgili temel tüzük yanında, Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Konseyi 2004 yılında yeni bir tüzük (883/2004 sayılı Tüzük) ile sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonu noktasında yeni bir referans alanı yaratmıştır. Böylece sosyal
güvenlik sistemlerinde koordinasyon yapılacak alanlar genişletilmiştir.
Koordinasyon yolu ile korumanın sağlanmasında iki süreç söz konusudur: Süre
birleşimi ve oranlama. Süre birleşimi sistemi, “üye ülkelerin kendi sistemlerine tabi geçen
sosyal güvenliğe esas sürelerinin ve bu süreler için ödenmiş bulunan primlerin birleştirilerek
üye ülke sistemine devredilmesi ve aktarılması yükümlülüğünü getirmektedir. Böylece hakların
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birleştirilmesi sağlanarak üye ülkelerin özellikle uzun vadeli sigorta dalları olan yaşlılık,
malullük ve ölüm sigortalarından hak kaybına uğrama riski ortadan kaldırılmış olmaktadır.”
Oranlama ise, sigortalı olunan birden fazla ülkedeki yardım miktarlarının dengeli bir şekilde
dağıtımının garanti edilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, bir üye devletin, yardımları
ancak kendi ülkesindeki prim ödeme gün sayısına göre hesaplama zorunluluğu söz konusudur.
Buradaki amaç, serbest dolaşımı kullanarak kişilerin haksız kazançla sosyal güvenlik yardımı
almalarının önlenmesidir. Bu iki ilkenin yanında 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
Avrupa Sosyal Sigorta Kartı, Avrupa ülkelerinin sahip olmuş oldukları sosyal güvenlik
sistemlerinin uyumlaştırılması açısından önemli bir aşama olarak görülmektedir. Buna göre,
Kart her üye ülke tarafından doğrudan tanınmaktadır.
Meseleye AB’ye üyelik sürecindeki Türkiye açısından bakıldığında, ilk etapta 1963
tarihli Ankara Antlaşması gündeme gelmektedir. Ankara Antlaşması ve Antlaşma’nın
uygulanması için koşulları, düzenlemeleri ve programı beyan eden 1970 tarihli Karma Protokol,
Türk işçilerin tam serbest dolaşımlarını sağlamayı da bir amaç olarak ortaya koymaktadır.
Özellikle Antlaşma’nın 12. maddesine göre, antlaşma yapan taraflar, aralarında serbest işçi
dolaşımını kademeli bir şekilde (12-22 yıl arasında) gerçekleştirmeyi kabul etmişler; bunu
gerçekleştirmek için de AT Kurucu Antlaşması’nın 39, 40 ve 41 (yenisi 45, 46 ve 47) sayılı
maddeleri ile yönlendirilecekleri hususunda karar birliğine varmışlardır. Somut uygulamalara
bakıldığında ise Türk işçileri hâlâ üye devletler arasındaki serbest dolaşım hakkından mahrum
bulunmaktadırlar. Var olan şey, “orta kategori” adı altında Türk işçilerinin Topluluk ve Avrupa
Ekonomik Alanı vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara sahip olmaması; fakat diğer üçüncü
ülkelerle de aynı düzeyde muameleye de maruz kalmamasıdır. Bu durum, Türk işçilerinin üye
ülkelerdeki haklarının –Peers’in ifadesi ile- “sandviç” misali bir konumda olduğunu
göstermektedir. Bu anlamda örneğin Türk işçileri, işgücü piyasasına giriş, ikâmet hakkı gibi
“bazı” temel haklara sahiptir. Bu haklardan faydalanmak için de bir Türk vatandaşı, üç şartı
yerine getirmiş olmalıdır: i) İşçi olarak kabul edilmek, ii) bir üye devletin işgücüne usulüne
uygun bir biçimde kayıtlı olmak ve iii) yasal bir işte çalışıyor olmak.
Bu çerçevede, Türk işçilerin bir kez üye devletlerin herhangi birinde yasal bir biçimde
yerleşmesi sonrasında, Birlik vatandaşı gibi eşit muamele görmesi mümkün olabilmektedir.
Nihayetinde AB ile müzakere sürecinin başladığı 3 Ekim 2005’teki Lüksemburg
Hükümetlerarası Konferansı’ndan bu yana, serbest dolaşım ile ilgili fasıllar gündeme gelmiş;
ancak AB yetkili komisyonları tarafından Türkiye’de var olan mevzuat “yeterli” görülmediği
için bir şekilde rafa kaldırılmıştır.
Sosyal güvenliğin koordinasyonu kapsamındaki çalışmalarda da AB tarafından
eleştiriye maruz kalınmıştır.

4.1.2. AB Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulamadaki Durumu
AB üyesi ülkelerde uygulanmakta olan yedi ayrı temel sosyal sigorta kolu üzerinden
sosyal güvenlik sistemleri bulunmaktadır. “Hastalık ve sağlık sigortası, analık sigortası,
malullük sigortası, yaşlılık sigortası, meslek hastalıkları ve iş kazaları sigortası, aile yardımları
sigortası ve işsizlik sigortası” şeklinde tasnif edilen bu sigorta kollarında üye ülkelerin, AB’nin
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mevzuatlarını da dikkate alacak bir biçimde kendilerine özgü düzenlemeleri olduğu
belirtilmelidir.
Dünya’da ve AB ülkelerinin genelinde hâkim olan sosyal sigorta modelinde, finansman
kaynağı ise primlerdir. Primlerin kaynağı ise, işveren ve işçi paylarından ve devletin katkısıdır.
Bazı AB ülkelerinde, işveren ve işçi paylarının toplam oranı, İtalya hariç genel prim oranlarının
% 50’sini bulmamaktadır. Belçika ve Almanya’nın oranları da % 40’ın üzerinde
seyretmektedir. Toplamda en düşük oran ise, % 8 ile Danimarka’ya aittir. Öte yandan 2010 yılı
için AB-27’de GSYİH’nin % 50,3’üne tekabül eden hükümet harcamalarının yarısından fazlası,
sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine gitmiştir.
Tablo: AB-27’de ve Seçili AB Ülkelerinde Toplam Sosyal Güvenlik Harcamalarının GSYİH İçindeki
Oranları - % (2000-2010)
2000

2001

2002

2003

2004

AB-27

-

Belçika

25,4

26,3

26,6

27,3

27,4

Bulgaristan

-

-

-

-

Danimarka

28,8

29,2

29,6

Almanya

29,6

29,6

Estonya

13,8

Fransa

2005 2006 2007 2008 2009 2010

26,6 (*) 26,9 (*) 27,2 (*) 27,1 (*) 27,1

26,6

25,7

26,7

29,5

29,3

27,3

27,1

26,7

28,1

30,4

29,9

-

15,1

14,2

14,1

15,4

17,2

18,0

30,8

30,7

30,2

29,2

28,7

29,6

33,4

33,2

30,3

30,7

30,1

30,1

28,9

27,7

27,9

31,3

30,6

12,9

12,6

12,5

12,9

12,5

12,1

12,1

14,8

19,1

18,0

29,4

29,6

30,4

31,1

31,3

31,5

30,8

30,6

31,0

33,6

33,7

Letonya

15,6

14,7

14,2

14,0

13,1

12,8

12,6

11,2

12,7

16,8

17,8

Litvanya

15,7

14,7

14,0

13,5

13,3

13,2

13,3

14,3

16,1

21,2

19,0

Malta

16,5

17,4

17,5

17,9

18,5

18,4

18,3

18,1

18,4

20,0

19,8

Hollanda

26,3

26,4

27,5

28,2

28,3

27,8

28,8

28,3

28,4

31,6

32,0

Avusturya

28,2

28,5

28,9

29,4

29,1

28,7

28,2

27,7

28,4

30,7

30,3

Romanya

13,0

12,7

13,5

13,1

12,8

13,4

12,8

13,5

14,2

17,1

17,6

Slovakya

19,3

18,9

19,1

18,3

17,2

16,4

16,3

16,0

16,0

18,8

18,6

Finlandiya

25,1

25,0

25,7

26,6

26,6

26,6

26,4

25,3

26,1

30,2

30,5

İsveç

29,8

30,4

31,2

32,2

31,5

31,1

30,3

29,2

29,5

32,1

30,4

Kaynak:
Eurostat,
Expenditure
on
Social
Protection,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps000
98&plugin=0..
(*) Eurostat, Statistics in Focus 17/2011: Population and Social Condition,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_cod
e=KS-SF-11-017, p. 6.
2010 yılı oranları AB27 genelinde ve birkaç istisna ülke dışında neredeyse tüm AB
ülkelerinde bir azalma göstermektedir. Bu azalmayı, 2008 Krizi’nin etkisinin sosyal harcamalar
üzerindeki birer yansıması olarak görmek mümkündür.
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4.1.3. Sosyal Sigorta Kolları Üzerinden AB
4.1.3.1. Yaşlılık Sigortası
1408/71 sayılı Tüzük, m. 44–51 ve 574/72 sayılı Tüzük m. 35–59; 1963–1993 yılları
arasında 43 Adalet Divanı Kararı ve İdari Komisyon Kararlarından oluşan (1973–1987 yılları
arasında 10 Karar) mevzuat etrafında şekil alan AB yaşlılık sigortası sisteminde, genel olarak
iki temel emeklilik sistemi uygulanmaktadır. Birincisi, vatandaşlık ya da ülkede ikametgâha
dayalı genel ya da ulusal sistemlerdir. Bu sistemde temel amaç, emeklilik yaşına gelmiş herkes
için eşit bir temel gelir sağlanmasıdır. İkinci modelde, iş geçmişi ve meslekî statü temelinde
oluşturulmuş sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler, esasen nüfusun aktif olanlarını
kapsamaktadır ve çoğu zaman kamu/özel sektör işçileri ile kendi kendine çalışanlar için farklı
emeklilik sistemlerini ihtiva etmektedir.

Tablo: AB-27 ve Seçili AB Ülkelerinde Yaşlılık Sigortası Harcamalarının
GSYİH İçindeki Oranları (2000-2010)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AB-27
Belçika
Bulgaristan

-

-

-

-

-

12,1 11,9 11,4 12,1 13,0 12,9

10,9 11,1 11,2 11,3 11,1 11,1 11,0 10,6 11,3 12,1 12,1
-

-

-

-

-

7,5

7,2

6,8

7,1

8,8

9,1

Danimarka

10,4 10,6 10,7 11,1 11,0 10,9 10,6 10,7 11,1 12,1 12,3

Almanya

13,0 13,1 13,3 13,5 13,4 13,3 12,9 12,3 12,3 13,2 12,8

İspanya

-

-

-

-

-

-

-

-

9,2

10,1 10,7

Fransa

12,9 12,9 13,0 13,1 13,1 13,2 13,2 13,3 13,6 14,5 14,4

İtalya

14,3 14,3 14,5 14,6 14,6 14,7 14,6 14,6 14,9 16,0 16,0

Lüksemburg

9,3

Hollanda

12,5 12,4 12,7 12,7 12,7 12,5 12,2 12,1 12,0 12,8 12,8

Avusturya

14,2 14,4 14,5 14,6 14,4 14,1 13,9 13,7 14,0 15,1 15,0

Portekiz

10,1 10,4 10,9 11,4 11,9 12,3 12,6 12,6 13,2 14,1 14,2

Romanya

6,1

6,0

6,4

7,6

9,4

Slovenya

11,0 11,1 11,2 10,7 10,5 10,3 10,2

9,7

9,6

10,9 11,2

Finlandiya

10,5 10,6 10,9 11,2 11,1 11,1 11,1 10,7 10,8 12,5 12,7

İsveç

11,2 11,2 11,5 12,2 12,1 12,2 11,7 11,5 11,8 12,8 12,1

İngiltere

11,9 11,5 10,7 10,6 10,5 10,7 10,7

9,8

6,1

10,0 10,1

6,7

5,9

9,9

6,1

9,5

6,1

8,6

8,2

8,4

8,3

9,4

9,2

9,4

11,3 12,5 12,2

Kaynak:
Eurostat,
Expenditure
on
Pensions,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00103.

Özellikle İtalya’nın yaşlı-merkezli sosyal politikaların en fazla uygulandığı bir Güney
Avrupa ülkesi kategorisinde sayıldığı dikkate alındığında, İtalya açısından bu oranın
yüksekliği, anlaşılabilmektedir. Türkiye için de bir artıştan bahsedilebilmektedir. Türkiye’de
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yaşlılık sigortası harcamalarının GSYİH içindeki oranı 1990 yılında % 3,2 iken 1995’te %
3,7’ye ve 2005 yılında da % 7,8’e çıkmak suretiyle % 146’lık bir artış göstermiştir. Ancak bir
alttaki Tablo’daki 2010 verilerine bakıldığında, 2008 Krizi’nin genel anlamda sosyal
harcamaların bütününe olan olumsuz etkisini, yaşlılık sigortası için de az da olsa gösterdiği
anlaşılmaktadır.
Bu artışlarda, genel olarak dünyada ve özelde AB ülkeleri ve Türkiye’de görülen
yaşlanma ve yaşlanma sonrasında yaşlılara yönelik sosyal politika önlemleri alınmasının etkisi
olduğu ifade edilmelidir. Zira yaşlanmaya (hızına) paralel olarak, yaşlılara yönelik
harcamalarda artış olması da normal bir seyir alabilmektedir. Yaşlı nüfusun % 7’den % 14’e
geçiş yılları Fransa’da 115, Almanya’da 45, İsveç’te 85, İngiltere’de 45 yıl olarak gerçekleşmiş
iken Türkiye’de 27 yıl olarak tahmin edilmektedir. Bunun manası, özellikle Türkiye’de yaşlılar
ile alakalı harcamaların artmasının beklenebileceği yönündedir.
Gerek AB ülkelerinin ve gerekse Türkiye’nin emeklilik yaşını arttırma noktasında bir
tavır sergiledikleri bilinmektedir. Türkiye’de bu gereklilik ve şart, çeşitli kanun düzenlemeleri
ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. 1.10.2008 itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu devreye girmiştir. Bu kapsamda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş
emeklilik yaş sınırı getirilmiştir. Bu sınır, sigortalı sayılanlar, bağımsız çalışanlar ve devlet
memurları için ortak bir sınırdır. Ancak 2036 yılından itibaren emeklilik yaşının kademeli
olarak artması ve 2048 yılında erkek ve kadınlar için 65 olması öngörülmektedir. Türkiye’deki
bu düzenlemeye rağmen halizahırdaki ortalama emeklilik yaşı 50-52 arasındadır. Bunun
manası, sisteme yapılacak harcamaların gelecek 15-20 sene içinde yine yüksek seviyelerde
seyir edeceğidir.
Diğer taraftan Türkiye, AB ülkeleri ile kıyaslandığında 65 ve üzeri yaş nüfus açısından
en az orana (% 5,7) sahip bulunmaktadır. Bunun manası, AB ülkelerine kıyasla “65 yaş ve üzeri
nüfusun 15-64 yaş grubundaki nüfusa oranı” anlamındaki yaşlı bağımlılık oranı açısından,
Türkiye’nin hem hâlihazırda en düşük ülke konumunda olduğu hem de ileriki yıllarda en düşük
ülke konumunu koruyacağı anlamına gelmektedir. Gerçekten de yaşlı bağımlılık oranının %
25’lerde olduğu AB-27 ve Slovak Cumhuriyeti, Polonya ve İrlanda gibi % 20’lerin altında
birkaç ülke hariç, % 20-30 arasında seyreden ve genelde sürekli artma eğiliminde olan tüm AB
ülkelerinin aksine Türkiye’de 2011 yılı itibariyle yaşlı bağımlılık oranı ancak % 10,8’dir. Fakat
belirtilmelidir ki, Türkiye için yaşlı bağımlılık oranında sürekli bir artış söz konusudur; 2000
yılında % 8,3 olan oran, 2008 itibariyle % 10 bandının üstüne çıkmış ve artışını sürdürmektedir.
Bu tarz bir “bağımlılık tablosu”, uzun-vade açısından problem teşkil etmektedir. Bu anlamda
üretime katılan her 100 kişinin, kendisiyle birlikte kaç kişiye yetecek kadar üretimde bulunması
gerektiğini ifade eden bağımlılık oranı dikkate alındığında, özellikle AB ülkelerinin ve
Türkiye’nin 2050 sonrasında üretim-tüketim dengesinde problemli bir döneme gireceği
söylenebilir.

4.1.3.2. Malullük Sigortası
Malullük, çalışma gücünün, kısmen veya tamamen kaybedilmesi; dolayısıyla meslekte
kazanma gücünün kısmen veya tamamen ortadan kalkması ile neticelenen fizyolojik risktir.
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Dolayısıyla sosyal sigorta açısından malullük, belirlenen oranlar çerçevesinde (Türkiye’de %
60) kişinin çalışma gücünü kaybetmesidir.
AB’nin malullük sigortası, 1408/71 sayılı Tüzük, m. 37–43 ve 574/72 sayılı Tüzük m.
35–59; 1970–1993 yılları arasında 22 Adalet Divanı Kararı etrafında şekil alan mevzuata göre
işlemektedir. AB’de malullük sigortasının işleyişinde, temel olarak prim gelirleri finansman
ayağında en önemli katkı olmaktadır. Bunun yanında devlet katkıları ile vergi gelirleri de
malullük sigortasının finansman ayakları durumundadır.
Tablo: AB-27 ve AB Ülkelerinde Malullük Sigortası Harcamalarının
GSYİH İçindeki Oranları (2001-2010)
Ülke

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AB-27

-

-

-

-

2,1

2,1

2,0

2,1

2,2

2,2

Belçika

2,3

2,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

2,1

2,1

-

-

-

-

1,2

1,2

1,1

1,1

1,3

1,4

Çek Cumhuriyeti

1,4

1,4

1,5

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

Danimarka

3,5

3,7

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

4,3

4,8

4,8

Almanya

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,3

2,2

2,2

2,4

2,4

Estonya

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,4

1,8

1,9

İrlanda

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

1,1

1,3

1,3

Yunanistan

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

İspanya

1,5

1,5

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

Fransa

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

İtalya

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,6

G. Kıbrıs

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

Letonya

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,9

1,2

1,3

Litvanya

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,6

2,0

1,8

Lüksemburg

2,9

2,9

2,8

2,9

2,7

2,6

2,3

2,4

2,6

2,5

Macaristan

1,9

2,0

2,1

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

1,9

Malta

0,9

1,0

1,1

1,2

1,1

1,1

1,0

0,9

0,9

0,8

Hollanda

2,8

2,89

2,9

2,7

2,5

2,3

2,4

2,3

2,4

2,4

Avusturya

2,6

2,5

2,5

2,4

2,4

2,2

2,1

2,1

2,2

2,2

Polonya

2,8

2,6

2,5

2,2

2,0

1,8

1,63

1,5

1,3

1,3

Portekiz

2,3

2,4

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

Romanya

1,0

1,0

1,2

1,0

1,0

1,0

1,2

1,3

1,6

1,5

Slovenya

2,0

2,0

1,9

1,8

1,9

1,8

1,6

1,6

1,7

1,7

Slovak Cumhuriyeti

1,4

1,6

1,5

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

Finlandiya

3,3

3,3

3,4

3,4

3,3

3,2

3,0

3,2

3,6

3,5

İsveç

3,9

4,1

4,4

4,5

4,5

4,5

4,4

4,2

4,5

4,2

İngiltere

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

2,4

2,5

2,7

2,91

2,7

Türkiye *

0.1

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

-

-

Bulgaristan
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Kaynak: Eurostat, Social Protection Benefits: Aggregated Benefits and Grouped Schemes - in % of the GDP,
(Çevrimiçi) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
*OECD, Social Expenditure – Aggregate Data, (Çevrimiçi) http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33415.

Malullük sigortasına yapılan toplam harcamaların genel eğiliminin 2005-2010 yılları
arasında sürekli dalgalı bir artış şeklinde olduğu AB-27’de, harcama miktarlarının GSYİH
içindeki oranı da 2010 yılı için % 2,2 olarak kaydedilmiştir. 2010 yılında en yüksek harcama
oranlarına sahip olan ülkeler olarak Danimarka (% 4,8) ve İsveç (% 4,2) ön plana çıkarken; en
düşük seviyelerse G. Kıbrıs (% 0,7) ile Malta’ya (% 0,8) aittir. Türkiye ise AB ülkelerinin çok
gerisinde ve en sonunda olup 2008 yılındaki harcama oranı % 0,1 gibi çok düşük bir seviyede
bulunmaktadır.

4.1.3.3. Ölüm Sigortası
Ölüm sonrasında, sigortanın devreye girmesi, ölümle beraber bir yandan gelir kaybının
ortaya çıkması ve diğer yandan da özellikle geride kalanlar (survivors) için bir gider artışının
olabilmesi sebebiyledir. AB’de ölüm sigortası ile ilgili mevzuat, 1408/71 sayılı Tüzük, m. 64–
66 ve 574/72 sayılı Tüzük m. 77–78; 27 Kasım 1973 tarih ve 130/73 sayılı Adalet Divanı Kararı
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Mevzuat çerçevesinde işleyen AB’de ölüm sigortasının finansmanında temel kaynak,
primler olmakla birlikte, devlet katkısı ve bazı ülkelerde de vergi olarak görülmektedir. Buna
göre AB ülkelerinde, “ulusal aylık”, “ulusal ölüm aylığı”, “mesleki aylık” gibi farklı ölüm
sigortası uygulamalarında, kaynak açısından primler ön plana çıkmakta, devletin bütçeden
ayırdığı paylar, sübvansiyonlar veya prime katkısı da söz konusu olmakta; bazı ülkelerde
(Yunanistan) ücretli, işveren ve devlet üçlüsüne dayalı finansman modeli uygulanmaktadır.

Tablo: Bazı AB Ülkelerinde ve Türkiye’de
GSYİH İçindeki Ölüm Sigortası Harcama Oranları (2001-2010)
Ülke

2001

2002

2003

AB-27

-

-

-

Belçika

2,3

2,3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-

1,7

1,7

1,5

1,5

1,6

1,6

2,3

2,2

2,1

2,1

2,0

2,1

2,1

2,1

-

-

-

-

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

Çek Cumhuriyeti

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Danimarka

0,01

0,01

0,01

0,009

0,008

0,008

0,007

0,007

0,008

0,008

Almanya

2,5

2,5

2,48

2,3

2,3

2,2

2,1

2,0

2,2

2,1

Estonya

0,2

0,1

0,09

0,1

0,1

0,1

0,09

0,1

0,1

0,1

İrlanda

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

Yunanistan

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,1

İspanya

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

1,9

1,9

1,9

2,1

2,2

Fransa

1,6

1,9

1,9

1,9

1,9

1,89

1,8

1,8

1,9

1,9

İtalya

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,4

2,4

2,4

2,6

2,6

Bulgaristan

2004
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G. Kıbrıs

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,1

1,2

Letonya

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

Litvanya

0,6

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,5

Lüksemburg

2,2

2,3

2,3

2,2

2,1

1,9

1,8

1,9

2,1

1,9

Macaristan

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Malta

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

1,8

1,8

Hollanda

1,3

1,4

1,3

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

Avusturya

2,2

2,2

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

2,02

1,9

Polonya

2,2

2,2

2,3

2,2

2,1

2,1

1,9

1,9

2,0

2,0

Portekiz

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,8

1,85

Romanya

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

Slovenya

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

1,6

1,5

1,5

1,7

1,6

Slovak Cumhuriyeti

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

Finlandiya

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

0,9

İsveç

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

İngiltere

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

Türkiye*

-

-

-

-

1,1

1,1

1,2

-

-

-

Kaynak: Eurostat, Social Protection Benefits: Aggregated Benefits and Grouped Schemes - in % of the
GDP, (Çevrimiçi) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
*OECD, Social Expenditure Database, http://stats.oecd.org/Index.aspx.

4.1.3.4. İşsizlik Sigortası
Diğer sigorta kollarına nazaran daha güç şartlarda ortaya çıkabilmiş; siyasi tartışmalar
içinde kalmış ve bundan dolayı sosyal güvenlik sisteminin “son halkası” olarak telakki edilmiş
olan işsizlik sigortası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 22.
maddesinin “herkesin işsizlik nedeniyle ortaya çıkan geçim sıkıntısına karşı sosyal güvenliğe
hakkı olduğunu” vurgusu ve ILO’nun 1934 tarihli 44 nolu İşsizlik Yardımları Sözleşmesi ve
aynı tarihli 44 nolu İşsizlik Yardımı Tavsiyesi, yine 1944 tarihli 67 nolu Gelir Güvenliği
Tavsiyesi işsizlik sigortasını zorunlu bir hamle olarak algılamanın önemine işaret etmiş, 1952
tarihli 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin ILO Sözleşmesi, kapsadığı 9
riskten biri olarak işsizliğe dikkat çekmiştir.
Bu durumların bir ürünü olarak, sosyal sigorta tekniğinin kabul edilmiş olduğu başta
AB ülkelerinde, en yaygın sosyal güvenlik hamlesi olarak işsizlik sigortası 1408/71 sayılı
Tüzük, m. 67–71 ve 574/72 sayılı Tüzük m. 80-84; 1975-1993 yılları arasında 23 Adalet Divanı
Kararı ve 83, 131, 140 nolu İdari Komisyon Kararları ile 18 sayılı Tavsiye çerçevesinde işsizlik
sigortası mevzuatına sahip olan AB’de, işsizlik sigortasında, primler finansmanda ülkelerinde
çoğunda tercih edilen bir ilke konumundadır. Ancak burada özellikle vergilerin katkısı ve
devletin devreye girmesi de önemli bir yer teşkil etmektedir.
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Bunun yanında Fransa’da “dayanışma rejimi” ve devlet katkısı, Lüksemburg’da özel
vergi sistemi, Estonya’da genel vergi ile işleyen bir finansal destek sistemi mevcuttur.
Almanya’da işsizlik sosyal yardımı vergi ile finanse edilmektedir. İngiltere’de ise, gelire bağlı
işsizlik ödeneği vergi ile prime bağlı işsizlik ödeneği ise prim ile finanse edilmektedir.
Finlandiya ise, baz/temel yardımlar adı altında % 23 vergi ve bir işsizlik fonuna dahil olmayan
ücretli müstahdemlerle ilgili primler (%77) ve ücrete dayalı yardımlar adı altında ise primi esas
alan ikili bir finans sistemi seçmiştir. Belçika’da ise finansman, toplu primden ayrılan pay,
devletin toplu sübvansiyonu ve ihtiyaca göre alternatif finansman olmak üzere üçlü bir çerçeve
içinde işlemektedir.
Türkiye’de ise işsizlik sigortasının finansmanında devletin de katkısı “zorunlu” olarak
sağlanmıştır. İşsizlik riskine karşı, zorunluluk ilkesi çerçevesinde işçinin yanında işveren ve
devletin de katkısının olması, yakın dönemlere ait bir durumdur. Prim esasına dayalı bir
sistemin içinde işsizlik riskinin ele alınması giderek ağırlık kazanan bir hal almaktadır. Bu
anlamda, primlerin, zorunluluk ilkesi etrafında işçi ve işveren yanında devletten de alınması
hem çağdaş hem de “sosyal devlet” ilkesine uyumlu bir hareket olarak değerlendirilmektedir.
4447 sayılı Kanun’a göre, işçi, işveren ve devlet açısından prim oranları ayrı ayrı ifade
edilmiştir. Kanun’un 49. maddesine göre sigortalı % 1, işveren % 2 ve devlet de % 1 oranında
işsizlik sigortası primi ödeyecektir.
Bu kapsamda, Macaristan ve Polonya dışındaki tüm AB ülkelerinde ve AB-27’de
2008’den 2009 yılına geçişle birlikte işsizlik sigortası çerçevesinde yapılan harcamalarda ciddi
miktarlarda bir artışın olduğu gözlenmektedir. Bu artışı, aynı yıllar içinde dünya genelinde baş
gösteren ve AB özelinde de etkili olan küresel krizin sonucu oluşan işsizlik oranlarındaki
yükseliş ile izah etmek mümkündür.
Tablo: AB-27 ve AB Ülkelerinde İşsizlik Sigortası Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranları (2000-2009)
2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006** 2007*** 2008**** 2009*****
AB-27

-

-

-

-

-

1.6

-

1.3

1.3

1.7

Belçika

2.9

3.0

3.2

3.5

3.5

3.5

3.2

3.3

3.3

3.8

-

-

-

-

-

0.3

-

0.3

0.3

0.5

Çek Cumhuriyeti

0.7

0.6

0.7

0.8

0.7

0.7

0.5

0.6

0.6

1.1

Danimarka

3.0

2.8

2.7

3.0

2.8

2.5

2.2

1.6

1.4

2.2

Almanya

2.4

2.4

2.5

2.5

2.4

2.1

1.6

1.5

1.4

1.9

Estonya

0.2

0.2

0.1

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.3

1.2

İrlanda

1.3

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

0.9

1.4

1.8

3.1

Yunanistan

1.4

1.4

1.5

1.3

1.5

1.2

0.3

1.1

1.3

1.6

İspanya

2.3

2.4

2.5

2.5

2.5

2.5

2.1

2.4

3.0

3.7

Fransa

2.0

2.0

2.2

2.3

2.3

2.2

1.5

1.8

1.7

1.9

İtalya

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

G. Kıbrıs

1.1

1.0

0.9

0.9

0.9

1.0

-

0.9

0.8

1.0

Letonya

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.5

-

0.3

0.5

1.6

Litvanya

0.3

0.3

0.2

0.3

0.2

0.2

-

0.3

0.4

0.9

Lüksemburg

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0.9

0.9

0.9

1.3

Macaristan

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

Bulgaristan
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Malta

1.0

1.0

1.5

1.4

1.3

1.3

-

0.5

0.5

0.6

Hollanda

1.3

1.2

1.4

1.6

1.7

1.5

1.3

1.2

1.0

1.5

Avusturya

1.3

1.3

1.5

1.7

1.7

1.6

1.0

1.4

1.4

1.8

Polonya

0.9

0.9

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.4

0.4

Portekiz

0.7

0.7

0.9

1.2

1.3

-

1.1

1.2

1.0

1.4

Romanya

1.0

0.6

0.5

0.5

0.5

0.4

-

0.3

0.2

0.4

Slovenya

1.0

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

0.6

0.5

0.4

0.6

Slovak Cumhuriyeti

0.9

0.8

0.7

1.0

1.0

0.7

0.3

0.6

0.6

1.0

Finlandiya

2.5

2.4

2.4

2.5

2.5

2.4

1.8

1.9

1.8

2.4

İsveç

2.1

1.8

1.8

1.9

2.0

1.9

1.0

1.1

0.9

1.3

İngiltere

0.8

0.9

0.7

0.7

0.7

0.7

0.2

0.5

0.6

0.9

Türkiye ******

0.2

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

-

Kaynak: * European Commission (2008) European Social Statistics: Social protection Expenditure and
Receipts (Data 1997-2005), Belgium: EC, p. 82.
**
OECD,
Social
Expenditure
–
Aggregate
Data,
(Çevrimiçi)
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=33415.
*** European Commission (2010) The Social Situation in the European Union 2009,
Belgium: EC, p. 282.
**** Eurostat, Statistics in Focus 17/2011: Population and Social Condition,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-11-017,
p. 4.
***** Eurostat, Statistics in Focus 14/2012: Population and Social Condition,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-014/EN/KS-SF-12-014-EN.PDF, p. 5.
****** T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yıllar Bazında Devlet İstatistikleri: Genel Devlet Konsolide
İstatistikleri,
(Çevrimiçi)
http://www.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FC9
B89FEFA6231C62CE3C0D59FE94FEE3B682D8B84ADF2258A.

4.1.3.5. Hastalık ve Analık Sigortası
Sigortalı ve sigortalı sayılan aile bireylerine, hasta olunması halinde sağlık yardımları
ve hizmetleri sunulmasına dayalı bir sosyal sigorta kolu olan hastalık sigortası, analık sigortası
ile aynı kategoride ele alınmaktadır. Çünkü analık hali, esasen hastalık hali sayılmamaktaysa
da, analık hali sırasında çalışma gücünü kaybetme veya çalışmaya elverişli olma durumunun
geçici olarak ortadan kalkması gibi durumlar sonucu, kazanma gücü zayıflamakta, dolayısıyla
gelir kaybı ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca analık halinde, hastalık ve kazalarda olduğu gibi birtakım tıbbî muayene ve
yardımlara da gerek duyulmakta; bazı durumlarda muayene ya da doğum için başka bir yere
gidilip, orada kalınması gerekmekte; diğer taraftan çocuğun emzirme döneminde yeni birtakım
ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu ise, ayrıca bir gider anlamına gelmektedir. Bu itibarla, analık
hali de hastalık sigortası ile birlikte ele alınmaktadır.
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AB’de hastalık ve analık sigortası ileri bir aşamayı ifade etmektedir. AB ülkelerinde
özellikle (tüm harcamalar sigorta kapsamında olmasa da) sağlık harcamalarına ayrılan payların
yüksek bir oran teşkil etmesi, bu ileri aşamayı göstermektedir.
Tablo: Bazı AB Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranı
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Belçika

10,0

10,1

10,0

9,6

9,6

10,0

10,8

Bulgaristan

7,8

7,5

7,7

7,2

7,2

7,2

-

Çek Cumhuriyeti

7,4

7,1

7,2

6,9

6,7

7,1

8,2

Danimarka

9,3

9,4

9,4

9,6

9,9

10,2

11,5

Almanya

10,8

10,6

10,7

10,5

10,4

10,6

11,6

Estonya

4,9

5,1

5,0

5,0

5,2

6,1

7,0

İspanya

8,1

8,2

8,2

8,3

8,4

8,9

9,5

Fransa

10,9

11,0

11,1

11,0

11,0

11,1

11,8

G. Kıbrıs

6,7

6,3

6,3

6,2

6,0

5,8

-

Letonya

-

-

6,3

6,7

6,9

6,5

-

Litvanya

-

5,7

5,8

6,2

6,2

6,6

7,5

Lüksemburg

7,6

8,2

7,9

7,7

7,1

6,8

-

Macaristan

8,3

8,0

8,3

8,1

7,4

7,2

7,4

Hollanda

9,7

9,9

9,8

9,7

9,6

9,8

11,9

Avusturya

-

10,4

10,4

10,2

10,2

10,3

11,0

Polanya

6,2

6,2

6,2

6,2

6,4

7,0

7,3

Portekiz

9,7

10,0

10,3

10,0

9,9

10,0

-

Romanya

5,3

5,4

5,5

5,1

5,2

5,4

5,6

Slovenya

8,6

8,3

8,4

8,2

7,7

8,3

9,2

Slovakya

-

-

7,0

7,3

7,7

8,0

9,1

Finlandiya

8,1

8,2

8,4

8,3

8,0

8,3

9,0

İsveç

9,3

9,0

9,0

8,9

8,9

9,2

10,0

6.1

6.7(***)

Türkiye (*)

6.0 (**) 6.0(**)

5.4

5.8(**) 6.0(**)

Kaynak:
Eurostat,
Health
Care
Expenditure
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do, (22.11.2011i).

by

(*) Economic & Social Data Ranking, Turkey: Health Expenditure and
www.dataranking.com/country.cgi?LG=e&CO=31&he15-01=2&CA=he15, (27.11.2011).

Function,
Financing,

(**) T.C. Sağlık Bakanlığı (2011) Sağlık İstatistikleri Yıllığı-2010, Ankara: Hıffızsıhha Mektebi
Müdürlüğü, s. 125.
(***) WHO, Health Expenditure Ratios, http://apps.who.int/ghodata/?vid=1901#, (27.11.2011).

Öte yandan AB’de hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlık yardımları ile para
yardımları yapılmaktadır. Bu yardımların finansmanı ise, ağırlıklı olarak prim ile
desteklenmekteyse de farklı biçimler alabilmektedir. Primin yanında vergi de sigorta
finansmanı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak bazı ülkelerde farklı uygulamalara
da rastlanmaktadır. Yunanistan’da gerek sağlık ve gerekse para yardımlarında primin yanında
1.1.1993 tarihinden beri, işçi, işveren ve devlet üçlüsü etrafında işleyen bir finansman sistemi
bulunmaktayken; Finlandiya’da finansman devletçe sübvanse edilen belediyelerce
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yapılmaktadır. Estonya’da iki tür yardımda da işveren primlerinden oluşan “sosyal prim” esası
söz konusudur.

4.1.3.6. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
AB’de iş kazası ve meslek hastalıklarının finansmanı, daha çok primler yoluyla
sağlanmaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde prim yolu ile kaynak sağlanması söz konusudur.
Bazı ülkelerde primlerin yanında devlet katılımı, devlet bütçesinden pay veya devlet
sübvansiyonu şeklinde desteklerle de sigorta finansmanı gerçekleştirilmektedir. Bunların
yanında İngiltere’de sadece vergi ile, Finlandiya ve İspanya’da yalnız işveren primi ile,
Portekiz’de kazalarda sigorta primi ve meslek hastalıklarında prim yolu ile ve Estonya’da
işveren yükümlü “sosyal prim” yöntemleri ile finanslar elde edilmektedir.
Bu sigorta kolunda, işverenin finansman açısından daha açık bir yükümlükle
donatılmasında, yapılan işlerdeki tehlikelerin büyük olabilmesinin etkili olduğu söylenmelidir.
Ayrıca meslek hastalığının tanımında belirtildiği gibi, işçinin işverenin emrinde iken, “işin
niteliği” veya “yürütme şartları”na göre maruz kalınan bir durumun varlığı sebebiyle, işveren
daha da önemli bir fonksiyona büründürülmüştür.
Avrupa Komisyonu’nun 2002 yılındaki 2002–2006 yıllarına yönelik stratejisine göre,
çalışanlar dâhil tüm aktörleri bir araya getirilmiş ve risklerin önceden tahmin edilmesinden
risklere karşı korunmasına kadar çeşitli alanlarda amaçlar ortaya konulmuş; bu amaçlar
çerçevesinde de AB’de gençlerin 2010 yılından önce bütün eğitim kurumlarında haftada en az
8 saat iş sağlığı ve güvenliği dersleri almaları hedeflenmiştir. Bu stratejiyi olumlayabilecek bir
veri ise, 2002–2004 yılları arasında AB15’teki ölümcül iş kazası oranının % 17 oranında
azaldığının kaydedilmesi olmuştur. 2006 yılı itibariyle AB-27’de istihdam edilen her 100 bin
kişide 81 ölümcül iş kazasının olduğu tespit edilmiştir. Aynı yıl için en yüksek rakam, 149 ile
Finlandiya’nın; en düşüğü de 37 ile Malta’nındır. Türkiye’nin 2005 yılı rakamı ise birçok AB
ülkesinin altında olup 70’tir.

4.1.3.7. Aile Ödenekleri Sigortası
Bir sosyal güvenlik programı uygulanan 172 ülkeden 102’sinde geçerli olan ve işsizlik
sigortası kolundan sonra en az sayıda ülkede varlığını sürdüren aile ödenekleri sigortası, diğer
sigorta kollarından farklı bir yönü bulunmaktadır. Diğer sigorta kollarında, çalışma ile elde
edilen gelirin bazı hallerde geçici ya da sürekli bir şekilde kesintiye uğraması sonucu, gelir
kesintilerini telafi etme söz konusudur. Aile ödenekleri sigortasında çalışmasına rağmen ailenin
gelirinin “yetersiz” olması gereklidir. Bu yetersizliği gidermek için “ilave” gelir garantisi
sağlamak amaçlanmaktadır.
Tablo: Bazı AB Ülkelerinde Aile Ödenekleri Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranı
Ülke

2000

2007

2008 2009

Belçika

2,6

2,6

1,8

1,9

Danimarka

1,7

1,7

3,6

3,9
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Finlandiya

3,1

2,8

2,9

3,3

Fransa

3,0

3,0

3,0

3,2

Almanya

2,1

1,8

1,9

2,1

Yunanistan

1,1

1,1

1,2

1,4

İrlanda

2,0

2,9

3,5

4,1

İtalya

1,1

1,4

1,5

1,6

Hollanda

1,5

1,9

1,5

1,7

Portekiz

1,0

1,2

1,2

1,5

İspanya

1,0

1,2

1,3

1,6

İsveç

3,0

3,4

1,7

3,8

İngiltere

2,7

3,3

3,6

3,9

Kaynak: OECD, Public Expenditure on Family by Type of Expenditure in % GDP,
(Çevrimiçi) http://stats.oecd.org/

Öte yandan, yüksek kiralı bir konutta kalan çok çocuklu ailelere çocuk parası ile birlikte
kira yardımı da yapılmasında olduğu gibi ya da yeni doğan her bebeğe doğum yardımı veya 23 yıl süreyle çocuk bakım parası takdim edilmesinden anlaşıldığı üzere, maddi destek türü,
miktarı ve süresi açısından ülkelerdeki uygulamalarında farklılık arz eden aile ödenekleri
sigortasının Türkiye ile irtibat kurulabilecek alanı, “çocuk eğitimi” ile ilgilidir. Şöyle ki, aile
sigortasının sunmuş olduğu maddi güvencelerin bir yönü, (özellikle muhtaç durumda olan)
ailelerin çocuk bakımı ve “çocuk eğitimi” gibi sorumlulukları dolayısıyla ortaya çıkmakta olan
gider artışına dönüktür.
Bu hamlenin ismi, Türkiye’de 2001 yılında uygulamaya konulan Dünya Bankası’nın
“Sosyal Riski Azaltma Projesi”nin bir bileşeni olan Şartlı Nakit Transferleri’dir ve özelde Şartlı
Eğitim Yardımları’ (ŞEY)dır. ŞEY Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde
yürütülmektedir ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen aileler
içindir. Bu yönüyle ŞEY uygulaması, ileride herhangi bir şekilde “aile ödenekleri sigortası”
kolunun Türkiye’de uygulanması düşünüldüğünde, bir tohum olarak ele alınması gerekli
olacağa benzemektedir.

4.2. AB İstihdam Stratejisi (AİS)
4.2.1. Beyaz Kitap (1993)
1993 yılında yayınlanan dönemin AB Komisyon Başkanı Jacques Delors’un “Büyüme,
Rekabet Gücü ve İstihdam” adlı Beyaz Kitabı, AİS’nin başlangıcı kabul edilmektedir.
1980’lerin ve 1990’larda üzerinde durulan konuların başında, istihdam yaratmayan büyüme ve
uzun dönemli işsizlik sorunu gelmekteydi.
Beyaz Kitap, uzun dönemli işsizliğin yapısal işsizlikten kaynaklandığını ve çözümün de
emek piyasalarında bazı yapısal reformların (aktif işgücü piyasası politikalarının)
uygulanmasından geçtiğini ileri sürüyordu. Bu yönüyle Beyaz Kitap, işsizlikle mücadeleyi
“temel bir amaç” olarak kabul etmekteydi. Ancak Beyaz Kitap, daha öncekilerden FARKLI bir
yön barındırmaktadır. Beyaz Kitap, işsizliği azaltma yönüne odaklanmış politikalardan
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istihdamı arttırmaya yönelik politikalara geçişi savunmaktadır. Beyaz Kitap, istihdam
konusunu AB düzeyinde tartışmaya açtığından dolayı, bir bakıma AİS’nim doğum belgesi
olarak da kabul edilmektedir. Beyaz Kitap, istihdam politikalarının “ilk defa” AB’de ekonomik
bütünleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmesi nedeniyle önemlidir.

4.2.2. Essen Zirvesi (1994)
Beyaz Kitap’ta ortaya konulan sorunlar ve alınana kararlar, AB düzeyinde ilk eylem
planının oluşmasına etki etmiş ve bu doğrultuda 1994’te Essen Zirvesi gerçekleşmiştir. Essen
Zirvesi’nde ulusal düzeyde istihdam politikalarına (kısa ve orta daveli programlar aracılığıyla)
yönelik öncelikler tespit edilmiştir.
“Essen Öncelikleri” olarak da adlandırılan ve üye devletlere önlem almaları gerektiği
tavsiye edilen 5 alan şunlardır:
1) Mesleki eğitimde yatırımları arttırmak. Böylece öncelikle gençler olmak üzere
işgücünün istihdam fırsatını geliştirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek;
2) Daha esnek iş örgütlenmesi, iş yaratıcı yatırımları teşvik eden ücret politikaları, yerel
düzeyde işler yaratılması ve büyümenin istihdam yoğunluğunu arttırmak,
3) Düşük nitelikli işçilerin istihdamının arttırılması için ücret dışı maliyetlerin
azaltılması,
4) Aktif istihdam politikalarının geliştirilmesi; İstihdam hizmetlerinin düzenlenmesi,
emeğin mesleki ve coğrafi hareketliliğin ve işsizlerin işgücü piyasalarına dönüşlerinin
özendirilmesi yoluyla
5) Uzun dönemli işsizlikten en fazla etkilenen gruplar olan ve özellikle de hiçbir nitelik
kazanmadan okullarını terk eden gençlere yardım etmeye yönelik önlemler alınması
Essen Zirvesi, gençleri de tıpki işsizlikten en fazla etkilenen gruplar olan kadınlar,
yaşlılar ve uzun dönemli işsizler gibi “dezavantajlı gruplar”dan biri olarak kabul etmiş ve üye
devletlerin bunlara yönelik politikalar geliştirmelerini ve politikalarını da yıllık olarak Avrupa
Komisyonu’na Rapor etmelerini istemiştir.
Nihayetinde; Delors ve Essen Zirvesi ile filizlenen AİS, şu 3 aşama sonrası ortaya
çıkmıştır:
Amsterdam Antlaşması; Avrupa istihdam politikalarını kurumsallaştırmıştır.
Lüksemburg Zirvesi; AİS’nin amaçlarını ve kılavuzlarını tanımlamıştır.
Lizbon Zirvesi: Açık Koordinasyon Yöntemi’nin tanımlanmış ve benimsenmiştir.
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4.2.3. Amsterdam Antlaşması (1997)
Amsterdam Antlaşması ile Avrupa istihdam politikalarını kurumsallaştırmıştır. Üye
ülkeler, “ilk defa” istihdamın “ortak” bir politika olduğunu kabul etmişlerdir. Buna göre,
“istihdam” maddesi ayrı bir başlık olarak ele alınmaya başlamıştır. İstihdam düzeyini arttırma
amacı, AB’nin tüm politika ve faaliyetlerinin belirlenmesinde ve uygulanması göz önünde
bulundurulacaktır.
İstihdam konusu, üye devletler arasındaki istihdam politikalarının uyumlu hale
getirilmesi anlamında ele alınmamış, istihdamın “ortak hedefle doğrultusunda
koordinasyonu”nu öngören bir mahiyette ele alınmıştır. Ayrıca Birlik de sosyal politikalarda
daha çok düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Bu çerçevede, istihdam konusunda işbirliğini
teşvik etme, üye devletler arasında tecrübe alışverişi yapma görevi Topluluğa verilmiş, ayrıca
istihdam kılavuz ilkeleri ve ulusal eylem planlarının yıllık gelişme süreçleri resmileştirilmiştir.
Amsterdam Antlaşması ile AİS’nin kapsamı daha da genişletilmiş ve temel amaçlar şu
şekilde sıralanmıştır:
Genelde ve özelde işgücü piyasaları için yüksek oranda bir istihdam oranı yakalamak,
Pasif’ten aktif işgücü piyasası politikalarına yönelmek,
İş organizasyonunda yeni yaklaşımlar benimseyerek, Avrupalı işletmelerin ekonomik
değişime ayak uydurabilmelerini, güvence ile uyum arasında gerekli dengeyi kurabilmelerini
ve bireylerin yaşam boyu eğitimine katkı sağlamak,
İşgücü piyasalarına katılım ve istihdam için herkese eşit fırsatlar sağlamak
Amsterdam Antlaşması ile sosyal taraflara önemli roller verilerek sosyal diyaloğun
kurumsallaşmasına katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda işçi ve işveren örgütleri (Avrupa İşveren
Konfederasyonu – UNICE, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu – ETUC, Kamuya Açık
İşletmeler Merkezi – CEEP), istihdam ve sosyal politika alanında daha fazla rol üstlenmeye
başlamışlar ve “ortak karar alıcı” olarak tanımlanmışlardır.

4.2.4. Lüksemburg (Olağanüstü) Zirvesi (1997)
Lüksemburg Zirvesi, AİS’nin amaçlarını ve kılavuzlarını tanımlamıştır. Zirve’de, “ilk
istihdam rehberleri/kılavuzları” kabul edilmiştir. Bu Kılavuzlar, Komisyon’un önerisi
doğrultusunda her yıl başındai nitelikli oy çokluğu ile öncelikli faaliyet alanları şeklinde
belirlenir. Böylece istihdam konusunda üye ülkeler arasında “yakınlaşma süreci” başlatılmıştır.
Buna göre; Üye ülkelerden her biri, Kılavuz’da belirtilen hedeflere ulaşmak için, içlerinde
bulundukları şartları da dikkate alarak, kendilerine en uygun Ulusal Eylem Planı’nı hazırlarlar.
Plan’ın oluşturulmasında tüm sosyal aktörler/taraflar dahil edilir. Komisyon ve Konsey,
her ülkenin Ulusal Eylem Planları’nı değerlendirir ve Aralık ayında Avrupa Konseyi
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toplantısında sunulmak üzere Ortak İstihdam Raporu hazırlanır. Aralık ayı toplantısında ayrıca
bir sonraki yıla yönelik İstihdam Kılavuzları onaylanır. Ve üye ülkelere tavsiyelerde
bulunulabilir.
Zirve, “istihdam ile ilgili ilk özel” zirvedir. Daha sonra Cardiff (1998), Köln (1999),
Lizbon (2000), Stockholm (2000), Barcelona’da (2002) istihdam zirveleri olmuştur.
Zirve’de Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) kabul edilmiştir. Daha aktif bir istihdam
politikası için ilk defa (4 Ayak-“istihdam kılavuzu ilkeleri” seti) kabul edilmiştir: 1) İstihdam
edilebilirlik 2) Girişimcilik 3) Uyarlanabilirlik 4) Eşit Fırsatlar.

4.2.4.1. İstihdam Edilebilirlik (Employibility)
Burada hedeflenen, nüfusun değişen çevre koşullarına bağlı olarak uygun vasıflar
kazanması ve dolayısıyla istihdam fırsatını hiçbir zaman yitirmemesini sağlamaktır. Bu
çerçevede benimsenen hedefler;
1) Genç işsizliği ile mücadele edilmesi ve uzun dönemli işsizliğin önlenmesi;
Bu kapsamda üye devletlerden her işsiz gence, işsizlik süresi 6 ayı geçmeden önce,
eğitim, yeniden eğitim, iş uygulaması, bir meslek veya başka istihdam edilebilme önlemleri
şeklinde yeni bir başlangıç önerilmesi, işsiz yetişkinlere de işsizlik süresi 12 aya ulaşmadan
önce, araçlar yardımıyla mesleki yönlendirme hizmeti vererek yeni bir başlangıç sunulmasının
temini istenmektedir.
2) Pasif önlemlerden aktif işgücü piyasası önlemlerine geçişi sağlamak;
Bu kapsamda her üye devlet, aktif önlemlerden yararlanan insan sayısını önemli ölçüde
arttırmaya çalışacak ve sosyal yardım ve vergi sistemlerini gözden geçirilerek, gerektiğinde
işsiz veya faal olmayan kişilerin iş aramaları ve çalışmaya başlamaları için işverenlerin yeni iş
yaratmaları teşvik edilecektir.
3) Bir ortaklık yaklaşımının oluşturulmasını teşvik etmek;
Bu kapsamda, farklı sorumluluk ve faaliyet düzeylerindeki sosyal kesimlerden eğitim,
iş tecrübesi, stajyerlik imkanları veya istihdam edilebilme kapasitelerini yükseltecek önlemleri
almak için mümkün olan en kısa zamanda “antlaşma” yapmaları istenmektedir.
4) Okuldan çalışma hayatına geçişin kolaylaştırılması;
Bu kapsamda, okuldan erken ayrılan genç insanların sayısını önemli ölçüde azaltmak
amacıyla okul sistemlerinin niteliklerinin arttırılması ve gençlerin teknolojik ve ekonomik
değişimlere uyumlarını sağlayacak bilgi ve becerilerini geliştirerek işgücü piyasasına uygun
donanımda olmaları istenmektedir.
5) Herkse açık işgücü piyasasını oluşturmaktır.
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Bu kapsamda, her üye devlet, engelliler, azınlıklar ve dezavantajlı konumda olabilecek
diğer gruplar ve bireylerin gereksinimlerine özel önem gösterecek ve bu kişilerin işgücü
piyasalarına katılımlarını sağlamak için uygun aktif politikalar geliştirecektir.

4.2.4.2. Girişimcilik
AİS’nin bu ikinci ayağı, iyi, nitelikli, dinamik bir anlayışa sahip olan, büyümeyi
hedefleyen ve bu doğrultuda kişi istihdam eden işletmelerin varlığı üzerine kurulmuştur.
Bu çerçevede benimsenen hedefler;
1) İşletme kurmanın ve sürdürmenin kolaylaştırılması;
Bu kapsamda, üye devletlerden genel idare giderleri ve idari yüklerin önemli ölçüde azaltılması
gibi hususlar istenmektedir.
2) Vergi sisteminin istihdamı teşvik edici şekilde yapılandırılması;
Bu bağlamda, üye devletlerden vergi yükünü kademeli olarak azaltmak, ama bunu kamu
finansmanını ve sosyal güvenlik programlarının mali dengesini dikkate alarak yapılması
istenmektedir.
3) Özellikle hizmetler sektöründe ve bilgi toplumunda gereksinim duyulan alanlarda daha çok
yeni işler yaratılması.

4.2.4.3. Uyarlanabilirlik (Adaptability)
Burada, işletmelerin ve çalışanların sürekli değişen çevre koşullarına uyum
sağlayabilmesi özelliğinin kazandırılması söz konusudur. Bu çerçevede benimsenen hedefler;
 İş organizasyonlarının yenilenmesi (modernize edilmesi) ve yaşam boyu eğitim
stratejileri konusu;
 İnsan kaynaklarını geliştirilmesinin teşviki ve evde eğitimin özendirilmesi
 İş yasalarının, çalışma hayatına getirdiği yeniliklere ve değişimlere uyarlanabilmesi
(esnek çalışma formülleri);


4.2.4.4. Eşit Fırsatlar (Equal Opportunities)

Burada, tüm politikalar bağlamında cinsiyetler arasında ayrımcılığı önleyerek eşit
fırsatlar yaratmak ve özellikle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik “aile ve çalışma yaşamı
arasında uyum” sağlamak söz konusudur. Bu çerçevede benimsenen hedefler;
1) Bütün politikalarda cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması;
2) İş ve aile hayatının uzlaştırılması;
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Bu bağlamda, çocuklar ve diğer bağımlı aile üyeleri için maddi açıdan uyumlu,
ulaşılabilir ve kaliteli bakım hizmetleri ile doğum izni ve diğer izin programlarının da içeren,
aileye yönelik politikalar oluşturulması, uygulanması ve teşvik edilmesi istenmektedir.

4.2.5. Lizbon Zirvesi (2000) ve Açık Koordinasyon Yöntemi
Lizbon Zirvesi ile AB’nin 2000 yılı sonrası gelecek 10 yıla ilişkin istihdam alanındaki
hedefleri ortaya konmuş ve bu çerçevede stratejik bir amaç benimsenmiştir. Bu anlamda Lizbon
Zirvesi, AB ekonomi ve sosyal politikasında stratejik bir dönüm noktası olarak kabul
edilmektedir. Bu Strateji, Birlik’in 2010 yılına kadar bütünleşmesinin güçlendirilmesi ve tam
istihdam koşullarının yeniden kazandırılmasıdır. Belirlenen hedefse; AB istihdam oranının
genelde % 70’e, kadınlarda % 60’a çıkarılmasıdır. Bu oranların tutturulabilmesi içinse, yıllık
ortalama % 3’lük bir ekonomik büyüme hedefi konmuştur. AİS, 1997’deki Zirve sonrasında
birçok değişikliğe uğramıştır.
AİS, 3 yıllık bir uygulama sonrasında Lizbon’da daha da güçlendirilmiştir. Bu anlamda
ekonomik ve işgücü piyasası reformlarının tam bir sosyal bütünleşme sağlanarak
gerçekleştirilmesi, öncelikler arasında tespit edilmiştir. Ayrıca Lizbon’da, rekabet ve
verimliliği teşvik eden liberal ve esnek bir devlet ile adalet, dayanışma ve sosyal diyaloga dayalı
sosyal bir devlet arasında “üçüncü yol” olarak “aktif refah devleti” oluşturulmasına karar
verilmiştir. Bu anlamda Zirve, “Avrupa Sosyal Modeli”ni politik bir öncelik haline getirmiştir.
Lizbon Zirvesi’nde Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY) benimsenmiştir. Zirve’de
belirlenen 2010 hedefine ulaşmak için AKY, yeni bir yönetim stratejisi olarak ortaya çıkmıştır.
AKY, AB ortak amaç ve hedeflerine ulaşmada “Klasik Yasama Faaliyetleri”, “Finansal
Destek” ile birlikte kullanılan 3 yöntemden biridir. AKY, yumuşak hukuk (soft law) olarak da
kabul edilmektedir ve AB’de politika belirlemenin yeni yöntemidir. Gönüllülük esasına dayalı
bir koordinasyon ilkesini benimseyen AKY, Yasal yaptırıma dayalı bir gücü bulunmayan,
Etkinliği siyasi taahhütlerin gücüne ve kamuoyu desteğine bağlı olan bir yönetim biçimidir.
Amacı, tek tip kuralları ya da politik uygulamaları dikte etmek değil, en iyi
uygulamaların tanıtıldığı ve deneyimlerin paylaşıldığı bir karşılıklı öğrenme süreci yaratmaktır.
Dolayısıyla amaç, üye ülkeler arasında kıyaslama yapmak değildir; en iyi uygulamaların ortaya
çıkarılmasını ve böylece üye devletlerin ulusal politikalarını geliştirmelerine yardımcı olacak
zemini hazırlamaktır.
Ayrıca 5 Temel Prensibi bulunmaktadır:
1) Yetki İkamesi İlkesi (Subsidiarity):
Buna göre AB, ancak kendi girişimi, yerel, bölgesel veya ulusal girişimden “daha etkin
olacaksa” harekete geçer. Aksi durumunda “yerinde” olmasını ister. Bunun anlamı, istihdam ve
refah uygulamaları gibi sosyal konuların yönetilmesinde AB’nin değil, “üye ülkelerin
yönetimlerinin sorumlu” olacağıdır.
2) Yakınlaşma (Convergence):
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Genel olarak üzerinde uzlaşı sağlanan istihdam konularında planlı ve uyumlu hareket
etmeyi sağlar. 1 Ocak 2007 tarihinde PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma İçin
Topluluk Faaliyet Programı; 2007-2013) yürürlüğe girdi. PROGRESS ile sosyal politika ve
istihdam alanında üye ve aday ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ile politikaların
uyumlaştırılması ve yakınlaşma sağlanarak bütünleşmenin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
3) Objektif Yönetim:
İlerlemeler, hem nitel hem de nicel göstergelerle ölçülür. Bu göstergeler sonucunda,
uygulanan politikaların durumu, kamuoyunun bilgisine sunulur.
4) Ülkelerin Gözetimi (Country Surveillance):
Üye ülkeler ile ilgili yıllık raporlar, değerlendirmelerin karşılaştırılması ve üye ülkelerin
örnek uygulamalarının belirlenmesini sağlar.
5) Bütüncül Yaklaşım:
Yapısal reformlar, dağınık uygulamalarla yapılamazlar. Bunun için tutarlı ve uyumlu
politikalar ile bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Yani İstihdam Kılavuzları, sadece işgücü
piyasalarına yönelik hazırlanmamaktadır. Bunun dışında, sosyal konular, eğitim, vergiler,
işletmeler ve yerel politikalar içinde bir araç konumundadırlar.

4.2.6. Stockholm Zirvesi (2001)
Zirve ile o zamana kadarki gelişmeler değerlendirilmiş ve önemli eksiklikler tespit
edilmiştir. Bunlar arasında, istihdam artışının istenen gelişmeyi gösterememesi, bölgesel
farklılıklar, uzun dönemli işsizlik, kadın ve yaşlıların istihdam oranlarının düşüklüğü, vasıflı
işgücü açığı ve hizmetler sektöründe yeterince iş yaratılamaması bulunmaktadır.
Bu eksikliklerden dolayı Zirve’de 2 yeni ara hedef ve 1 yeni hedef eklenmesi söz konusu
olmuştur. Buna göre, ara hedef olarak, AB genelinde toplam istihdam oranı 2005 yılının
sonunda % 67’ye ve kadın istihdam oranı % 57’ye yükseltilecektir. Yeni hedef olarak da 2010
yılına kadar yaşlıların istihdam oranı da % 50’ye çıkarılacaktır.
Komisyon, eksikliklerin giderilmesi yönünde on öncelikli alanı tespit etmiştir. Bunlar;
 Avrupa'da daha fazla ve kaliteli işlerin yaratılması,
 Yenilenmiş Avrupa işgücü piyasalarının oluşturulması,
 mal ve hizmetler ile ilgili ekonomik reformların hızlandırılması,
 finans piyasalarının entegrasyonu, düzenli bir ekonomik çevrenin meydana
getirilmesi,
 e-Avrupa 2002 projesinin hızlandırılması,
 bilgi teknolojilerinin gerektirdiği nitelik eksiklikleri ile mücadele edilmesi,
 Avrupa'nın sahip olduğu araştırma ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi,
 Sosyal içermenin güçlendirilmesi
 ve yaşlı nüfusa yönelik sosyal korumanın modernizasyonunun sağlanmasıdır.
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4.2.7. Barcelona Zirvesi (2002) ve Yapılan Gözden Geçirme
Zirve’de AİS’nin başarılı sonuçlar doğurmaya bağladığı fikrine varılmış ve bu konuyla
ilgili yeni önlemler alınmıştır. Bu önlemler;
AİS’nin basitleştirilmesi (özellikle etkisi azaltılmamak suretiyle yönlendirici ilkelerin
sayısının düşürülmesi),
Sosyal ortakların yönlendirici ilkelerinin uygulamada ve izlemedeki görev ve
sorumluluklarının güçlendirilmesi,
AB’de eğitim, araştırma ve yenilikçilik alanlarında hareketliliği sağlamaya ve
yetenekleri geliştirmeye ilişkin gerekli yasala düzenlemelerin yapılması.
Zirve’de AİS’nin 5 yıllık (1997-2002) değerlendirilmesi yapılmış ve AİS’nin nasıl
reforme edilmesi gerektiği hususu üzerinde durulmuştur. Buna göre, 1997-2002 yılları arasında
10 milyon yeni iş yaratıldığı ve bunların 6 milyonunu kadınların oluşturduğu, işsizliğin 4
milyon azaldığı, işgücüne katılımın 5 milyon arttığı ve kadınların bu katılımda çoğunluğu
oluşturduğu, istihdam üzerindeki vergi yükünün %2 oranında azaldığı gibi bir takım iyileşmeler
tespit edilmekle birlikte; hala %42 'si uzun dönemli olmak üzere işsizliğin önemli boyutlarda
olduğu, özellikle kadın ve yaşlıların işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu, verimlilik
oranlarının artırılması gerekliliği ve bazı üye ülkelerde bölgesel farklılıkların oldukça belirgin
olduğuna dair yapısal problemlerin devam ettiği ortaya konmuştur. Bu yapısal sorunların
çözümüne yönelik olarak ise 4 temel reforma ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Bu reform alanları;
Amaçların açıkça ortaya konması,
Kılavuzların basitleştirilmesi,
Stratejinin uygulanmasında rol alan paydaşların daha yakın çalışmalarının sağlanması
Ve özellikle Geniş Ekonomi Politikası Kılavuzları vasıtasıyla diğer ilgili AB süreçleri ile AİS
arasında daha fazla tutarlılık ve tamamlayıcılık sağlanmasıdır.

4.2.8. 2003 ve 2005 Yılı Gözden Geçirmeleri: Yenilenmiş İstihdam
Stratejisi
Avrupa Komisyonu, Temmuz 2002 'de yayınladığı Bildiri 'ye ek olarak 14 Ocak 2003
tarihinde "Avrupa İstihdam Stratejisi'nin Geleceği: Tam İstihdam ve Herkese İyi işler İçin Bir
Strateji" adı altında yeni bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride Lizbon Zirvesi 'nde alınan
kararlarla uyumlaştırılmış yeni kılavuzlar tespit edilmiştir.
Bu yeni kılavuzlar, 3 temel amaç çerçevesinde yoğunlaşmıştır. Bunlar;
 Tam istihdam,
 İşte kalitenin ve verimliliğin arttırılması,
 Sosyal uyumun geliştirilmesi ile birlikte kapsayıcı bir işgücü piyasasının
yaratılması.
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Bu 3 amaca ulaşma için de 10 öncelikli alan tespit edilmiştir:
1. Aktifler ve aktif durumda bulunmayan kişiler için aktif ve koruyucu önlemlerin
alınması,
2. İş yaratma ve girişimciliğin teşvik edilmesi,
3. İşgücü piyasasında uyumun ve mobilitenin teşvik edilmesi,
4. Beşeri sermaye geliştirme ve yaşam boyu öğrenme stratejilerinin teşvik edilmesi,
5. Emek arzının artırılması ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi,
6. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
7. İşgücü piyasalarında dezavantajlı konumda bulunanların piyasa girişlerinin teşvik
edilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi,
8. Uygulanacak olan ücret politikası ile çalışmanın cazip bir hale getirilmesi,
9. Kayıtdışı istihdamın kayıt altına alınması ve
10. Bölgesel istihdam farklılıklarının azaltılması
Ayrıca önemli 2 değişikliğe (yeniden yapılanmaya) gidilmiştir. Birincisi, istihdam
kılavuzlarının 3 yıllık periyotta değişmeden kalması ve yıllık uygulamalara ilişkin
değerlendirmelerin sürdürülürken her yıl gözden geçirilmesidir. İkincisi, AİS çerçevesinde
sadece istihdam kılavuzlarının değil, aynı zamanda “ekonomik politika kılavuzları”nın da
değerlendirme sürecine alınması söz konusudur. Yani istihdam kılavuzları ile ekonomik
politika kılavuzları bir araya getirilmiş (Bütünleştirilmiş Kılavuzlar) ve daha kapsamlı bir
paketin ortaya çıkması sağlanmıştır. İlk olarak 2005 baharında 2005-2008 yıllarını kapsayacak
şekilde ortaya konmuştur.

4.2.9. Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin
Avrupa Stratejisi (2010)
Lizbon hedeflerinin (toplam istihdam oranının % 70'e, kadın istihdam oranının % 60'a
yükseltilmesi) tutturulamadığı bir gerçektir. 2010 yılı ilk çeyreği sonuçlarına göre AB-25 'de
toplam istihdam oranı % 64.1 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca aynı zaman dilimine göre kadın
istihdam oranı da % 58.5'tir. Bu hedeflerin tutturulamamış olmasında AB 'nin sahip olduğu
yapısal özelliklerin yanında küresel krizin etkileri de büyük rol oynamıştır. Çünkü finans krizi
olarak başlayan ve oluşumunu devam ettiren krizin en önemli etkilerinden biri daha önce de
söylendiği üzere işgücü piyasalarında meydana gelmiştir. Bu bağlamda işsizlik oranlarının pek
çok AB ülkesinde çift haneli rakamları aştığı, pek çoğunun da yaklaştığı görülmüştür. Bununla
birlikte özellikle ABD ve Japonya gibi gelişmiş ve Hindistan ve Çin gibi de gelişmekte olan
ülkelerle rekabet etmek daha zorlaşmıştır.
Küresel krizin kendileri için yeni bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu gören Avrupa,
tüm bu sorunların çözümü noktasında 3 Mart 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu, "2020: Akıllı,
Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi" adlı strateji bildirisini
yayınlamıştır. Strateji, Lizbon Stratejisi’nin devamı niteliğinde ve Kriz’in etkilerinden en güçlü
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şekilde çıkma amacını taşımaktadır ve yüksek istihdam, üretkenlik ve sosyal uyumun tesisi
amacıyla 3 önceliği esas almaktadır:
 Akıllı Büyüme: Bilgi ve yeniliğe dayalı ekonominin geliştirilmesi,
 Sürdürülebilir Büyüme: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve daha rekabetçi
ekonominin desteklenmesi
 Kapsayıcı Büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla yüksek istihdam
seviyesinin yakalanması.
Bu 3 temel öncelik dikkate alınarak 2020 Hedefleri şöyle sıralanmaktadır:
1. Halihazırda %69 olan 20-64 yaş grubu istihdam oranının %75'e yükseltilmesi,
2. AB'nin sahip olduğu Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'nın %3'ünün araştırma geliştirme
faaliyetlerine ayrılması,
3. 20/20/20 iklim ve enerji hedeflerine ulaşılması yani, yenilenebilir enerji yatırımlarının
artırılmasıyla, karbondioksit salınımının 1990 yılı verileri esas alınarak 2020 yılına
kadar %20 oranında düşürülmesi, toplam enerji ihtiyacının %20'sinin yenilenebilir
kaynaklardan sağlanması ve enerji tüketiminde %20 tasarruf sağlanması,
4. % 15 olan okulu erken bırakma oranının %10'un altına çekilmesi ve 30-34 yaş grubu
içerisinde %31 olan bir yükseköğrenim diplomasına sahip olma oranının %40 'a
yükseltilmesi,
5. Yoksulluk sının altında olan kişi sayısının %25 oranında azaltılması ve 20 milyon
kişinin yoksulluktan kurtarılması,
Yukarıdaki 2020 Hedefleri’ne ulaşmak içinse 7 Temel Girişim ortaya konmuştur:
1. Yenilik birliği
2. Hareketteki gençlik
3. Avrupa için dijital gündem
4. Kaynaktan tasarruf eden bir Avrupa
5. Yeşil büyüme için endüstri politikaları
6. Yeni beceriler ve işler için bir ajanda
7. Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu

4.3. AB Sosyal Diyalog Mekanizması
4.3.1. Sosyal Diyalog
4.3.1.1. Kavramsal Çerçeve
Sosyal diyalog, demokratik toplumlarda ekonomik ve sosyal politikaların
belirlenmesinde ve uygulanmasında, sosyal tarafların (işçi-işveren üst örgütlerinin) katılımını
sağlayan, danışma ve müzakereye dayalı bir temsil mekanizmasıdır.
Ancak sosyal diyalog fikri ve tanımı, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye
değişebilmektedir. Bu sebeple “ortak istişare”, “üçlü işbirliği”, “ulusal seviyede işbirliği”,
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“sosyal uzlaşma” gibi farklı isimler kullanılabilmektedir. Çünkü farklı toplumlarda sosyal
diyalog, farklı sebeplerle gelişmiştir. Sosyal diyalogun gelişimi, Kuzey Batı Avrupa’da
“ekonomik büyüme”ye dayanır. Doğu Avrupa ya da geçiş ekonomilerinde sosyal diyalog,
sosyal tarafların desteğini almanın bir uzantısı olarak gelişmiştir. Bu sebeple; bazı ülkelerde
işçi-işveren temsilcileri arasında yürütülen “ikili” (bi-partite) yapı; bazı ülkelerde işçi-işverenhükümet temsilcilerinin katılımı ile “üçlü” (tri-partite) yapı; bazı ülkelerde de üçlü yapıya sivil
toplum temsilcilerinin de katılım ile “çok taraflı” (multi-partite) yapı bulunmaktadır.
Dolayısıyla, evrensel bir sosyal diyalog modeli mevcut değildir. Başka bir ifade ile, bir ülkeden
başka bir ülkeye ithal edilebilecek ve her ülkeye uyan tek bir sosyal diyalog modeli yoktur.
Ancak “örgütlenme özgürlüğü”, “toplu pazarlık hakkı”, “bağımsız ve temsil hakkında sahip işçi
ve işveren örgütlerinin varlığı” gibi bazı temel unsurlar, sosyal diyalogun temel yapı taşlarını
oluşturmaktadır.
Sosyal diyalog, sadece bir tür “kriz yönetim modeli” değildir. Hükümetler, bazen sosyal
taraflara sadece ekonomik kriz dönemlerinde, toplumsal destek gerektiren istikrar tedbirleri
uygulayacakları zaman başvururlar. (ÖR: Doğu Avrupa) Halbuki sosyal diyalog, sadece kötü
durumlarda kullanılan bir araç değil, iyi şartlarda da işleyen bir ilişki mekanizmasıdır.

4.3.1.2. Sosyal Diyaloga İhtiyacın Artması
Küreselleşmenin emek piyasalarına etkilerinin uzantısı olarak sosyal diyalog olarak
bakıldığında; ilk olarak, küreselleşmenin, endüstri ilişkileri sistemi ve bu sistemin aktörleri
olarak devlet, işçi ve işveren kesimi üzerinde büyük değişikliklere yol açtığı söylenmektedir.
Sosyal diyalog da bu aktörlerin ilişkisi ile ilgili olduğu için, sosyal diyaloga önem vermek, bu
aktörler arasındaki ilişkiye önem vermek olmuştur. Ayrıca, küreselleşme ve onunla bağlantılı
olan neo-liberal politikalar sebebiyle, ekonomiler uluslararasılaşmaya başlamıştır. Böylece
karar alma süreçleri de uluslararasılaşmıştır. Bunun anlamı, bir aktör olarak işçi kesiminin karar
alma süreçlerinin dışında kalmasıdır. Ki bu durum da sosyal diyalog ihtiyacı demektir. Yine,
İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı’da görülen altın çağ ve refah devleti anlayışı, 1970’lerdeki
kriz sonrasında sorgulanır olmuştur. Bu sorgulama sonrasında devletin sosyal alandaki varlığı
daraltılmaya meyletmiştir. Bu durum, aynı zamanda “sosyal uzlaşı/barış” anlayışının da terk
edilmesi demek olmuştur. Bunlarla paralel olarak, sürekli ve yüksek işsizlik, işgücüne düşük
katılım eğilimleri, kadın işgücünün yoğunlaşması, a-tipik istihdam, bağımlılığın artması gibi
nedenlerle de işgücü piyasasında sorunlar baş göstermeye başlamıştır. Bu noktada sosyal
diyalog önem kazanmıştır. Örneğin, İrlanda, İtalya, Portekiz gibi daha çatışmacı endüstri
ilişkileri geleneğine sahip olan ve sosyal diyalogu sınırlayıcı unsurların mevcut olduğu
ülkelerde dahi, bazı alanlarda reformlar yapılmıştır.
Yoksulluğun azaltılması politikaları kapsamında sosyal diyalog bakıldığında;
yoksulluğu gidermenin yollarından biri olarak, “sosyal diyalog süreci” ile “düzgün iş”
ajandasının unsurları ile yoksullukla mücadele stratejilerinin birleştirilmesi söz konusudur.
Örneğin ILO tarafından Nepal, Tanzanya, Honduras, Kamboçya, Sri Lanka, Vietnam, Gana ve
Etiyopya’da, bu kapsamda işçi-işveren ve çalışma bakanlığı bünyesinde çalışılmıştır.
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Kriz ve değişim yönetimi olarak sosyal diyalog açısındansa; ekonomik kriz
dönemlerinde, sosyal diyaloga başvurmak eğilimi vardır. 1980’li yıllarda İrlanda’da işsizlik,
kamu borç sarmalı, eksi büyüme ve düşen yaşam standartları ile mücadelede sosyal diyalog
mekanizmasından başarılı bir şekilde yararlanılmıştır. 1997 Asya Finansal Krizinden etkilenen
Güney Kore’de sosyal diyalog hayata geçirilmiştir. Ve bir “sosyal antlaşma” yapılmıştır. Ancak
ekonomik krizlerde sosyal diyaloga olan ihtiyacın azalması için “değişim yönetimi”
gerekmektedir. Başka bir ifade ile, sosyal diyalogdan, değişimi yönetmek için planlı ve dengeli
bir şekilde daha sık yararlanılmalıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde sosyal diyalogun bu yönü
değerlendirilmektedir. İtalya, İspanya, Portekiz, Finlandiya ve Hollanda, “tek para birimi”ne
geçilmesine (değişim) hazırlık amacıyla, 1990’lı yıllarda bir dizi “sosyal antlaşmalar”
yapmışlardır. Nitekim tek para birimine geçildiğinde, çatışmalar yaşanmadan uyum
sağlanmıştır. Benzer şekilde Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi “geçiş ülkeleri”nde ekonomik
reformları gerçekleştirmek ve sosyal patlamalardan korunmak amacıyla, Ekonomik ve Sosyal
İşbirliği Ulusal Üçü Konseyi kurulmuştur.
Yönetişimin önemi dolayısıyla sosyal diyalog bakımındansa; yönetişim, en temelde
yönetimin “tek” elden değil de “ilgili unsurlar ile” birlikte yerine getirilme sürecidir. Bu
anlamda sosyal diyalogun önemi artmaktadır. Zira sosyal diyalog, ulusal politika ve karar alma
süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği geliştirme kapasitesine sahiptir. Zira sosyal
diyalog, tek bir güç yerine, ilgili en az “üç” unsurun karar alma süreçlerine etkisinin varlığına
işaret etmektedir.
İstihdam Stratejileri kapsamında sosyal diyalog dendiğindeyse; sosyal diyalog demek,
işçi/çalışan kesimin varlığı demek olmaktadır. İşçi/çalışan kesimin varlığı demekse, istihdam
demektir.

4.3.2. AB’de Sosyal Diyalog
4.3.2.1. AB’de Sosyal Diyalogun Gelişim Süreci
4.3.2.1.1. Maastricht Antlaşması Öncesinde
AB’de sosyal diyalogun varlığı, AB’nin kurucu antlaşması (AET’nin kuruluşu) olan
Roma Antlaşması’na kadar gitmektedir. Roma Antlaşması, (Madde 118) Topluluk’taki endüstri
ilişkilerinin, sosyal taraflar arasında yapılacak olan sosyal diyaloga dayanmasını öngörmüştür.
Komisyon’a sosyal diyalogu geliştirme görevi verilmiştir. Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal
Komite’nin kuruluş ve işleyiş biçimi düzenlenmiştir (Madde 193-198).
1970-1978 arasında bazı sosyal ve makro ekonomik konuları müzakere etmek üzere, bir
dizi “üçlü sosyal diyalog konferansı” yapılmıştır. 1970 yılında, temsil yetkisine sahip organlar
arasında, doğrudan danışmayı düzenleyen “Daimi İstihdam Komitesi” kurulmuştur. Bu
Komite’ye, Konsey Başkanlığı’nda, üye ülkelerin Çalışma Bakanları, Komisyon’un istihdam
ve sosyal işlerden sorumlu üyesi, üye ülkelerin işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin
katılımı öngörülmüştür. Ancak Komite, yetersiz kalmış ve 1996 yılında ortadan kaldırılmıştır.
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AB düzeyinde sosyal diyalog ile ilgili “ilk ciddi girişim”lere bakıldığında; Komisyon
Başkanı Jacques Delors’a göre, AB sosyal politikasında bir tıkanıklık bulunmaktadır. Ve bu
tıkanıklık, “Avrupa Sosyal Alanı” kapsamında, güçlü bir “sosyal diyalog” yapısının
geliştirilmesi ile aşılabilir. Bu çerçevedeki çabalar sonrasında, 1985 yılında Delors’un “kişisel
çabaları” ile Belçika’nın Val Duschess Kalesi’nde sosyal tarafların bir araya gelmiştir. Bu
toplantı sonrasında AB düzeyinde “gayri resmi” anlamda bir sosyal diyalog süreci başlamıştır.
Zira Komisyon’un yer almadığı “ikili” bir süreç söz konusudur. Bunun sonucu olarak da, bu
sosyal diyalog, “başlayıcılığı olmayan” bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple bu dönem, bir nevi AB
düzeyinde sosyal diyalogun “deneme aşaması” olarak kabul edilmektedir.
1986 tarihli Tek Avrupa Senedi (TAS), Topluluk’un sosyal politika alanındaki yetkisi
genişletmesi ile paralel bir şekilde; Komisyon’a sosyal diyalog alanında geliştirici ve yapıcı
çalışmalar yapması gerektiği noktasını hükme bağlamıştır (Madde 118b). Böylece, sosyal
diyalog kurumsallaşmıştır.
1989 tarihli Avrupa Sosyal Şartı da önemlidir. ASŞ, İngiltere’nin imzalamamasından
dolayı, sadece bir “siyasi bildirge” olarak kalmasına rağmen; Temel sosyal ve sendikal hakların
açık bir ifadesi olan bir metin olmasından dolayı, sosyal diyalog açısından önemli bir “kilometre
taşı” olarak kabul edilmektedir.

4.3.2.1.2. Maastricht Antlaşması Sonrası
1992 yılındaki Maastricht Antlaşması’na kadar sosyal diyalog “enformel” düzeyde
sürdürülmüştür. 1992 tarihli Maastricht Antlaşması ile “Sosyal Politika Protokolü” yürürlüğe
girmiştir. Sosyal Politika Protokolü, Konsey’in sosyal politika yetkilerini artırmanın yanında;
sosyal diyaloga “resmi” ve “kurumsal” bir yapı kazandırmıştır. Bu anlamda Maastricth
Antlaşması ve Sosyal Politika Protokolü, AB düzeyindeki sosyal diyalog için “yeni bir
dönem”dir. Protokol ile, Komisyon, sosyal alanda bir yasa tasarısının hazırlanması sırasında,
ilke ve içerik açısından sosyal taraflara danışmak ile yükümlü kılınmıştır. Bu anlamda, sosyal
taraflara yasama sürecini durdurma ve çerçeve antlaşma yapma seçeneği verilmiştir. Sosyal
tarafların ortaya koyacağı “Çerçeve Antlaşma”, Konsey tarafından onaylandığı anda, bir AB
Yasası olarak kabul edilir. Bu durum, bazıları göre, sosyal tarafları “yarı yasa koyucu” (quasilegislator) konumuna yükseltmiştir.
1993 yılında yayınlanan sosyal diyalog ile ilgili “Sosyal Politika Antlaşmasının
Uygulanması Hakkında” başlığını taşıyan İlk Bildirge de, “danışma sürecini
kurumsallaştırmış”tır. Böylece danışma sürecinin nasıl olacağı detaylı bir şekilde ortaya
konmuştur. Ayrıca bu değişiklikler ile sosyal diyalog, Avrupa Sosyal Politikası’nın “ikinci
ayağı” konumuna gelmiştir.
1997 tarihli Amsterdam Antlaşması, AB düzeyindeki sosyal diyalog alanında bazı
yenilikler getirmiştir. Sosyal taraflara istihdam politikasının uygulama ve değerlendirme
süreçlerinde rol vermiştir. Bu çerçevede “bir ilk olarak”, örneğin Avrupa İstihdam Stratejisi’nin
(AİS) uygulanması konusunda, sosyal taraflara “aktif rol” vermiştir. İkincisi, Antlaşma ile,
1970 yılında Konsey kararı ile kurulan ancak zaman içinde işlevini önemli oranda yitiren Daimi
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İstihdam Komitesi’nin canlandırılması söz konusu olmuştur. DİK’in amacı, istihdam
politikasını konusunda koordinasyonu kolaylaştırmak için sürekli danışma sağlamaktır.
Üçüncü olarak, Antlaşma sonrasında, AİS çerçevesinde 1999 yılında bir Avrupa İstihdam
Politikası (AİP) oluşturulması ve “makroekonomik diyalog”un başlatılmasıdır. Bu bağlamda
makroekonomik diyalog, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Konseyi ve Sosyal Taraflar arasında
olacaktır. Böylece AİP’nin iki ayağı olan istihdam süreci (Lüksemburg Süreci – AİS) ve pisaya
reformuna (Cardiff Süreci); üçüncü ayak olarak makroekonomik diyalog (Köln Süreci)
eklenmiştir.
2001 Leaken Zirvesi de önemlidir. Burada taraflar, “ortak bildiri” sunmuşlardır. Bu
durum, Avrupa Sosyal Diyalogu’nun daha fazla bağımsız ve özerklik kazanması olarak
değerlendirilmektedir.
2005 (29 Eylül) Sosyal Diyalog Zirvesi ayrıca dikkate değerdir. Avrupa Sosyal
Diyalogu’nun 20 yıllık tarihi gözden geçirilmiştir. Yayınlanan bildiride, sosyal diyalogun,
Avrupa Sosyal Modeli’nin ortak değerlerinden biri olduğuna vurgu yapılmıştır.

4.3.2.2. AB’de Sosyal Diyalogun Yapısı (Düzeyleri ve Aşamaları)
4.3.2.2.1. Konfederasyonlar Arası Sosyal Diyalog
Sosyal taraflar “ile” AB kurumları arasında üçlü (tri-partite) yapısı vardır. Sosyal
taraflar ile AB kurumları arasında gerçekleşmektedir. Ancak bazı üçlü müzakerelere, üye
devletlerin devlet ya da hükümet başkanları katılmaktadır. En eski ve önemli üçlü müzakere
organı, Daimi İstihdam Komitesi’dir (DİK). Başlangıçta “tavsiye organı” olarak kurulan üçlü
müzakere, 1970 yılında DİK’in kurulması ile güçlenmiştir. Fakat 1980 ve 1990’lardaki neoliberal politikaların etkisi ile DİK’in önemi zayıflamıştır. 1997 Amsterdam Antlaşması ve onu
takip eden Lüksemburg Zirvesi sürecinde, AİS oluşturulması ile paralel olarak DİK’in önemi
tekrar gündeme gelmiştir. 1999 tarihinde Konsey’in kararı ile DİK, yeniden yapılandırılmıştır.
Ve böylece istihdam konusunda danışma ve tartışma işlevine sahip üçlü bir müzakere yapısına
dönüştürülmüştür. Ancak 2002 tarihli “Avrupa Sosyal Diyalogu: Yenilik ve Değişim için Bir
Güç” adlı Komisyon Bilgirgesi ile, DİK’in lağvedilmesi dile getirilmiştir. Yerine de “İstihdam
ve Büyüme Sosyal Zirvesi” kurulması düşünülmüştür.
1997 yılında “troika” öngörülmüştür. Yılda iki kez yapılacaktır. Sosyal taraflar, bu
toplantılarda kendi yaklaşımlarını ortaya koyacak ve çıkan sonuçları Avrupa Zirvesi’nin
gündemine taşıma imkanına sahip olacaklardır. 2000 yılındaki Nice Antlaşması ile de “yılda
bir kez” bir araya gelinerek “sosyal zirve” yapılması kararlaştırılmıştır. Sosyal Zirve’nin ilki
2001’de Stockholm’de, İkincisi Aralık 2001’de Leaken’de; Üçüncüsü 2002’de Barcelona’da
gerçekleştirilmiştir. Bu “Üçlü Sosyal Zirve”, Konsey’in 2003 tarihli kararı ile “resmiyet”
kazanarak “kurumsallaşmış”tır.
Sosyal tarafların “kendi aralarında” ikili yapısı (bi-partite) vardır. Bunların birincisi,
“bağlayıcılığı olmayan ikili sosyal diyalog”tur. Maastricht Öncesi sürece karşılık gelir. “Val
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Duchess sosyal diyalogu” olarak da adlandırılır. Sadece sosyal taraflar katılır. AB düzeyinde
işçiler adına ETUC, işveren adına UNICE (Bussiness Europe) ve kamu işverenleri adına CEEP
katılmıştır. Bu tarz “bağlayıcılığı olmayan sosyal diyalog”, Avrupa’da endüstri ilişkileri
kültürünün gelişmesine katkı sağlamış, sosyal tarafların sosyal politikalar ile ilgili “ortak görüş”
ve “tavsiye”lerini açıklama zemini bulmalarına yardımcı olmuştur.
İkincisi ise “bağlayıcı olan ikili sosyal diyalog”tur. Maastricht ile başlayan süreçtir. Bu
süreç ile birlikte “ortak seçenek” döneminin sona ermesi ve “müzakere” ve “antlaşma”
döneminin başlaması söz konusu olmuştur. Zira artık sosyal tarafların, sosyal politika alanında
hazırlanan tasarılar ile ilgili danışılma pozisyonu bulunmaktadır. Ve arzu etmeleri halinde de
“çerçeve antlaşma” yapabilmekte ve bu da AB Yasası olarak kabul edilebilmektedir. 1993-2002
arasında sosyal taraflara 12 kez danışılmış; ve sosyal tarafların toplam 6 çerçeve antlaşması
sonuçlandırılmıştır. Daha da ötesinde son zamanlarda sosyal tarafların “yeni nesil sosyal
diyalog” metinlerini tartışma ve kabul etme eğilimi gözlemlenmektedir. Bunlar; “şartlar
(charters) ve davranış kodları (codes of conducts)”dır.

4.3.2.2.2. İşkolu Düzeyinde Sosyal Diyalog
İşkolu düzeyindeki sosyal diyalog, temel olarak danışma rolünü yerine getirmiş ve
Komisyon’a gerekli bilgiyi sunmuştur. İşkollarındaki sosyal taraflar, 1965 yılından bu yana
100’den fazla “ortak görüş” ve “tavsiye” üretmiştir. Ama sadece ulaşım, tarım ve ticaret
işkollarında olmak üzere 3 çerçeve antlaşma imzalanabilmiştir. Ayrıca ETUC da sürekli olarak
sosyal diyalogun işkolu boyutunun geliştirilmesini vurgu yapmıştır. CEEP de işkolu düzeyinde
sosyal diyalogu desteklemiş; işkolu düzeyi ile konfederasyonlar arası sosyal diyalog arasındaki
bağlantının kurulması gerekliliğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda Komisyon, işkolu düzeyinde
sosyal diyalogu, en uygun düzey olarak görmüştür. Bu çerçevede yeniden yapılandırma
sürecine destek vermiştir.
1998 tarihli Komisyon kararı ile “işkolları düzeyinde sosyal diyalog” yapılmasının önü
açılmıştır. Böylece eski (enformel) işkolu düzeyinin yetersizliği ile konfederasyonlar arası
sosyal diyalogun eksik yanları bir kere daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede işkolu düzeyindeki
sosyal diyalog süreçlerinde, Sosyal Diyalog Komite toplantılarına katılan sosyal taraf sayısı 40
ile sınırlandırılmıştır ve sosyal taraflar arasında eşit olarak dağıtılmıştır. Her iki tarafın 15’er
katılımcısının masrafları Komisyon’a aittir. Arzu edilirse her iki taraf 5’er katılımcı daha ilave
edebilirler, ancak masrafları kendilerine aittir.

4.3.3. Türkiye’de Sosyal Diyalog
4.3.3.1. Tarihsel Süreç
Türkiye’nin endüstri ilişkileri sisteminin tarihsel gelişimi açısından çok sayıda örnek
bulunmaktadır. Çalışma Meclisi, 1945 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla
(ÇSGB) eş zamanlı olarak kurulmuştur. Üçlü işbirliği konusunda atılmış ilk kurumsal adımdır.
Milli Prodüktivite Merkezi; Asgari Ücret Tespit Komisyonu diğerleridir.
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Ancak Türkiye’de “ideal sosyal diyalog”a yönelik “ilk gerçekçi girişim”, Toplumsal
Antlaşma’dır (TA). Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1978 yılında, Türk-İş ile dönemin EcevitErbakan Koalisyon Hükümeti arasında imzalanmıştır. Kamu sektöründe çalışma barışını
düzenlemeyi amaçlayan bir “işbirliği” ve “dayanışma” belgesidir. Ancak TA’nın yürüklükte
kaldığı 14 ay içinde, öngörülen yasal değişiklikler ve kurumsal düzenlemeler yapılamamıştır.
Kamu kesimi toplu pazarlık görüşmelerinde eşgüdüm sağlayacak olan teknik birimler
kurulamadığı gibi, işçilerin yönetime katılmasına imkan verecek düzenlemeler yapılamamıştır.
Daha da ötesinde, antlaşmanın tarafları arasında sistematik bir görüşme ve temas biçimi tesis
edilememiştir. Ayrıca, TA’nın hükümetle işçi konfederasyonlarından sadece birini taraf alması
ve özel sektöre yönelik sonuçlar doğuracak olmasına rağmen, işveren tarafını kapsamaması,
eleştirilen yönler olarak dikkat çekmiştir. Hükümet’in yıkılması ile de son bulmuştur. Fakat
sosyal diyalog alanında gerçekleştirilen “yegane” antlaşma olması bakımından önemlidir.
1978’dan 1990’lı yıllara kadarki süreç açısından bakıldığında; bir sosyal diyalog
mekanizması olarak ESK’nin kurulması gündeme gelmiş olsa bile, pratik bulmamıştır. Hatta
“Ücret ve Gelirler Konseyi” türü kurumlar tesis edilmek istenmişse de, pratikte mümkün
olmamıştır. Bu dönemde sosyal diyalog açısından tek gelişme; hükümet temsilcileri ile Türkİş arasında “ikili zirve” adı verilen görüşmelerin yapılmış olmasıdır. Ancak bu zirvelerden
sosyal diyalog adına olumlu sonuç alınamamıştır.
1990’lı yıllar ile birlikte, küreselleşme, neo-liberal etkiler, AB adaylık süreci, grevler
gibi çeşitli faktörlerin etkisi sonucu; sosyal diyalog güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. İlk
talepler ise, işveren kesiminden olmuştur. 5 Nisan Kararları’nın hemen arkasından TİSK’in
daveti ile Türk-İş, Hak-İş, DİSK yöneticileri, Temmuz 1994’te “ilk sosyal diyalog zirvesi”ni
gerçekleştirmişlerdir. Zirve’nin Sonuç Bildirgesi’nde; Hükümet’ten, çalışma hayatı ile ilgili her
türlü konuda, sosyal taraflara danışma ve işbirliği içinde olma çağrısı yapılmıştır. Ağustos
1994’teki İkinci Zirve’de ise, sosyal güvenlik ve ücretlerdeki vergi yükünün adaletsizlik
olduğu; bu sebeple sosyal güvenliğin bir devlet politikası haline getirilmesi talep edilmiştir.
Ancak gerçek manada “üçlü sosyal diyalog” yapısının geliştirilmesi; AB ile 1995
yılında imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması ve ILO’nun 144 sayılı (Üçlü Danışma)
Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından 1993 yılında imzalanması sonrasına rastlamaktadır. Çünkü
bir ESK kurmak zorunlu hale getirilmiştir.

4.3.3.2. Türkiye’de Sosyal Diyalog Düzeyleri
Türkiye’de işçi sendikaları arasında bile işbirliği/diyalog yeterli gelişmiş değil. Ki
sosyal taraflar arasında olsun. Bununla birlikte, 1990’lı yıllarda ikili sosyal diyalog
çerçevesinde, sosyal tarafların tepe örgütleri arasında çeşitli “görüşme” ve “toplantılar”
yapılarak, bir “diyalog arayışı”na girildiği görülmektedir. Bu çerçevede sosyal taraflar, çeşitli
raporlar hazırlamışlar ve teknik konularda işbirliğine girmişlerdir. Ancak sosyal taraflar
arasındaki temel yaklaşım farklılıklarından dolayı, güçlü bir “ikili sosyal diyalog” zemini
oluşması daimi engellenmiştir. Sonuçta Türkye’de sosyal tarafların tepe örgütleri arasında
formel ya da enformel bir sosyal diyalog yapısı tesis edilememiştir.
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Türkiye’de işkolu ya da sektörel düzeyde ikili kurumsallaşmış sosyal diyalog; hem
ulusal anlamda hem de AB’de olduğu düzeydeki kadar gelişmemiştir. Bunda, yasaların TİS’in
bağıtlanacağı düzey olarak işyeri ve işletme düzeyini belirlemiş olması ekili olmaktadır. Ayrıca,
işkolu düzeyinde işçi ve işveren sendikalarının temsil kabiliyetlerinin sınırlı olması da işkolu
ve sektörel düzeyde sosyal diyaloga imkan vermemektedir. Fakat sektör düzeyde metal, tekstil,
toprak, kimya gibi işkollarında uygulanmakta olan grup toplu iş sözleşmeleri, sosyal diyalogun
gerçekleştiği zeminlerdir. Metal işkolunda faaliyet gösteren Türk Metal Sanayicileri İşverenleri
Sendikası (MESS) ile 3 işçi sendikasının imzaladığı grup toplu iş sözleşmelerinde (1994
yılından beri), taraflar “Endüstri İlişkileri Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına yer
verilmiştir. İnşaat işkolunda Türkiye İnşaat Sanayicileri İşverenleri Sendikası (İNTES) ile Yolİş Sendikası arasında da sosyal diyalog yürütülmektedir. Türkiye’de sosyal diyalog, en yaygın
olarak ulusal düzeyde ve üçlü ya da çok taraflı yapı ve kurumlar biçiminde gerçekleşmektedir.

4.3.3.3. Türkiye’de Sosyal Diyalog Kurumları
4.3.3.3.1. Ekonomik ve Sosyal Konsey
Temel sosyal diyalog mekanizmasıdır. ESK’nın kurulması için ilk somut deneme, 1982
Anayasası’nın hazırlık aşamasında, TİSK, TÜSİAD ve bazı akademisyenler tarafından dile
getirilmiştir.
İlk kez, 1995’te Başbakanlık “Genelgesi” ile kurulmuştur. Yasa yerine Genelge ile
ESK’nın kurulması, dönemin Hükümeti’nin bu konuda ne yapacağına ne karar vermediği,
sosyal taraflara güvenmediği ve dolayısıyla “göstermelik” bir düzenleme yaptığı izlenimi
vermiştir. ESK’nin üye yapısı, bunu teyit etmektedir. Ve hükümet, sosyal taraflar ve STK’ların
dahil olduğu “çok taraflı” bir yapı oluşturulmuştur. Başlangıçtan itibaren hükümet ağırlıktadır.
İlk sene 22 üyeden oluşan ESK’da; dört sosyal taraf ve STK temsilcisi (TİSK, Türk-İş, TOBB,
TZOB ve TESK) sadece 7 üye ile temsil edilirken; 15 hükümet temsilcisi (Başbakan, Bakan,
bürokratlar) var. Daha sonraki yıllarda üye sayısında değişiklikler oldu; ama hükümetin baskın
yapısı devam etti. Ve işçi temsilcisinden sadece Türk-İş var.
İlk toplantı, ancak kuruluştan 7 ay sonra Ekim 1995’te yapılmıştır. Türk-İş
katılmamıştır. Toplantı, kamu kesimindeki uyuşmazlıklar ve artan grev dönemine denk geldiği
için; hükümetin kendi amaçlarına hizmet ettiği şeklinde eleştirilmiştir. Tek işçi temsilcisi olan
Türk-İş, bu eleştirilere dayanarak toplantıyı terk etmiştir.
2001 (21 Nisan) yılında ise 4641 sayılı ESK “Kanunu” ile daimi bir nitelik kazanmıştır.
ESK, “çok taraflı” bir sosyal diyalogdur ve bir danışma işlevi görecektir. Görevi; ekonomik ve
sosyal politikaların oluşumunda farklı çıkarların/kesimlerin temsili aracılığıyla, toplumsal
uzlaşma ve işbirliğini gerçekleştirmek, endüstri ilişkilerinde kalıcı barışı sağlamak, istihdam,
verimlilik ve gelirler ile ilgili konularda “hükümete danışmanlık” yapmaktır.
Üye sayısı 40’tır. Hükümet, 16 üye sahibidir; 13 bakan, 3 bürokrat sivil kesim, 24
üyelidir; 12 üye işçi kesim, 6 üye işveren, 6 üye de esnaf ve çiftçi kesim. Ancak Başbakan
tarafından belirlenecek diğer hükümet ve sivil toplum temsilcileri de ESK’ye katılabilir. 4688
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sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile de Kamu kesiminde en çok temsil edilen Konfederasyon
da ESK’ya katılabilir. Yeni yapıda hükümet sayısı azalmıştır, ancak yine de fazladır. Çünkü
bazı AB ülkelerinde ESK’de hükümet temsilcisi yoktur. Hükümetin temsil edildiği pek çok
ülkede de oran % 10-15 civarıdır. Yine Başbakan’a istediği STK’yı ESK’ye dahil etme yetkisi
verilmesi de hükümetin ağırlığının devamı demektir. Ayrıca Başbakan, ESK’nın başıdır. AB
ülkelerinde ise ESK başkanları ya üyeler tarafından seçilmekte ya da “dönerli başkanlık”
sistemi uygulanmaktadır. Bir de Yasa’da bütçe tahsisi yoktur. Bunun yerine ESK’nın
sekreteryası olan DPT bünyesine ödenek konulmaktadır. Bunların yanında, Hükümet’in
ESK’ya danışma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple danışma, tamamen hükümetin isteğine
bağlıdır. Her 3 ayda 1 toplanması öngörülmektedir. Bunun dışında Başkan’ın daveti ya da
Başbakan dışında belirlenecek olanlar dışındaki temsilcilerin 3’te 1’inin yazılı istemleri üzerine
olağanüstü toplanabilmektedir. Toplantı yeter sayısı da üyelerin salt çoğunludur. Fakat pratikte
ESK toplantıları düzenli olarak (3 ayda 1) yapılamamaktadır. Öyle ki, Kanun’dan sonraki ilk
toplantı ancak Kanun yürürlüğe girdikten 20 ay sonra yapılabilmiştir. 2004 yılında ise hiç
toplantı yapılmamıştır. Son olarak, ESK’nin işleyiş ve karar alma süreci, oylamanın nasıl
yapılacağı, üyeliğe atanma ve üyelikten çekilme prosedürü ile ilgili Kanun’da herhangi bir
düzenleme söz konusu değildir. Bunlar AB İlerleme Raporları’nda “eleştiri konusu”dur. Bu
nedenle ESK’lerin özerk olması ve hazırladıkları raporları kendi girişimleri ile hükümete ve
kamuoyuna sunabilmeleri önerilmektedir. 12 Eylül 2010 Referandumu sonrasında ise ESK, bir
“anayasal” kurum olmuştur.

4.3.3.3.2. Üçlü Danışma Kurulu (ÜDK)
ESK’ye yöneltilen eleştiriler ve ILO’nun 144 sayılı Sözleşmesi’ne dayanılarak, 4857
sayılı İş Kanunu’na (Madde 114) bağlı olarak düzenlenmiştir. ESK’ya göre “daha eşitlikçi” bir
yapıya sahip olması sebebiyle; “ideal sosyal diyalog modeli”ne daha yakındır. Üye yapısı daha
dengelidir. Çalışma Bakanı/Müsteşarı, İşçi Sendikaları ve Kamu Sendikaları
Konfederasyonları’ndan birer üye ile en fazla üyeye sahip işveren sendikasından olmak üzere
“üst düzey” yöneticiler. Eşitlikçi bir yapı var; ama toplantının Bakan ya da Müsteşar
başkanlığında toplanması, hükümet baskınlığına işarettir. Ayrıca hükümeti temsil edeceklerin
sayısının da belirtilmemesi, diğer bir sorundur. Nasıl işleyeceği de 2004 yılındaki Yönetmelik
ile düzenlenmiştir. ÜDK’nin bazı görevleri ESK ile örtüşebilmektedir. Ancak ÜDK’nin görev
alanı, “çalışma hayatı ile ilgili konular” ile sınırlıdır. Yine de ÜDK, ESK gibi danışılması
zorunlu bir kurum değildir.
İlk Toplantı, 24 Mayıs 2004’te yapılmıştır. Birçok konu yanında, AB bütünleşme
sürecinde çalışma ilişkileri müktesebatının uygumu konusu da ele alınmıştır. İkinci Toplantı’da
“Sosyal Güvenlik Reformu” konusunda uygum sağlamaması nedeniyle DİSK, Mayıs 2006’da
tüm sosyal diyalog yapılarından çekilmiştir.

4.3.3.3.3. Çalışma Meclisi
10. Çalışma Meclisi’nin temel gündem maddeleri; Kıdem Tazminatı Fonu, Taşeronluk,
Özel İstihdam Büroları, Sendikal Örgütlenme, İstihdam Politikaları ile İş Sağlığı ve
Güvenliği’dir. Ancak bazı sorunlar söz konusu olabilmektedir.
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Bunlardan biri Temsilde Adalet Sorunu’dur. Çalışma Bakanlığı’nın kuruluşu (1946)
dönemindeki Kanun’a göre, Çalışma Meclisi, Çalışma Bakanının veya Müsteşarın başkanlığı
altında, Bakanlıktan gönderilecek tam yetkili birer temsilci ile 4792 sayılı Kanunun 12.
maddesinde gösterilen işçi ve işveren temsilcilerinden toplu bir Çalışma Meclisi kurulur idi.
Ancak 1985 tarihli düzenleme ile, Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının
veya Müsteşarın başkanlığında, Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Daire Başkanı,
Bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatından iştirak edecek birer temsilci, Üniversitelerin
iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği,
iş mühendisliği ve gündemdeki konularla ilgili dallarından Yüksek Öğretim Kurulunca
seçilecek beş öğretim üyesi, En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlarda her iş
kolundan seçilecek işçi ve işverenden meydana gelir. 2004 yılında toplanan 9. Çalışma Meclisi
bu anti-demokratik yapıyı ortaya koymaktadır. 9. Çalışma Meclisine katılan toplam 58 üyenin
35’i hükümet ve devleti temsil eden kurumlardan (YÖK dahil) oluşmaktadır. Hükümetin temsil
oranı % 60’ın üzerindedir. 16 üyeyle temsil edilen işveren örgütlerinin temsil oranı %27,5’tir.
Hükümet ve sermaye bloku yüzde 80’nin üzerinde bir ağırlığa sahiptir. Sadece 7 üyeyle temsil
edilen sendikaların temsil oranı ise %12’dir. Bileşiminde hükümete ve işveren örgütlerine
tanınan ölçüsüz temsil ayrıcalığı, Çalışma Meclisi’nin üçlü özelliğini ortadan kaldırmaktadır.
Hükümet, sermaye örgütlerinin temsili konusunda yasada yer alan takdir yetkisini geniş
biçimde kullanırken, aynı tutumu sendikalar lehine kullanmıyor. Örneğin 2004 toplantısında
TOBB üç üyeyle temsil edilirken, ayrıca üç TOBB üyesi de (ASO, ATO ve İSO) toplantıya
katılmış ancak yüz binlerce çalışanı temsil eden TMMOB ve TTB’ye yer verilmemiştir. Yine
çeşitli işveren derneklerine Çalışma Meclisi’nde yer verilmiş ancak aynı yol sendikalar
açısından izlenmemiş ve işkolu sendikaları toplantıya çağrılmamıştır. DİSK 2004 toplantısında
kıdem tazminatı fonunun ele alınmasını ve bileşimini protesto ederek görüşmeler kısmına
katılmamıştır.
İkinci bir sorun, toplanmama sorunudur. Ülkemizin en eski üçlü danışma yapısı olan
Çalışma Meclisi’nin uzun aralıklarla ve düzensiz toplanan bir yapı haline geldiğini görüyoruz.
Daha önce 1947, 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992 ve 2004 yıllarında 9 kez toplanan,
her yıl toplanması planlanan ancak çok uzun süredir toplanamayan bir yapı! 1 ve 2. Çalışma
Meclisleri (1947, 1954) 6’şar gün, 3. Çalışma Meclisi ise (1962) 7 gün sürmüştü. 1962 Çalışma
Meclisi tartışmaları sendikal yasaların (274-275) zeminini oluşturmuştu. 4. Çalışma Meclisi
1965 yılı Ocak ayında, 5. Çalışma Meclisi 24-26 Kasım 1971 günleri toplandı. 6. Çalışma
Meclisi 7-8 Mart 1977 günleri toplandı; ancak TÜRK-İŞ, Şevket Kazan’ı protesto ettiği için bu
toplantıya katılmadı. 7. Çalışma Meclisi ise 16-27 Temmuz 1984 günleri toplandı. 8. Çalışma
Meclisi, 27-28 Nisan 1992 günleri toplandı. 9. Çalışma Meclisi ise, 1995 yılı Mayıs ayında
toplanacaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DİSK ve HAK-İŞ’i de bu toplantıya davet
etti. Ancak TÜRK-İŞ, kendisinin en fazla işçiyi temsil eden konfederasyon olduğunu belirterek,
toplantıya katılmayacağını açıkladı. Bu nedenle 9. Çalışma Meclisi toplanamadı. Sonrasında
2004’te 9. Çalışma Meclisi toplandı. 9. ile 10. Çalışma Meclisleri arasında 9 yıl var; 10. Meclis
2013’te toplandı!
Diğer bir sorun, toplantı tarzı sorunudur. Çalışma Meclisi çalışma yöntemi açısından da
giderek anlamsız bir müsamere haline gelmiştir. İlk Çalışma Meclisleri çeşitli komisyon
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çalışmalarıyla günlerce süren gerçek bir tartışma ve uzlaşma arayışı zemini iken, son Çalışma
Meclisi toplantılarının hükümet adına sunumların yapıldığı bir seminerler dizisine dönüştüğünü
görüyoruz
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Uygulamalar
“ESK’yı Şimdi Toplamayacaksınız da Ne Zaman Toplayacaksınız?”
Milletvekili Onursal Adıgüzel, unutulan Ekonomik ve Sosyal Konsey’i Meclis
gündemine taşıyarak, “Türkiye’nin ekonomik bir kriz ile karşı karşıya olduğu, dolar
karşısında Türk lirasının değer kaybettiği bugünlerde, krizden ortak bir akıl ile çıkılacağı
ortada iken, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanmamasının gerekçesi nedir?” diye sordu.
Adıgüzel, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği
soru önergesinde, ESK’yı sordu. Çalışma ve esas usullerini düzenleyen ilgili yönetmelikte,
konseyin, üç ayda bir Başkanın daveti ile olağan olarak toplanacağı yönündeki ifadeye karşın,
konseyin en son 2009 yılında toplandığına dikkat çeken Adıgüzel, “2010 referandumunda
ESK’yı anayasal bir kurum haline getiren iktidar, konseyi yedi yıldır toplamıyor. Madem
toplamayacaktınız, ne diye yasal düzenlemelere gittiniz? İşsizliğin yüzde 11,3’e yükseldiği,
genç işsizliğin ise yüzde 20’ye dayandığı, dolarizasyonun hızla arttığı, Türk lirasının dolar
karşısında değer kaybettiği bir süreçte konseyi bugün toplamayacaksanız da ne zaman
toplayacaksınız?” diye konuştu.
“Ortak Aklı Dışlayarak, Krize Çözüm Üretemezsiniz”
İktidarın ekonomideki kimseyi dinlemez tavırlarının faturasının vatandaşın ödediğini
ifade eden Adıgüzel, “Eleştirileri hiçe sayan, özel sektörün, çalışanların, sendika ve odaların
görüş ve taleplerini almadan atılan adımlar, yenilgiye mahkûmdur” ifadelerini kullandı.
Konseyin bile isteye işlevsiz kılındığının ve sosyal diyalog mekanizmalarının
işletilmediğinin altını çizen Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:
-Son olarak 2009 tarihinde toplandığı ifade edilen Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
aradan geçen yıllara rağmen toplanmamasının gerekçesi nedir?
-Ekonomik ve Sosyal Konsey, 2002 yılından bu yana toplamda kaç toplantı
yapmıştır?
-Dönemin Kalkınma Bakanı tarafından 2013 yılında, ilgili konseyin daha düzenli ve
etkili bir yapıya dönüştürüleceği yönündeki açıklamalarına karşın, Konsey’in aksine daha da
işlevsiz kılınmasındaki amaç nedir?
- Yakın vadede konseyi yeniden toplamayı düşünüyor musunuz?
Kaynak: Onur Adıgüzel, “ESK’yı Şimdi Toplamayacaksınız da Ne Zaman
Toplayacaksınız?,” (Çevrimiçi) http://www.onursaladiguzel.com/tr/detay/2207/-esk-yisimdi-toplamayacaksiniz-da-ne-zaman-toplayacaksiniz-, 18.02.2017.

140

Uygulama Soruları
Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çalışma hayatındaki etkinliğin ne derece olup
olmadığını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o AB sosyal güvenlik sistemi tüm ülkeler için tıpkısının aynısı değildir; her ülke temel
standartlara uymakla birlikte farklılıklara sahiptir.
o AB istihdam stratejisinde istihdam edilebilirlik, girişimcilik, uyarlanabilirlik ve eşit
fırsatlar gibi dört temel çerçeve hedef bulunmaktadır.
o AB’de sosyal diyalog mekanizması, konfederasyonlar arası olabildiği gibi işkolu
düzeyinde de görülebilmektedir.

142

Bölüm Soruları
1)
AB bünyesindeki sosyal güvenlik/koruma sistemi içindeki çelişki ve aşırılıkları
asgariye indirmek için “Sosyal Güvenliğe İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Değişimi” ağı
hangi yılda kurulmuştur?
A) 2000
B) 2004
C) 2009
D) 2012
E) 2015
2)
AB’de sosyal güvenlik sistemlerinde koordinasyon yapılacak alanlar
genişletilmesi için ortaya konan 883 sayılı tüzük hangi yıl çıkarılmıştır?
A) 2000
B) 2004
C) 2009
D) 2012
E) 2015
3)
Türkiye’nin AB giriş sürecinde “serbest dolaşım” ilkesi hangi yıldan bu yana
gündemdedir?
A) 2002
B) 2004
C) 2005
D) 2007
E) 2009
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4)

AB ölüm sigortasının finansmanında var olan üçlü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cezalar-primler-vergiler
B) Sübvansiyonlar-vergiler-cezalar
C) Cezalar-vergiler-ödüller
D) Primler-devlet katkısı-vergiler
E) Ödüller-vergiler-sübvansiyonlar
5)
102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin ILO Sözleşmesi hangi
yıl yürürlüğe girmiştir?
A) 1950
B) 1951
C) 1952
D) 1953
E) 1954
6)
AB ülkeleri içinde hastalık ve analık sigortası primlerinde işveren kısmı için
“sosyal prim” esası olan ülke hangisidir?
A) Estonya
B) İsveç
C) Finlandiya
D) Yunanistan
E) İtalya
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7)

AB İstihdam Stratejisi’nin “doğum belgesi” olarak kabul edilen belge/durum

nedir?
A) Essen Zirvesi
B) Amsterdam Antlaşması
C) Lüksemburg Zirvesi
D) Lizbon Zirvesi
E) “Büyüme, Rekabet Gücü ve İstihdam” adlı Beyaz Kitap
8)

Aşağıdakilerden hangisi AB istihdam zirvelerinden biri değildir?

A) Paris
B) Cardiff
C) Köln
D) Lizbon
E) Barcelona
9) AB genelinde toplam istihdam oranının 2005 yılının sonunda % 67’ye ve kadın
istihdam oranı % 57’ye yükseltilmesinin hedeflendiği ve yeni hedef olarak da 2010 yılına kadar
da yaşlıların istihdam oranın da % 50’ye çıkarılmak istendiği Zirve hangisidir?
A) Paris
B) Cardiff
C) Köln
D) Lizbon
E) Stockholm
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10) AB’de “bağlayıcı olan ikili sosyal diyalog” süreci ne zaman başlamıştır?
A) Amsterdam Antlaşması ile
B) Leaken Zirvesi ile
C) Val Duschess Kalesi’inde toplantı ile
D) Tek Avrupa Senedi ile
E) Maastricht Antlaşması ile

Cevaplar
1)D
2)B
3)C
4)D
5)C
6)A
7)E
8)A
9)B
10)E
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5. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ III:
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

ILO’nun kuruluş sürecinin ve amaçlarının ne olduğu;
ILO’nun yapısını ve organlarını;
ILO-Türkiye ilişkilerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) ILO’nun kuruluşundan öncesi gelişimde Robet Owen nasıl bir rol üstlenmiştir?
2) ILO’nun sözleşmeleri ve tavsiye kararları nasıl bir öneme ve güce sahiptir?
3) Türkiye-ILO ilişkileri hangi dönemlerde iyi ya da kötü denebilecek bir zemindedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

ILO’nun kuruluşu
ve amaçları

ILO öncesi gelişmeler, ILO’nun
kuruluşu ve gelişimi hakkında
bilgilenmek

Okuyarak

ILO’nun yapısı,
organları ve
faaliyetleri

ILO organlarını, sözleşemler ve
tavsiye kararlarının mahiyetleri ile
denetim mekanizmalarını kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

ILO-Türkiye
ilişkileri

Türkiye’nin ILO ile irtibatlarını, ILO
tarafından kabul edilen ve
reddedilen/eleştirşilen yönlerini
anlamak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), Uluslararası Çalışma Konferansı, ILO
Sözleşmeleri, Kara Liste/Özel Paragraf
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Giriş
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sosyal politikanın çalışma hayatına dönük
uluslararası bir kurumdur. Bu anlamda çalışma hayatında adalet, sosyal barış ve rekabet
koşullarının iyileştirilmesini temin etmeye çalışmaktadır. Türkiye de ILO’ya üye bir ülke olarak
ilişkileri dalgalı bir seyir takip etmektedir.
İşe kitabın bu bölümünde öncelikle ILO’nun kuruluşu ve amaçları, daha sonra organları
ve faaliyetleri ve sonunda ILO-Türkiye ilişkileri ortaya konmaktadır.
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5.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
5.1.1. ILO’nun Kuruluşu ve Amaçları
5.1.1.1. Tarihsel Gelişim
5.1.1.1.1. 1919 Öncesi Dönem: Resmi Kuruluş Öncesi Dönem
Uluslararası çalışma normları oluşturulmasına yönelik “ilk girişimin bireysel”
olduğunda ittifak olsa da, “kim tarafından / hangi birey tarafından” olduğu konusunda farklı
görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre; konu, ilk defa 1788 yılında Fransız Maliyeci
Jacques Necler tarafından yazılan bir kitabın bölümünde yer almıştır. Bazı kaynaklara göre de
konu, ilk defa Fransız sanayici Dolfus’un 1814 yılında uluslararası bir sosyal eylem ve çalışma
önermesi ile gündeme gelmiştir.
Ancak somut olan (ve kabul gören) görüş; İngiltere’nin önde gelen fabrika sahiplerinden
Robert OWEN’adır. Owen, 1818 yılında, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından yapılan
Kutsal İttifak Kongresi’ne başvurarak (2 dilekçe göndererek), kendi fabrikalarında benimsediği
ilkelerin ve uyguladığı kuralların, bu üç ülke tarafından da kabul edilerek yürürlüğe
konulmasını önermiştir.
Owen, kendi fabrikasında benimsediği ilkeler ise şunlardır:
 İşçilerin sorunları ve dertleri ile ilgilenmekle görevli çalışma danışmanları
atamış,
 Günlük çalışma sürelerini 12 saatten 10 saate indirmiş,
 10 yaşından küçük çocukları çalıştırmamış,
 İşçilerden kesilen para cezalarını kaldırmış ve
 Çalıştırdığı işçi çocukların okuma-yazma öğrenmelerini sağlayacak önlemler
almıştır.
Nihayetinde Owen’in hem “köy kooperatifleri” denemesi hem de diğer
gayretleri başarılı olamasa da, Çalışma koşullarının insanîleşmesinde devletin dolaysız
müdahalesinin talep edilmesi açısından öncü bir girişim olmuştur. Böylece Sanayi Devrimi’nin
getirmiş olduğu sosyal sorunlara devletin daha fazla uzak kalmasının önüne geçilme noktasında
önemli katkı sağlamıştır.
Daha sonra başka farklı isimlerin de uluslararası çalışma normları
açısından katkıları olmuştur. İngiliz sanayici ve politikacı Hindley, dış rekabetin Birleşik
Krallık rekabetini tehlikeye düşürmesi durumunda, konunun uluslararası antlaşmalarla çözüme
kavuşturulabileceğini belirtmiştir. Sanayici Daniel Le Grand, uluslararası çalışma mevzuatı
oluşturma düşüncesini ilk defa sistematik hale getirmiş ve geliştirmiştir. Bu nedenler Le Grand,
bazıları tarafından uluslararası sosyal politikanın öncüsü kabul edilmektedir. Ayrıca Le Grand,
1840-1855 yılları arasında önce Fransa, daha sonra diğer Avrupa ülkeleri yöneticilerine çok
sayıda tasarı göndererek, sosyal politika alanında uluslararası bir yasanın kabul edilmesini
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önermiştir. Belçika’da müfettiş Edouard Ducpeciaux ve bilim adamı Daniel Mareska da
uluslararası çalışma mevzuatı oluşturma noktasında görüşler ortaya koymuşlardır.
Somut bir sonuç alınamayan bu yöndeki çabaları bazı devletler tarafından başlatılan
“resmi girişimler” izlemiştir. İlk resmi/diplomatik girişim İsviçre’den gelmiştir. Bunda;
İsviçre’nin federal yapısına binaen kantonlardaki yasal düzenlemelerin farklı olmasından
kaynaklanan rekabet sorunu, Emil Frey’in kişisel çabaları ve İsviçre sendikal hareketlerin
baskısı etkili olmuştur. Bu çerçevede İsviçre 2 adım atmıştır; 1848 Fabrikalar Yasası, 18811888 yıllarında gelişmiş ülkeler arasındaki çalışma normlarının uyumlu hale getirilmesi için bir
uluslararası antlaşmanın kabul edilmesi ancak gelişmiş ülkelerin olumsuz tutumları nedeniyle
bu 2 adım başarısız olunca; İsviçre Federasyonu, 1889 yılında Avrupa ülkelerine uluslararası
teknik bir konferans düzenlenmesi önermiştir. Bu öneri bazı Avrupa devletleri tarafından
olumlu karşılanmıştır. Ancak Almanya, Şubat 1890’da yapılacak seçimlerde; Sosyalistlerin
olası başarısızlığını engelleme, işçi sınıfını etkileme, saygınlık kazanma, 1887 yılındaki sosyal
karışıklığın yarattığı sorunlar gibi nedenle İsviçre üzerinde baskı yaparak uluslar arası
konferansın İsviçre’de yapılması engellemiş, böylece ilk uluslararası resmi konferans, 15-20
Mart 1890’da Berlin’de gerçekleştirilmiştir. Konferans’a 14 ülkenin hükümet temsilcileri
katılmış; madenlerde kadınların, sanayide 12 yaşından küçük çocukların yasaklanması gibi bir
dizi karar alınmıştır. Ne var ki bu kararlar, Büyük Britanya, Fransa, Belçika gibi ülkeler mutlak
çalışma özgürlüğü yanlısı olduğundan ve İsviçre dışındaki hiçbir ülkenin uluslararası
bağlayıcılığı olan bir antlaşmaya sıcak bakmaması nedeniyle bir dizi dilek ve temenni olarak
kalmış, uygulamaya etkin biçimde konulamamıştır.
Uygulama açısından başarılı sonuçlar vermeyen bu resmi girişimlerin ardından 1900
yılında “Uluslararası Çalışma Mevzuatı Birliği” adlı bir kuruluşun çabaları başlar. Birlik;
sanayileşen ülkelerde uygulanan çalışma normlarını birbirine yaklaştırabilmek amacıyla
çalışmalar yapar ve çocuk işgücünün gece dönemlerinde çalıştırılmaması gibi uygulamaya
konulan bazı uluslararası çalışma normlarının oluşturulmasına aracılık eder. Ancak, uluslararası
çalışma normları oluşturmak açısından ilk somut sonuçların alındığı bu çalışmalar 1. DS
nedeniyle kesintiye uğrar.

5.1.1.1.2. 1919-1944 Arası Dönem: Kuruluş ve Büyüme Yılları
ILO, 1919 Versay Barış Anlaşması’ndan doğmuştur. Versay Antlaşması’nın 387-427.
Maddeleri arası “Emek/Çalışma” başlığını taşıyan XIII. Bölüm, ILO’nun Anayasası’nı
oluşturmaktadır. Bu bağlamda ILO, Milletler Cemiyeti’ne bağlı “özerk” bir kuruluştur. Bu
nedenler MC’nin ilk üyeleri, ILO’nun da ilk üyeleridir. MC, esas itibarıyla siyasi bir örgüt
olmakla birlikte, Versay Antlaşması’nın 23. ve 25. maddelerinde ekonomik yaşamı ilgilendiren
“cılız” bazı taahhütler vardır.
ILO’nun en üst karar organı olan Uluslararası Çalışma Konferansı, ilk toplantısını, işçi
örgütlerinin ısrarlı istekleri nedeniyle, dayanağını oluşturan Versay Barış Anlaşması yürürlüğe
girmeden ve temel organların oluşumu beklenmeksizin 29 Ekim-29 Kasım 1919 tarihlerinde
Washington’da (İlk Uluslararası Çalışma Konferansı) yapmıştır. Toplantı’da 6 ILO Sözleşmesi
kabul edilmiştir:
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 Çalışma Süresi Sözleşmesi (Sanayi),
 (2 Nolu) İşsizlik Sözleşmesi,
 Analığın Korunması Sözleşmesi,
 Gece Çalışması Sözleşmesi (Kadınlar),
 Asgari Yaş Sözleşmesi (Sanayi),
 Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi (Sanayi)
Toplantı’da MC üyesi “dışındakilerin de” ILO üyesi olabilmesi kabul edilmiştir.
Böylece o dönemde Milletler Cemiyeti’ne üye olmayan; Almanya, Finlandiya ve Avusturya
ILO’ya kabul edilmiştir.
ILO’nun üye sayısı; başlangıçta hızla artmıştır. Ancak 1929 Ekonomik Bunalım,
Avrupa’da Nazizm’in yükselişi gibi nedenlerle üye kaybı yaşanmıştır. 1935 yılında 62 üye
varken, 1942 yılında üye sayısı 42’ye düşmüştür. 1935 sonrası dönemde Almanya ve İtalya
hem MC’den hem de ILO’dan ayrılma isteğini beyan edip 1940’ta ILO’dan ayrıldılar. SSCB’de
1939-1940’ta Finlandiya’yı istila etmesi sebebiyle hem MC hem de ILO üyeliğinden çıkarıldı.
ABD ilk üyeler arasında yoktur; 1934 yılında üye olmuştur.
Bu dönemin genel özelliğine bakıldığında; ilk 87 adet Sözleşme, 1919 – 1949 yılları
arasında kabul edilmiştir. 1919–1939 arasında ise 67 sözleşme ve 66 tavsiye kararı kabul
edilmiştir. Sözleşmelerin biri dışında, tamamı “bireysel çalışma ilişkileri” alanında olmuştur.
Kabul edilen “toplu çalışma ilişkileri” ile tek sözleşme, 1921 yılı 11 nolu Sözleşme: “Tarım
çalışanlarının dernekleşme ve birleşme hakkı”. Sendika özgürlüğü ile ilgili sözleşme oluşturma
konusunda 1927 yılında başarısız bir girişim söz konusudur. Bunun nedeni; sendikaları,
devletin yanında bağımsız bir mekanizma olarak gören Versay Antlaşması’nın benimsediği
sendikacılık anlayışı ile sendikaları kamu hukuku örgütü ve organı olarak gören rejim
anlayışlarının karşı karşıya gelmesidir.

5.1.1.1.3. 1944 Sonrası Dönem: Gelişme ve Olgunlaşma Yılları
İkinci Dünya Savaşı sırasında ILO, daha rahat çalışabilmek amacıyla merkezini
Kanada-Montreal’e taşımıştır. Bu dönemde üye kaybına uğrayan ILO, her şeye rağmen 1941
yılında New York’da ardından da 1944 yılında Filedelfiya’da Uluslararası Konferanslar
düzenleyebilmiştir. Filedelfiya Konferansı sonrasında, bugünde ILO’nun temel yasa metni
durumunda olan Filadelfiya Bildirgesi kabul edilmiş, ILO’nun amaç ve hedefleri yeni baştan
ve daha kesin olarak tanımlanmıştır. Bildirge, ILO Anayasası’nın eki durumundadır ve
devletler ILO üyesi olmakla, gerek ILO Anayasası’ndaki gerekse Bildirge’deki temel ilkeleri
kabul etmiş sayılırlar. Bir başka deyişle Bildirge ile belirlenen temel ilkeler onay işlemine gerek
olmaksızın üye devletler için bağlayıcı etki doğurur. Özellikle sendika özgürlüğü ve ayrım
yasağı konusundaki ilkeler bu nitelikte kabul edilir. Bildirge’nin ilk bölümü şöyle başlar: “Emek
bir mal değildir.”
ILO 1946’da yeni oluşturulan BM’nin kendi faaliyet konularında hareket serbestisine
sahip “ilk uzmanlık” kuruluşu olmuştur. Tüm dünya ülkelerinin bir daha dünya savaşı
yaşamamak üzere bu dönemde attığı ciddi adımlar ve bağımsızlığına kavuşan ülkelerin yoğun
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katılımı ILO’nun bu dönemdeki önemini ve etkinliğini arttırmıştır. Ancak 1944 sonrası dönem,
ILO (ve BM) dışında uluslararası sosyal politika alanında AT/AB, DB, IMF, DTÖ, WHO,
UNICEF, STK’lar gibi (resmi ya da sivil) “yeni aktörlerin” de devreye girdiği dönemdir. Bunun
sonucunda ILO bir yandan yeni koşullara uyum sağlamaya çalışmıştır. Diğer yandan sosyal
politika alanındaki önceliklerinde değişmeler var.
1951 yılında “Özel Denetim Sistemi” oluşturulmuştur. 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve
Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 98 sayılı Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık
Sözleşmesi’nin kabulü sonrasında, Bunların işleyişi ile ilgili denetim mekanizması kuruldu.
ILO 1970’li yılların başında dünya ülkeleri arasında bloklaşmanın getirdiği (politize
olmak gibi) sorunlarla karşılaşmış, 1977-1980 yılları arasında ABD’nin üyelikten ayrılmasıyla
mali açıdan sarsılmıştır. Gerekçe; ILO’nun faaliyetleri SSCB’ye yaklaşmıştır. ILO çalışanları
SSCB’nin etkisinde kalmaktadır. ILO’nun yönetim yapısı ile mali yapısı arasında bağ
kurulamamaktadır. Konferans, 1998 yılında Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar
Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bildirge, üye ülkelerin onaylamamış olsalar dahi çekirdek kabul
edilen 8 sözleşmede yer alan temel ilkelere uymakla yükümlü olduklarını belirtmektedir.
1944-1989 ve 1989 sonrası diye ayrıştırmak gerekmektedir. Çünkü 1944-1989 arasında
sözleşme yerine, daha fazla tavsiye kararları bulunmaktadır. Yapılan sözleşme ve tavsiyeler de
daha esnek şekilde, “yeni yaklaşım” ve “yeni teknikler” ile yapılmaktadır. Sözleşme ve
tavsiyelerin kapsadığı “kişilerin kapsamı ve içerdiği konular” da genişlemiştir. Çalışma ve
hayat koşullarının düzeltilmesi yanında, Temel insan haklarının korunmasına ve
geliştirilmesine yönelik düzenlemeler vardır. 1989 ile birlikte küreselleşme, neo-liberal
politikalar ve SSCB’nin çöküşünün etkileri ile, ILO’nun amaç, program ve çalışma
yöntemlerinde sorgulamalar başlamıştır. Bu doğrultuda 1989 sonrasında, kabul edilen tavsiye
ve sözleşmelerin sayısı azalmıştır. Kabul edilenlerin önemli bir bölümü de, küreselleşmenin
yarattığı sorunlara çözüm bulmaya yöneliktir. Onay koşulu gerektirmeyen, yol gösterici esnek
belgeler oluşturulmasını öngören yumuşak hukuk (soft law) yaklaşımı doğrultusunda; 1998
yılında “Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ve İzlenmesi Bildirgesi, 2008 yılında “Adil
Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet ILO Bildirgesi” kabul edilmiştir.

5.1.2. ILO’nun Temel Amaçları
Birincisi, sosyal adalettir, yani “evrensel barış, ancak sosyal adalet ile olabilir.” ILO
Anayasası’nın Giriş bölümü, sosyal adaletsizliğin, barış için tehlike oluşturacak
hoşnutsuzluklar ve huzursuzluklar yarattığını belirterek, “evrensel ve sürekli bir barışın ancak
sosyal adalet temeli üzerinde kurulabileceği”ni dile getirmektedir. Böylece, böyle bir örgüt
sadece ülkeden ülkeye bilgi alışverişini kolaylaştırmakla kalmamakta, aynı zamanda üye
ülkelere ve bu ülkelerde öncelikle işçilere, taleplerinin milli çerçeve içinde kalmasından daha
ziyade kuvvet ve geçerlilik kazanmasına imkân vermektedir. Bu kuruluşla birlikte sosyal
politika artık “mülkiyet” karşısında “emeğin” kabul ve tanınmasında bir araç olmuştur.
İkincisi çalışma koşullarının iyileştirilmesidir, yani “adaletsiz, yoksulluk içeren ve
sefalet içinde çalışma koşullarının varlığı kabul edilemez.” Adaletsizlik, yoksulluk ve
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yoksunluk içeren çalışma koşullarının yarattığı rahatsızlıklar evrensel barışı tehlikeye düşürür.
Bu nedenle ILO Anayasası’nın Giriş bölümü çalışma koşullarının düzeltilmesinin gerekli
olduğu alanları sıralamıştır.
Üçüncüsü uluslararası rekabet eşitliğinin sağlanmasıdır, yani “uluslararası rekabetin
sosyal sonuçları kaygı vericidir.” Çalışma normlarına uluslararası bir nitelik kazandırılamaz
ise, bu normların yürürlükte olduğu ülkelerle yürürlükte olmadığı ülkeler arasında haksız bir
rekabet ortamı doğabilecektir. Bu durum, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik
normlarının yürürlüğe konulmasını güçleştirir. Öyleyse, çalışma yaşamına yönelik normların
geliştirilmesi ve yürürlüğe konulması ülkelerin kendi inisiyatiflerine bırakılamaz. Eski
sömürgeler, bağımsız kaldıkça ILO’nun üye sayısı artmış; aynı zamanda bu yeni üyelerin
sanayileşme düzeyleri oldukça düşük olduğu için ILO üyeleri arasında derin ayrılıklar
görülmüştür. ILO bu konuda işbirliğini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

5.2. ILO’nun Yapısı, Organları, Faaliyet Alanları ve ILO Normları
5.2.1. ILO’nun Yapısı ve Organları
ILO’nun Uluslararası Çalışma Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu ve Yönetim
Kurulu olmak üzere 3 ana organı ve çeşitli yardımcı organları vardır. ILO’ya ancak devletler
üye olabilir. Tripartizm’e (Üçlü Yapı) dayalı tek uluslararası kuruluştur.

5.2.1.1. Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK)
Üst karar organıdır. ILO’nun yasama organıdır. Bu anlamda bir devlerin
parlamentosuna benzetilebilmektedir. Konferans yılda en az 1 kez toplanmak zorundadır.
Haziran ayında 3 hafta süre ile Cenevre’de (İsviçre) toplanır. Toplantılara çeşitli uluslararası
kuruluşlardan gözlemciler de katılabilmektedir. Ancak gözlemcilerin konuşma ve oy kullanma
hakkı yoktur.
Her üye devlet UÇK’ye 2 hükümet temsilcisi ile 1 işveren ve 1 işçi temsilcisi olmak
üzere 4 delege gönderir. Hükümetler kendi temsilcilerini belirlemede büyük bir serbestiyete
sahiptir. Üye devletlerden gönderilecek işçi ve işveren temsilcileri ise; “en fazla temsil yetkisine
sahip” her iki meslek organizasyonuyla (işçi ve işveren sendikası) anlaşma suretiyle seçilir.
Delegeler, “teknik konularda yardımcı olması” için yanlarında en fazla 2 danışman da
götürebilmektedirler. Ancak kadınlarla ilgili konuların görüşülmesi halinde, teknik desteğe
götürülecek danışmanın en az 1’i kadın olmak zorundadır. Teknik danışmanın oy hakkı yoktur;
ama “özel izin” ile söz hakkı vardır. Ancak bir Delege, başkana yazılı bildirim ile teknik
danışmanını kendisine “vekil tayin ederse,” o zaman teknik danışmanın oy ve söz hakkı olur.
Hükümet dışı delegelerden biri (işçi-işveren) belirlenmemişse, diğer hükümet dışı delegeler,
UÇK’ye katılabilmektedir; ancak söz hakkına sahip olsalar bile oy hakkına sahip
olamamaktadırlar. Delegeler dışında BM gibi uluslar arası örgütlerden ve STK’lardan
temsilciler de UÇK’ye katılabilmektedirler.
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Görev ve yetkileri; örgüt Anayasası’nda değişiklikler yapmak, Yönetim Kurulunu
seçmek ve Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Müdür’ü onaylamak, Sözleşme ve tavsiye
kararlarını görüşmek ve kabul etmek, Sözleşme ve Tavsiyeler üçte iki (2/3) çoğunluk ile burada
onaylanır. Sözleşme ve tavsiye kararlarının uygulanmasını oluşturduğu denetim organlarıyla
izlemek. Yeni üye olacak ülkelerin üyeliğine karar vermek, Üçte iki (2/3) çoğunluk ile kabul
edilir. Büro’nun yıllık faaliyetlerini tartışmak ve izlenmesi gerek politikaları belirlemek

5.2.1.2. Yönetim Kurulu
ILO’nun yürütme organıdır (Bir devletin bakanlar kuruluna benzetilebilir). Üçlü yapı
burada da aynen korunur. Buna göre; 28 hükümet temsilcisi, 14 işçi temsilcisi ve 14 de işveren
temsilcisi olmak üzere 56 kişiden oluşmaktadır. Hükümeti temsil eden 28 üyeden 10’u,
ILO’nun kuruluşundan bu yana “büyük sanayi öneme sahip ILO üyesi ülkeler” tarafından
atanmaktadır. Bunlar; Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Rusya,
İngiltere ve ABD’dir. Ayrıca, YK, gerektiğinde “büyük sanayi öneme sahip ILO üyesi ülkeler”i
belirlemektedir. 1986 yılındaki değişiklik ile H=56, İşçi= 28, İşvr= 28 olmak üzere YK’deki
temsilci sayısı 112’ye çıkarıldı. Ayrıca “büyük sanayi öneme sahip 10 ülke kontenjanı” terk
edilmiş, yerine; coğrafi bölge, nüfus yoğunluğu, gelişme düzeyi ve ILO bütçesine yapılan katkı
getirilmiştir. Fakat henüz yürürlüğe girmemiştir. Çünkü toplam 185 üyeden 124’ünün ve
“büyük sanayi öneme sahip” 10 üyeden 5’inin onayı gerekmektedir. Ama sadece İtalya ve
Hindistan onaylamıştır!
YK temsilcileri, 3 yılda bir UÇK tarafından seçilirler. Ve yılda 3 kez toplanırlar. Ancak
YK üyelerinin an az 32’sinin (2/3) isteği üzerine “özel toplantılar” yapılabilmektedir.
Toplantılara, asıl üyelerin yanında “yedek üyeler” de katılabilmektedir.
En önemli görevi, UÇK kararlarını yürütmek ve uygulamaları izlemektir. Bu çerçevede;
işçi ya da işveren kuruluşlarından gelen ve üye devletin onayladığı bir sözleşmeyi, gerektiği
gibi uygulanmadığını içeren şikayetleri sonuçlandırmak ve bir karara bağlamaktır. Uluslar arası
Çalışma Bürosu Genel Müdürü’nü seçmekte ve Büro’yu yönetmek çeşitli Komisyonlar’ın
üyelerini belirlemek.

5.2.1.3. Uluslararası Çalışma Bürosu
ILO’nun sekretaryasıdır. Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdür ve Büro
personelinin görevleri uluslararası nitellikte olup, görevlerinin yerine getirilmesinde ILO
dışındaki hiçbir makamdan talimat almaları söz konusu değildir. 1986 yılında Genel Müdür
atama prosedürü değiştirilmiştir. Ancak henüz değişiklik yürürlüğe girmemiştir.
Yarısı hükümetlerce bu işte görevlendirilen üyelerden, diğer yarısı ise aynı ve eşit sayıda
olmak üzere UÇK ve işçi ve işveren temsilcilerinin teşkil ettikleri gruplar tarafından seçilen
kimselerden oluşur. 56 asil üye (28 hükümet ile 14’eşer işçi ve işveren tarafları) ile 66 yedek
üyeden (28 – 19 – 19) oluşur. Konferans tarafından 3 yıl için seçilir. Yılda 3 kez toplanır.
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Görev ve yetkilerinden bazıları ise, konferansın almış olduğu kararları uygulamak; örgüt
kararlarının uygulanması konusunda sendikal örgütlerden ve üye devletlerden gelen
yakınmaları ilgili hükümetlere iletmek, gerektiğinde soruşturma komisyonu oluşturarak sorunu
incelemek ve konuyu konferans gündemine taşımak; örgüt bütçesini hazırlayarak Konferansa
sunmak ve Örgüt’ün teknik işbirliği politikasını belirlemek şeklindedir.

5.2.1.4. Teknik ve Bölgesel Konferanslar ve Komiteler
Konferans Komisyonları; Konferansın daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla
oluşturulan komisyonlardır. Ortak Komite ve Komisyonlar; UNESCO, WHO gibi uluslararası
kuruluşlar yada farklı sektör ve meslek temsilcileri ile oluşturulan komite ve komisyonlardır.
Sanayi Komiteleri; farklı sektörlerdeki çalışma sorunları ile ilgilenmek üzere oluşturulan
komitelerdir. Teknik Toplantılar; Yönetim Kurulu’na çeşitli teknik konularda uzman görüşü
vermek için düzenlenen toplantılardır. Bölgesel Konferanslar; ILO’nun evrensel etkinliğini
güçlendirmek ve bölgesel düzeyde tamamlamak için oluşturulan Konferanslardır. Amaç, kimi
sorunların, bölgesel bir ön incelemesinin yapılması ve daha geniş çalışmalar için temel
hazırlanmasıdır.
Ayrıca benzer sorunları olan ülkelerin bu sorunlara genel toplantılar yerine bölgesel
toplantılar ile daha kolay çözümler bulabileceği düşünülmektedir. Bölgesel toplantılar
periyodik olarak yapılmakta ve sonuçlar Yönetim Kurulu’na rapor olarak sunulmaktadır.
Temsilcilikler ve Bölgesel Bürolar; üye sayısının artması ve faaliyet alanının genişlemesi ile
birlikte hissedilen ihtiyaç sonucunda ILO bölgesel bir örgütlenme ağı kurmaya yönelmiş,
Afrika bölgesi için Addis Abeba’da, Asya ve Pasifik bölgesi için Bangkok’ta, Arap devletleri
için Beyrut’ta, Latin Amerika bölgesi için Lima’da, Avrupa Bölgesi için ise Cenevre’de
bölgesel bürolar oluşturulmuştur. Bu bölgesel bürolar bir çok ülkedeki temsilcilik ile
desteklenmektedir.
İnceleme ve Öğretim Kuruluşları; merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü ile merkezi Torino’da bulunan Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi bu çerçevede ele alınabilir.

5.2.2. Faaliyet Alanları: Sözleşme ve Tavsiyeler
5.2.2.1. Sözleşmeler ve Tavsiyeler
İlk aşamada, sözleşme, tavsiye ya da protokol olarak kabul edilmesi istenilen “bir
sorun”, Konferans’ın gündemine sunulur. Bu konunun gündeme alınmasına YK karar verir.
YK, sorunun gündeme alınmasından önce, isterse “teknik konferans”ın düzenlenmesine karar
verebilir. YK’nın isteği ile UÇBürosu, konu ile ilgili üye devletlerin mevzuat ve uygulamalarını
inceleyen kısa bir Rapor hazırlar. YK, bu Rapor’a dayanarak, sorunun/konunun UÇK
gündemine alınıp-alınmayacağına karar verir. Gündeme alınma “oybirliği” ile kabul edilmezse,
bir sonraki toplantıda karara bağlanmaktadır. UÇK gündemine alınan bir konu, YK’nın isteği
doğrultusunsa “tek tartışma yöntemi” ya da “çift tartışma yöntemi” ile görüşülür. Tek tartışma
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yönteminde ilgili durum/konu sadece 1 yıl görüşülür. Çift tartışma yönteminde ise arka arkaya
2 yıl görüşülür.
İkinci aşamaya geçilmesi çift tartışma yönteminin benimsenmesiyledir. UÇ Bürosu
tarafından ön rapor ve üye ülkelere konu ile ilgili “sözleşme, tavsiye kararı gerekli olup
olmadığına; gerekiyorsa içeriğinin ne olması gerektiğine dair sorular” ulaştırır (İlgili gündemli
UÇK’dan en az 18 ay önce yollanmalıdır). Hükümetlerden gelen cevap sonrasında (işçi ve
işverenlerin da katkısı olur), Büro yeni ve daha geniş kapsamlı bir Rapor hazırlar (İlgili
gündemli UÇK’dan en az 4 ay önce yollanmalıdır). Rapor, UÇK sırasında “3lü teknik komite”
tarafından incelenmektedir. UÇK tartışmaları sonrasında “sözleşme veya tavsiye taslakları”
hazırlanmaktadır. Taslaklar, UÇK’nin sona ermesinden sonra 2 ay içinde hükümetlere
gönderilmektedir. Hükümetler, işçi-işveren örgütlerine danışarak, 3 ay içinde Taslak ile ilgili
değişiklik önerilerini ve yorumlarını Büro’ya göndermektedir. Büro, Hükümetlerden gelen son
görüşler doğrultusunda son raporu hazırlamaktadır. Bu son Rapor, sorunun/konunun
tartışılacağı UÇK toplantısından en az 3 ay önce hükümetlere gönderilmelidir.
İkinci sene, önce Taslak, bir Komite’nin incelemesinden geçtikten sonra UÇK’ye
gitmektedir. UÇK’de her madde tartışılmaktadır. Taslak’ın kabulü için en az 2/3 oy çokluğu
gereklidir. Kabul edilen sözleşme ya da tavsiyeler, son metinlerin hazırlanması için daha sonra
“Redaksiyon Komitesi”ne (Drafting Committe) gönderilmektedir. Komite tarafından son şekli
verilen metinler, son oylama için tekrar UÇK’a sunulur. SON OYLAMA’da 2/3 çoğunluk
sağlanamaz, sadece salt/basit çoğunluk sağlanırsa, “sözleşme” değil de “tavsiye” metin olarak
yeninden düzenlenir. Onaylanan metnin bir nüsnası Büro’da arşivlenir, diğer nüshası BM Genel
Sekreterliği’ne verilir. Ortaya çıkan metni (sözleşme, tavsiye, protokol), üye devletler de
UÇK’dan sonra 1 yıl içinde, olağanüstü durumlar olması halinde en geç 18 ay içinde kendi
ülkelerindeki yetkili makamlara sunarlar.
Her devlet, metinleri onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Onaylandıktan sonra, 12 ay
sonra yürürlüğe girer ve sorumluluk başlar. Yani, Üye devletler, sözleşmeleri onayladıklarında
uygulamaya ilişkin olarak denetimi de kabul etmiş olur. Onaylamadıklarında “niye
onaylamadıklarına dair” YK’ye rapor iletmek durumundadırlar.
Bir üye ülke, onayladığı sözleşmeyi, yazılı olarak Genel Müdür’e bildirmek suretiyle
feshedebilir! Bunun yanında, bir devlet ILO üyeliğinden ayrıldığında; onaylanmış olan
Sözleşme/tavsiyeden kaynaklı hükümlülükleri sona erdirmemektedir. Sözleşmede belirtilen
“süre kadar”, onaylanmış olan sözleşme/tavsiye hükmü devam etmektedir.
Tavsiyelerinse üç yönü vardır: Ya henüz sözleşme konusu olacak kadar olgunlaşmamış
bir sorun ele alınır. Ya genel kurallar içeren sözleşmenin, uygulanmasına yardımcı olsun diye
daha ayrıntılı hükümler getirir. Ya da sözleşmenin içerdiği kurallar doğrultusunda yol gösterir.
Bu yönleri ile Tavsiyeler, Sözleşmeleri tamamlarlar. Tavsiyeleri, bir bütün olarak onaylamak
zorunlu değildir. Ama Sözleşmeler bütün olarak onaylanmalıdır. Salt çoğunluk ile kabul edilir.
Ama Sözleşmeler 2/3 çoğunluk gerektirir.
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Sözleşme ve tavsiyeler, “asgari koşulları” belirlemektedir. Bundan dolayı, ulusal
düzenlemeler, sözleşme/tavsiyelerin “ilerisinde” ise, bu ulusal düzenlemeler ILO asgari
normlarına uygun hale getirilmez! Başka bir ifade ile, ILO normları, ülkelerin ekonomik, sosyal
ve siyasal gelişmişlik farkı dikkate alınarak hazırlanır.
Sözleşme ve tavsiyelerin güncelliği/tazelenmesi meselesine bakıldığında; güncelliğini
yitiren sözleşmeler/tavsiyeler, tümü ile veya bir kısmı olarak gözden geçirilmektedir. YK,
1985-2002 yılları arasında, temel ve öncelikli sözleşmeler dışında, 1985 yılı öncesi ILO
Sözleşme ve Tavsiyeleri’ni gözden geçirmiş, bunun sonucunda 71 Sözleşme’nin günümüz
koşullarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. 82 Sözleşme gözden geçirilmiş olup, onaylanması
beklenmektedir.

5.2.2.2. Sözleşme ve Tavsiye Türleri
Temel Sözleşmeler; ILO’nun temel ilkelerini içeren 8 Sözleşme’dir. Bu sözleşmelerin
onay sayılarını arttırılmaya çalışılmaktadır. Şu anda 1200’ün üzerinde onay bulunmaktadır.
Bunlar;
 1930 – 29 sayılı Zorla Çalıştırma
 1948 – 87 sayılı Sendika Hakkı ve Sendika Özgürlüğünün Korunması
 1949 – 98 sayılı Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık
 1951 – 100 sayılı Ücret Eşitliği
 1957 – 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması
 1958 – 111 sayılı İstihdam ve Mesleki Ayrımcılık
 1973 – 138 sayılı Asgari Yaş
 1999 – 182 sayılı Çocukların Çalışmasının En Kötü Biçimlerinin Kaldırılması
Öncelikli Sözleşmeler; ILO çalışma normlarının fonksiyon kazanabilmesinde önemli
görülmektedir. 2008 yılından beri, “Yönetişim Sözleşmeleri” denmektedir. Bunlar;
 1964 – 122 sayılı İstihdam Politikası
 1969 – 129 sayılı Tarımda İş Teftişi
 1976 – 144 sayılı ILO ile İlgili Üçlü Danışma Sözleşmesi
 1987 – 81 sayılı İş Teftişi
Teknik Sözleşmeler; “temel” ve “öncelikli/yönetişim” sözleşmeleri dışındaki tüm
sözleşmelerdir.

5.2.2.3. Denetim Faaliyetleri
ILO yasama faaliyetlerinde bulunmakla yetinmemiş ve amaçları doğrultusunda kendine
özgü denetim mekanizmaları da oluşturmuştur. Bu noktada üç farklı denetim mekanizmasından
söz edilebilir. Bunlar: düzenli denetim, yakınmalara dayalı denetim ve özel denetimdir.
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Düzenli/Genel Denetim; ILO Anayasası’na göre, ILO’ya üye devletler onayladıkları
sözleşmelerin uygulamaya konulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslar
çerçevesinde düzenli raporlar vermekle yükümlüdürler. 2012 yılından beri “online raporlama
sistemi” bazı ülkelerde uygulanmaya başlamıştır!
Bu Raporlar, ilk olarak “Uzmanlar Komitesi” tarafından incelenir. Komite, iş hukuku
alanında uluslar arası birikim ve uzmanlıkları ile tanınmış farklı ülkelerden 20 yetkin/uzman
üyeden oluşur. Komite, Genel Müdür’ün önerisi ile YK tarafından atanmaktadır. Komite, yılda
1 defa 2 hafta süreliğine toplanmaktadır. Kararlar oyçokluğu ile alınsa bile, genelde oybirliği
işlemektedir. Ortaya konan Rapor, 3 bölümden oluşmaktadır: Genel Rapor, Belirli Ülkelerle
İlgili Gözlemler ve Genel Araştırma. Rapor metninde, ülke ile ilgili eksiklikler veya bilgi
ihtiyacı olduğunda kullanılan bir yöntem “Doğrudan Temas Misyonu”dur. 1969 yılından beri
uygulanmaktadır. Bu yöntemde, sözleşmenin uygulanmasındaki sorunların giderilmesi
amacıyla hükümet, işçi ve işveren örgütleri temsilcileri ile “yerinde görüşülmesi” ve soruna
“sosyal diyalog” yolu ile çözüm aranması yoludur. Komite, Rapor’u UÇK’ye iletmek üzere
YK’ye sunar. Konferans sırasında Rapor’u incelemek üzere “Standartları Uygulama Konferans
Komitesi” (Aplikasyon Komitesi) oluşturulur. Gündeme alınan ülkenin hükümet temsilcisi ilk
konuşmayı yaraparak, Uzmanlar Komitesi Raporu’ndaki eleştirilere cevap vermektedir. Daha
sonra işçi ve işveren grup sözcüleri ve diğer delegeler, ilgili ülkede sözleşmelere aykırı
uygulamalar veya yasalardan kaynaklanan sorunlar hakkında görüş beyan etmektedir.
Yeninden söz verilen hükümet temsilcisi, bunlara cevap vermektedir. Sonunda, Komite
Başkanlık Divanı, işçi ve işveren taraflarının sözcüleri ile görüşerek karar açıklamaktadır. Daha
sonra özet bir şekilde “Aplikasyon Komitesi Raporu” hazırlanmaktadır. Rapor’da ILO
Anayasası’ndan ya da onayladıkları sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine
getirmeyene ülkeler “özel liste”de, Çok özel önem taşıyan bazı durumlar ise, Genel
Konferans’ın dikkatini çekmek amacıyla “özel paragraf”ta belirtilmektedir. “Özel liste” ve
“özel paragraf” uygulaması, yaptırım içermemektedir, ancak ilgili hükümet üzerinde moral bir
baskı oluşturmaktadır. Bu baskı sonucu genelde hükümetler, durumu düzeltmek için büyük
çaba harcarlar. Aplikasyon Komite Raporu, UÇK’ye sunulmakta; Genel Kurul’daki yoğun
tartışmalardan sonra kabul edilmektedir. Sonrasında Rapor yayınlanmakta ve ilgili hükümetlere
gönderilmektedir.
Yakınmalara (Şikâyetlere) Dayalı Denetim; yakınmalara dayalı denetim sendikal
örgütlerin yakınmalarından kaynaklanabileceği gibi, bir üye devletin yakınmalarından da
kaynaklanabilir. Sınırlı sayıda uygulanmıştır/uygulanmaktadır. Sendikal Örgütlerin
Yakınmaları; işçi veya işveren sendikal örgütleri, üye ülkelerden herhangi birisini, onayladığı
bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmediğini belirterek şikâyet edebilir. Uluslararası
Çalışma Bürosu aracılığı ile gelen bu şikâyet (yakınma) öncelikle, Yönetim Kurulu’nun üçlü
temsil esasına göre oluşturulmuş bir komitesi tarafından incelenir. Komite, kapalı oturumda
şikayeti inceler ve Rapor hazırlayarak YK’ye iletir. YK de bu Rapor’u ele alır ve karar verir.
Yönetim Kurulu şikayeti ilgili hükümete iletebilir ve ilgili hükümeti açıklama yapmaya davet
edebilir. Yönetim Kurulu, ilgili hükümet tarafından açıklama yapılmaması ya da yapılan
açıklamayı yeterli bulmaması durumunda şikayeti ve gerektiğinde şikayete verilen cevabı
kamuoyuna açıklayabilir. Üye Devletlerin Yakınmaları; bir sözleşmeyi onaylayan üye
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devletlerden her biri (ya da bir delege), sözleşmeyi onaylayan bir diğer üye devleti, onaylanan
sözleşmenin gereken şekilde uygulanmadığı gerekçesiyle Uluslararası Çalışma Bürosu’na
şikayet edebilir. Büro’ya bildirilen şikayetler, YK’ye verilmektedir. YK, şikayeti, önce ilgili
ülke hükümetine iletmektedir ve açıklama yapmasını beklemektedir. YK, şikayeti iletme gereği
duymaz ya da iletmesine rağmen belirlenen sürede cevap gelmezse ya da tatmin edecek bir
cevap değilse, bir “Soruşturma Komisyonu” kurulur. Uzman kişilerden oluşan, sorunu
inceleyecek ve sonunda Rapor hazırlanır. Sonunda YK’ye verilir. Oradan da ilgili hükümete
ulaştırılır. Uyuşmazlık halinde ilgili hükümet, meseleyi “Uluslararası Adalet Divanı”na
götürme hakkına sahiptir. Divan, Soruşturma Komisyonu’nun Raporu’nu onaylayabilir,
düzeltebilir veya iptal edebilir. Verdiği kararlar ise kesin ve bağlayıcıdır.
Özel Denetimse; sendikal hak ve özgürlükleri korumak amacıyla oluşturulan özel
denetim sistemi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından 3lü temsil esasına göre seçilen ve 9 kişiden
oluşan “Sendikal Özgürlükler Komitesi” (1950 yılında kuruldu) tarafından yürütülür.
Başkanlığını YK tarafından atanan bağımsız biri yürütür. Komite yılda 3 defa toplanarak, işçi
ve işveren örgütleri ile hükümetlerin şikâyetlerini tam bir yargı organı gibi inceler. Kendisine
yapılan şikâyeti, görüşlerini almak üzere ilgili hükümete iletir. Şikayette bulunan taraftan ise
şikayetiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi vermesi istenir. Gerekirse “Doğrudan Temas Misyonu”na
başvurulmaktadır. Hükümetlerin Komiteye cevap vermede gecikmesi durumunda ilgili
hükümet uyarılır ve gecikme nedenleri hakkında bilgi istenir. Eğer ilgili hükümet cevap
vermemekte ısrar ederse Komite durumu bir rapor ile Yönetim Kurulu’na bildirir.

5.2.2.4. Faaliyet Alanları: Karar, Protokol, Bildirge ve Diğerleri
Karar ve Protokol; kararlar, sözleşme ve tavsiyelere göre daha az biçimseldir. Kararlar
(Resolution), UÇK ve YK ve ya diğer ILO organları tarafından kabul edilebilmektedir. (İki)
Protokol, bir sözleşmenin “kısmi” olarak gözden geçirilmesi ile ilgili bir belgedir. Sözleşmeler
gibi, devletler tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi söz konusudur. Ancak, Protokol’ün
onaylanması için şart; ilgili sözleşmenin daha önceden onaylanması ya da sözleşme ile
protokolün aynı anda onaylanmasıdır.
Bildirge (Deklerasyon); UÇK ve YK tarafından oluşturulmaktadır. Bildirge, UÇK’nın
resmi ve otoriter bir kurum olmak için kullandığı çözümlerdir. Bildirgeler, onaylanmamaktadır;
ancak geniş bir etkiye sahip olmaktadır. UÇK tarafından onaylanan 5; YK’nın kabul ettiği 1
Bildirge bulunmaktadır. Temel Bildirgeler; 1944 - Filedelfiya Bilgirgesi, 1998 – Çalışmaya
İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ve İzlenmesi Bildirgesi, 2008 – Adil bir Küreselleşme için
Sosyal Adalet ILO Bildirgesi’dir. Diğer Bildirgeler; 1964 – G. Afrika Cumhuriyeti’ndeki
Apartheid Politikası ile İlgili Bildirge (1994’te kaldırıldı), 1975 – Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi
ve 1977 – Sosyal Politika ve Çokuluslu Şirketler ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’dir.
Diğer Belgelere bakıldığında; İnsana Yaraşır/Yakışır İş (Decent Work) İlk olarak 1989
yılın 87. UÇK’de Genel Müdür tarafından sunulan “İnsana Yaraşır İş” başlıklı rapor ile
gündeme gelmiştir. Daha sonra ise ILO’nun evrensel hedefi olmuştur. Bu doğrultuda 4 stratejik
hedef belirlenmiştir: İstihdam yaratmak, Çalışma hakları, Sosyal koruma, Sosyal diyalog. Bu
hedefler çerçevesinde amaç, dünya çapında kadın-erkek tüm bireylere özgürlük, eşitlik,
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güvenlik ve saygınlık koşullarında “insan onuruna uygun” istihdam imkanları sağlamaktır.
Burada sadece “istihdam yaratmak” değil, aynı zamanda bu işlerin “kabul edilebilir olması”nı
da kapsayan geniş bir amaç söz konusudur.
Küresel İşler Paktı (Global Jobs Pact); 2009 yılındaki 98. UÇK’de oybirliği ile kabul
edilmiştir. İnsana Yaraşır İş ve Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Adalet ILO Bildirgesi’ni
temel almıştır. Küresel ekonomik ve mali krizin sosyal alanda ve istihdamdaki etkileri
üzerinedir. Yatırımları, istihdamı ve sosyal korumayı merkeze alarak krizden üretken bir çıkışı
savunmaktadır.
ILO’nun Eğitim, Araştırma ve Yayın Faaliyetleri de bulunmaktadır. Örgüt, kendi
alanına giren her konuda bilimsel araştırmalar yapar, bilgi ve haberler toplar. Bu suretle
toplanan bilgiler İngilizce, Fransızca, İspanyolca başta olmak üzere çeşitli dillerde yayınlanır.
Ayrıca Teknik Yardım Faaliyetleri de vardır. ILO üye devletlerin talebi üzerine dünyanın çeşitli
ülkelerine, özellikle İktisaden kalkınmakta olan ülkelere uzman kişiler göndermek suretiyle
çalışma şartlarının ve sosyal adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. II.
Dünya savaşından sonra ise bu yardım faaliyetini BM’nin “teknik yardımı” çerçevesinde daha
da genişletmiş bulunmaktadır. Teknik yardımlar; uzman kişiler göndermek, teçhizat, teknik
projelerin masraflarına katılmak ve mesleki eğitim, sosyal güvenlik, kooperatifçilik ve küçük
sanatlar vb. gibi meselelere ödenek ayırmak suretiyle yapılmaktadır.

5.3. ILO-Türkiye İlişkileri
Türkiye, ILO tarafından üyeliğe “çağrılmıştır”. 9 Temmuz 1932 günü de TBMM Genel
Kurulu’nca verilen bir kararla Milletler Cemiyeti’ne üye olmuş ve o dönemde geçerli Milletler
Cemiyeti Anayasası uyarınca, otomatik bir şekilde ILO’nun da üyesi olmuştur.

5.3.1. 1932-1946 Arası Dönem
1932-1946 yılları arasında ILO’nun, 67 Sözleşme onaylamış, 66 Tavsiye Kararı
almıştır. Türkiye ise bu dönemde sadece 1 ILO sözleşmesini onaylayarak yürürlüğe
koyabilmiştir. Ülkemizde sanayinin ve ulusal sosyal politikaların henüz yeterince gelişmemiş
olması bu durumun ilk akla gelen nedeni olarak düşünülebilir. Zira ulusal mevzuat ile asgari
bir koruma rejimi oluşturulmadan uluslararası normların kabulü kolaylıkla mümkün olamazdı.
Ayrıca bu dönemde ülkemizin, henüz sendikaların doğmamış olması nedeniyle Uluslararası
Çalışma Konferansları’na tam bir delegasyonla katılamamış olması da ilişkileri sınırlandıran
bir başka neden olmuştur. İşçi ve işveren sendikalarının kurulmasının yasaklanmasından dolayı,
bu dönemde sadece hükümet delegesi ILO’ya katılabilmiştir! Sonuçta bu dönemde, ILO
normlarının ulusal çalışma normları üzerinde herhangi bir etkisinden söz edilememektedir.
Yine de ILO ile kurulan ilişki ülkemizdeki çalışma mevzuatının gelişmesine büyük katkı
sağlamıştır. Özellikle 1936 yılında, uzun bir hazırlık döneminden sonra kabul edilen 3008 sayılı
İş Kanunu’nda ILO’nun daha önce kabul ettiği Sözleşme ve Tavsiye Kararları’nın önemli
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etkileri olmuştur. Zaten bu dönemde ILO esas olarak, Türkiye tarafından ne kadar ILO
sözleşmesinin onaylandığı ve uygulamaya yansıtıldığı ile ilgilenmemiştir. Çünkü ILO’nun bu
dönemdeki asıl isteği hukuki, idari ve teknik yardımlar yaparak Türkiye’nin çalışma mevzuatı
ve ilgili kurumsal altyapıyı oluşturması süreçlerine katkı yapmaktır.

5.3.2. 1946-1959 Arası Dönem
1946 yılından itibaren, ILO Konferansları’na hükümet temsilcileri yanında, işçi ve
işveren temsilcileri de katılmaya başlamıştır. Ancak 1952 yılında Türk-İş’in kurulmasından
sonra işçilerin temsil edilmesi, konfederasyon düzeyinde kurumsallaşabilmiştir. İşverenlerin
konfederasyon düzeyinde temsili ise 1962 yılında TİSK’in kurulmasının hemen sonrasında
1964 yılında gerçekleşmiştir.
Bu anlamda Türkiye-ILO ilişkilerinde bir canlanma olsa da; Türkiye’nin onayladığı
sözleşme sayısı 12 ile sınırlı kalmıştır. Bunun uzantısı olarak Türkiye, sendikal hak ve
özgürlüklerin ihlali konusunda 1951 ve 1957 yıllarında ILO’ya şikayet edilmiştir. Bu bağlamda
Türkiye; 98 sayılı Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi ile ilgili olarak 1955 yılında
Uzmanlar Komitesi’nin Raporu’nda “özel gözlemler” bölümünde ele alınmıştır. Bu durum,
1956, 1957 ve 1958 yıllarında da devam etmiştir.
Bu dönemde Türkiye-ILO ilişkilerinde bir duraksama görülür ve tek bir ILO Sözleşmesi
bile ülkemiz tarafından onaylanmaz. Oysaki; bu döneme dek ILO’nun daha çok sanayileşmiş
ülkeler için sürdürdüğü politikalarda, sanayileşmekteki ülkeler de yer almaya başlamıştır.
Ayrıca, Türkiye’de de bu dönemde bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Asgari ücretler kademeli
olarak yürürlüğe konulmuştur. Deniz-İş ve Basın-İş Kanunları gibi bazı özel yasalar yürürlüğe
girmiştir. Sosyal Sigortaların kapsamı genişlemiş, sendikalar çoğalıp kademeleşmeye
başlamıştır.
Bu dönem, Türkiye’nin ILO teknik yardımlarından yararlandığı dönemdir. 1949 yılında
ILO’dan gelen uzmanlar grubu, Türkiye’nin çalışma hayatının şekillenmesine, yaptıkları
incelemeler sonucunda hazırlamış oldukları Raporlar ile yardımcı olmuşlardır. Ayrıca
Türkiye’nin talebi üzerine, 1955 yılında ILO ile TC Hükümeti arasında yapılan bir antlaşma ile
“Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü” kurulmuştur. 2003 yılında adı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) olmuştur.

5.3.3. 1959-1980 Arası Dönem
Bu dönemde Türkiye-ILO ilişkilerindeki duraksama devam etmektedir. 1959 yılında 2,
1960 yılında da 4 ILO Sözleşmesinin onaylanarak ulusal mevzuatımıza katıldığı görülür.
Toplamda 1960-1980 arası 15 yeni sözleşme onaylanmıştır. Bu nedenle Türkiye ile ILO
arasındaki ilişkilerde 1959 yılından itibaren yeni bir canlanma döneminin başladığı düşünülerek
yanılınabilir. Çünkü 1961 yılından 1966 yılına dek ILO’nun hiçbir sözleşmesi Türkiye
tarafından onaylanmayarak ILO ile ilişkilerde yeni bir duraklama dönemi daha yaşanılacaktır.
Oysaki; bu dönemde ulusal sosyal politikalar, çok sayıda sözleşmenin ülkemiz tarafından
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onaylanabilmesine olanak verebilecek bir gelişme göstermiştir. Örneğin; başta 1961 yılında
yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, bu Anayasa hükümleri
çerçevesinde kurulmaya çalışılan sosyal ve hukuki düzenin yapılandırılmasında ILO’nun
birçok ilke ve kararından geniş biçimde yararlanılmıştır.
Bu dönem bir nevi “özel paragraf” dönemi sayılabilir. 1970’li yılların sonlarında
başlayan toplumsal kargaşa dönemi, ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklarla bütünleşerek
ülkemizde hemen hemen her alandaki gelişmeleri durdurmuştur. Bu dönemde Türkiye-ILO
ilişkileri soğumaya başlamış, hatta durma noktasına gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye, epey bir
şekilde ILO ilişkisinde “özel paragraf”a alınma sorunu yaşamıştır. 1974 yılında 105 sayılı Zorla
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşme ihlali nedeniyle ile sonraki yıl (1975), özel paragrafa
alınma tehlikesi yaşamış; ama 1975 yılında gerekli değişiklik yapıldığı için sorun hallolmuştur.
1978 yılında 94, 95 ve 119 sayılı Sözleşmeleri ihlal nedeniyle özel paragrafa alınmıştır. 1979
yılında aynı ihlaller nedeniyle özel paragrafa alınmış, ancak İngiltere’nin hükümet delegesinin
verdiği önergenin kabul edilmesi ile özel paragraf kaldırılmştır. 1980 yılında 94 ve 95 sayılı
Sözleşmelerin ihlali nedeniyle yine özel paragrafa alınmıştır.Bunun yanında “şikayetler”
sonrası Sendika Özgürlüğü Komitesi de devreye girmiştir. 1967-1980 yılları arasında Türkiye
ulusal ve uluslar arası işçi örgütleri tarafından Sendika Özgürlüğü Komitesi’ne 7 defa şikayet
edilmiştir.

5.3.4. 1980 Sonrası Dönem
1980 yılında yaşanılan askeri müdahale ve yönetim döneminde ILO’nun daha önceki
dönemlerde onaylanmış birçok Sözleşme ilke ve kuralından uzaklaşılmıştır. Zira 1982
Anayasası, ILO sözleşmelerini dikkate almadan hazırlanmıştır. Bu sebeple 1980-1988 arası
Türkiye-ILO ilişkileri “en gergin dönemi” yaşamıştır. Öyleki, 2821, 2822 ve 4688 sayılı
Kanunlar’ın çıkarılmasına rağmen, ILO sözleşmelerine aykırılık devam etmiştir. Şikayetler ve
özel paragraflar devam ediyor!
1990’lı yıllardan itibaren ise Türkiye-ILO ilişkilerinde yaşanılan canlanma, Türkiye’nin
AB’ye girebilme yönündeki çabalarının bir parçası olarak düşünülebilir. Zira, AB 1989 yılında
kabul etmiş olduğu Sosyal Şart’ta çalışma yaşamı ile ilgili asgari standartları ILO sözleşmeleri
ile tam bir uyum içinde olacak biçimde belirlemiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin AB üyeliği ile
ulusal çalışma normlarımızın ILO normlarına uygunluk derecesi arasında yakın bir ilişki
bulunur. Bu nedenle, AB’ye girme amacı ve hazırlığında olan Türkiye açısından bugün ILO
sözleşmelerinin onaylanması geçmişte olmadığı kadar önemlidir. Bu gelişmeler, aynı zamanda
uluslararası çalışma normlarının benimsenmesi ve uygulanması doğrultusunda atılan iyi niyetli
ve övgüye değer adımlar olarak da irdelenmelidir.
2003 yılında 14 ILO Sözleşmesi onaylanmıştır. Yaşanılan bu hızlı gelişme, AB’ye
girebilme yönündeki çabaların bir parçası olarak düşünülebilir. Çünkü ILO standartları bir
biçimde AB müktesebatının bir parçasıdır. Ayrıca AB 2005 Katılım Ortaklığı Belgesi’nde
Türkiye’nin ILO Sözleşmeleri’ne uyması gerektiği “ilk kez” açıkça ifade edilmiştir. Toplamda
1980’den 2013’e kadar 29 sözleşme onaylanmıştır!
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Toplamda 57 sözleşmeyi (189’da 56) onaylamıştır. Bunlardan 8’i temel sözleşme
(tamamı), 3’ü öncelikli/yönetişim sözleşmesi ve 45’i teknik sözleşmedir. Ancak 52 tanesi
yürürlüktedir. Son onayladığımız sözleşme, 187 No’lu İş Sağlığını ve Güvenliğini Geliştirme
Çerçeve Sözleşmesi (16/01/2014)dir. AB ülkelerince onaylanan Sözleşme sayısı ortalaması 73,
ILO’ ya üye ülkeler ortalaması 38'dir. Ülkemiz, 8 sözleşmenin tamamını onaylayan 38 dünya
ülkesinden biri durumuna gelmiştir.
Türkiye, ILO Yönetim Kurulu’nda 1948-51, 1954-57 ve 1996-99 dönemlerinde Asil
Üye, 1975-78, 1987-90 ve 2002-05 dönemlerinde “Yardımcı Üye” sıfatıyla yer almış ve Kurul
çalışmalarına katılmıştır. Ülkemiz 2014-2017 dönemi için asil üyeliğe başvuruda bulunmuştur.
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Uygulamalar
“İnsana Yakışır İstihdam Arayışı”
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası
Çalışma
Konferansı’nın
105’incisi
30
Mayıs
10
Haziran
tarihleri
arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak. Toplantıya üye 187 ülkeden işçi, işveren ve
devlet temsilcilerinden oluşan delegasyonlar katılacak ve küresel tedarik zinciri, dünya barışı
için insana yakışır işler, güvenlik ve afet direnci, “Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet
Bildirgesinin” etkileri gibi konuları tartışacaklar.
Bu yıl konferansın genel tartışma oturumunda, küresel tedarik zinciri içinde
sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla herkes için
istihdam ve düzgün işlerin artırılmasına nasıl katkıda bulunulacağına odaklanılacak.
Çin örneği önemli
Deniz aşırı ve çok uluslu bir yapı arz eden küresel tedarik zincirine günümüzde en iyi
örnek, büyük bir küresel ekonomik güce sahip olan ve tüm kıtalara ihracat ve ithalat
faaliyetlerinde bulunan Çin ve ilişki içinde olduğu çok uluslu firmalar.
Küresel tedarik zincirinin ekonomik büyümeye katkıları Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü veya Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
tarafından bugüne kadar defalarca tartışılmış olmasına rağmen, ILO’ya göre söz konusu
yapının istihdam ve çalışma koşulları üzerindeki etkileri çok fazla ele alınmamış durumda.
Bunun yanında, küresel tedarik zinciri içinde yaratılan işleri ne nicelik, ne de nitelik açısından
değerlendiren bir uluslararası kuruluştan söz etmek de henüz mümkün değil. Bu açıdan,
ILO’nun bu yıl ana tartışma eksenini küresel tedarik zinciri içinde düzgün işler yaratmak
şeklinde belirlemesi, konunun küresel boyutta ele alınması bakımından son derece önemli.
Çocuk işçiliği ile mücadele günü olan 12 Haziran, bu yıl konferans bittikten sonraki pazara
denk geliyor. Bu sebeple, konferansta 8 Haziran Çarşamba günü “Tedarik Zinciri İçinde
Çocuk İşçiliğine Son Verilmesi Herkesin Görevidir” temasıyla bu güne atıf yapılacak.
Ayrıca, konferans kapsamında düzenlenecek olan Çalışma Zirvesi de açık ve interaktif bir
tartışma ortamı için katılımcılara imkan sağlayacak. Bu yılki etkinliğin teması, “Gençler için
Düzgün İşler” olarak belirlenmiş.
Türkiye’nin son 10 yıllık dönemde Uluslararası Çalışma Konferansı karnesi ne yazık
ki çok iyi değil. Söz konusu dönemde, ILO Standartları Uygulama Komitesi Gündeminde
Türkiye her yıl istisnasız yer almış ve 7 kez Komite’nin “ILO Sözleşmelerini En Kötü
Uygulayan Ülkeler” listesine, başka bir ifadeyle “kara listeye” girmiş durumda.
Türkiye kısa listede!
Geçen yıl, 25 ülkenin yer aldığı “kısa listede” Türkiye de vardı. ILO’nun Türkiye’yi
kısa listeye alma sebebi, son yıllarda arka arkaya yaşanan iş kazaları ve iş güvenliği
konusundaki sözleşmelerin imzalanmış olmasına rağmen uygulanmamasıydı. Aslında, ILO
tarafından kısa listeye alınmanın cezai bir yaptırımı bulunmuyor. Ancak bu durum,
uluslararası gündem yarattığından bir prestij kaybı söz konusu oluyor. Dolayısıyla,
Türkiye’deki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemelerin bir an önce
pratikteki karşılığını bulması gerekiyor.
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Kaynak: Cem Kılıç (18.05.2016), “İnsana Yakışır İstihdam Arayışı,” (Çevrimiçi)
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/-insana-yakisir---istihdam-arayisi-2247817/,
18.02.2017.
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Uygulama Soruları
Türkiye’nin ILO ilişkisinde “kara liste” ya da “kısa liste” olma durumlarını
araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ILO, Milletler Cemiyeti bünyesinde kurulan daha sonra Birleşmiş Milletler bünyesinde
yeniden şekillenen özerk bir sosyal ve ekonomik uluslararası sosyal politika kurumudur.
ILO’nun yapısı için Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları, ILO üyesi ülkelerin çalışma
hayatlarına standart getirme açısından önemli araçlardır.
Türkiye-ILO ilişkilerinde yer yer “kara liste” sorunları yaşanmış olmasına rağmen,
2000’li yılların ortasından bu yana daha az sorunlu bir zemin bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Madenlerde kadınların, sanayide 12 yaşından küçük çocukların yasaklanması”
gibi bir dizi kararların alındığı ILO öncesi standart getirme çabası hangisidir?
A) R. Owen’in çabaları
B) Uluslararası Çalışma Mevzuatı Birliği
C) İsviçre Federasyonu
D) Daniel Mareska’nın çabaları
E) Berlin Konferansı
2)

1919 – 1949 yılları arasında kaç ILO sözleşmesi kabul edilmiştir?

A) 80
B) 87
C) 93
D) 100
E) 105
3)

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan iki ILO Konferansı hangileridir?

A) New York-Washington
B) Washington-Filedelfiya
C) New York-Filedelfiya
D) Filedelfiya-Toronto
E) Toronto-New York
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4)

ILO “özel denetim sistemi” hangi konu/lar ile ilgilidir?

A) Örgütlenme ve iş kazaları
B) İş kazaları ve işsizlik
C) Sendikacılık ve iş kazaları
D) Örgütlenme ve Sendikacılık
E) Örgütlenme ve işsizlik
5)

Uluslararası Çalışma Konferansı nerede toplanmaktadır?

A) Cenevre
B) Brüksel
C) New York
D) Montreal
E) Paris
6)
Aşağıdakilerden hangisi ILO Yönetim Kurulu’ndaki “büyük sanayi öneme
sahip” 10 ülkeden biridir?
A) Çin
B) Meksika
C) Hollanda
D) Kanada
E) Avusturya
7)

138 sayılı Asgari Yaş sözleşmesi kaç tarihlidir?

A) 1965
B) 1968
C) 1970
D) 1973
E) 1975
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8)

Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ve İzlenmesi Bildirgesi’nin tarihi

nedir?
A) 1994
B) 1996
C) 1998
D) 2000
E) 2002
9)
Türkiye’nin 1932-1946 yılları arasında imzaladığı toplam sözleşme ve tavsiye
kararı sayısı nedir?
A) 122
B) 133
C) 144
D) 155
E) 166
10)

Türkiye’nin onayladığı sözleşmelerden kaç tanesi yürürlüktedir?

A)

38

B)

B) 43

C)

C) 45

D)

D) 50

E)

E) 52
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Cevaplar
1)E
2)B
3)C
4)D
5)A
6)A
7)D
8)C
9)B
10)E
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6. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ IV:
IMF ve DÜNYA BANKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın genel mahiyetlerini;
6.2.Dünya Kalkınma Raporları’ndaki yoksulluk boyutlarını;
6.3.Yapısal Uyum Programları’nın sonuçlarını öğreneceğiz.

177

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) IMF ve Dünya Bankası kuruluş süreci ile Bretton Woods arasındaki ilişki nedir?
2) 2010 Dünya Kalkınma Raporu’nun öncekilerden farklar nelerdir?
3) Yapısal Uyum Programları ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Genel olarak IMF
ve Dünya Bankası

IMF’nin kuruluş süreci, yapısı, Okuyarak
görevleri ve Türkiye ile ilişkisi
yanında Dünya Bankası’nın genel
yapısı, grubu ve Türkiye ile ilişkisini
bilmek

Sosyal Politikalar
açısından IMF ve
Dünya Bankası

Yoksulluk açısından Dünya
Kalkınma Raporları’nın detayları ile
Yapısal Uyum Programları’nın
ülkeler için sonuçlarını kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Raporları,
Yapısal Uyum Programları, Türkiye
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Giriş
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası, aynı dönemlerde kurulan uluslararası
örgütlerdir. Mahiyetleri itibariyle esas olarak ekonomik örgütlerdir, ancak ülkelerin
ekonomilerine katkı sağlama noktasındaki sundukları programlar, siyasi mahiyet taşımanın
yanında sosyal politika bağlamını da içinde barındırmaktadır. Sosyal politika bağlamında en
fazla yoksulluk olgusu ön plana gelmektedir. Bu noktada “Yapısal Uyum Programları”nın
yoksulluk ile ilintisi ortaya çıkmaktadır.
İşte kitabın bu bölümü, öncelikle IMF ve Dünya Bankası’nın genel mahiyetlerini
ortaya koymaktadır; daha sonra IMF ve Dünya Bankası’nın sosyal politika bağlamları ele
alınmaktadır.
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6.1. Genel Olarak IMF Ve Dünya Bankası
6.1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF)
6.1.1.1. Kuruluş Süreci
BM’nin 1-22 Temmuz 1944’de Bretton Woods’da (New Hempshire, ABD) düzenlemiş
olduğu “uluslararası para ve finans” konferansında, IMF ve Dünya Bankası’nın kurulması
kararlaştırılmıştır. SSCB dışında BM’ye üye diğer ülkelerin 22 Temmuz’da onayladığı
anlaşmaya bağlı olarak aynı yılın Ekim ayı başlarında Dünya Bankası ve IMF’nin statüleri
belirlenmiş, görevleri saptanmıştır. Anlaşma hükümleri, IMF’nin kuruluşunda (27 Aralık 1945)
kotaların % 80’ine sahip olan 28 ülke hükümetinin imzalarıyla yürürlüğe girmiştir. Merkezin
Washington’da olması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 1947’de IMF fiilen faaliyete geçmiş ve aynı
yılın 8 Mayıs’ında Fon’dan ilk çekme hakkı (Fransa) kullanılmıştır.
Süreçte ABD, savaştan zarar görmüş Avrupa’ya yardım yapabilecek tek ülke
konumundaydı. ABD bu yardımı doğrudan yapmaktansa kurulacak uluslararası mali kuruluşlar
aracılığı ile dolaylı biçimde yapmayı planlıyordu. Bretton Woods Konferansı’na birçok
ekonomi uzmanı katılmış olmasına karşın, konferans süresince iki görüş ön plana çıkmıştır.
Birisi ABD Hazine Bakanı Harry Dexter White’ın hazırlamış olduğu “White Planı”, diğeri
İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes’in hazırlamış olduğu “Keynes Planı” idi. Bretton Woods
Konferansı sonunda ABD’nın görüşlerini yansıtan White Planı kabul edilmişti. Bu sonucun
arkasında, altın rezervleri ve ödemeler bilançosundaki güçlü tabloların ABD’ye sağlamış
olduğu ekonomik ve siyasal üstünlük yatmaktaydı.
Bretton Woods Para Sistemi (nominal değer sistemi); IMF’ye 1945 ve 1971 yılları
arasında katılan ülkeler, döviz kurlarını (para birimlerinin ABD cinsinden değeri ve ABD için
doların altına göre değeri) yalnızca ödemeler dengesinde “temel bir dengesizlik” olduğunda ve
yalnızca IMF’nin onayıyla düzeltebilecek düzeylerde sabitlemeyi kabul etti. Bu nominal sistem
(Bretton Woods sistemi olarak da bilinen), 1971 yılında ABD hükümeti doların (ve diğer
hükümetlerdeki dolar rezervlerinin) altına dönüşümünü askıya aldığı zamana kadar sürdü.
Bretton Woods Sisteminin sonu (1972-1981); Başkan Lyndon Johnson’un Büyük
Toplum programları için yerel harcamalardaki önemli artış ve Vietnam Savaşının neden olduğu
askeri harcamalardaki artış doların o zamanda aşırı olan değerini giderek azalttı. Sistem 1968
ve 1973 yılları arasında çözüldü. 1971 yılının Ağustos ayında, Başkan Richard Nixon, doların
altına dönüştürülebilirliğinin “geçici” olarak durdurulduğunu bildirdi. Dolar 1960’lı yılların
büyük bölümünde Bretton Woods’ta belirlenen pariteye göre mücadele verse de, bu kriz
sistemin çöküşüne damgasını vurdu. Sabit döviz kurlarını yeniden oluşturma çabası başarısız
oldu ve 1973 yılının Mart ayında, önemli para birimleri birbirine karşı değişmeye başladı.
Bretton Woods sisteminin çöküşünden itibaren, IMF üyeleri istedikleri kur rejimini seçmekte
özgürdür (para birimlerini altına sabitlemek dışında) para biriminin serbest biçimde hareket
etmesine izin vermek, para birimini başka bir para birimine veya para birimi grubuna
sabitlemek, başka bir ülkenin para birimini benimsemek, bir para birimi bloğuna katılmak veya
parasal bir birliğin parçası olmak.
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6.1.1.2. IMF’nin Yapısı
IMF şu an için bünyesindeki 185 ülke ile global sayılabilecek bir kuruluştur. Üye olmak
için ülkenin başvurması ve mevcut üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmesi
gerekmektedir. Eski Yugoslavya Cumhuriyetinin bir parçası olan Karadağ, IMF’ye Ocak 2007
tarihinde katılmış ve kuruluşun 185’inci üyesi olmuştur.
IMF’nin mali kaynakları temelde ülkelerin kuruluşa üye olduklarında sermaye katkısı
olarak ödedikleri paralardan gelir. Kotalar kabaca her ülkenin ekonomisinin boyunu yansıtır:
Bir ülkenin ekonomisi üretim açısından ne kadar büyük ve ticaret yaptığı alanlar ne kadar çeşitli
olursa, kotası da genel olarak o kadar büyük olur. Örneğin, dünyanın en büyük ekonomisine
sahip olan ABD aynı zamanda IMF’deki en büyük kotaya da sahiptir. Kotalar beş yılda bir
gözden geçirilir ve Guvernörler Kurulu gerekli gördüğünde artırılabilir.
Üyenin IMF kararlarındaki oy verme hakkını büyük ölçüde kota belirler. Her IMF üyesi
250 temel oy, ayrıca kotanın her 100.000 SDR’si (Özel Çekme Hakları) için artı bir oya sahiptir.
Buna göre Amerika Birleşik Devletleri 371,743 oya (toplamın %16,83’ü), Palau 281 oya
(toplamın %0,01’i) sahiptir. Yeni kararlaştırılan kota ve katılım (quota and voice) reformu, 54
üye ülkedeki kota artışının sonucunda, pek çoğu gelişmekte olan piyasa ülkelerinden oluşan
dinamik ekonomilerde önemli bir değişimle sonuçlanacaktır. Temel oy sayısının üç katına
çıkmasıyla, daha yoksul ülkelere kurumun yönetiminde daha fazla söz hakkı verilmesi de
beklenmektedir.

6.1.1.3. IMF’nin Görevleri
Görevleri, ekonomik gözetim, teknik yardım ve eğitim ile kredi vermedir.
Ekonomik Gözetim dendiğinde, IMF, ülkeleri güçlü ekonomik politikalar benimsemeye
teşvik ederek global büyüme ve ekonomik istikrarı destekler. Bunun için global, bölgesel ve
ulusal ekonomik gelişmeleri düzenli olarak izler. Aynı zamanda her bir ülkenin ekonomik
politikalarının diğer ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi hedefler. Bu izleme ve
tartışma süreci, ekonomik gözetim olarak bilinir. IMF, düzenli olarak (genellikle yılda bir kez)
her bir üye ülkenin ekonomik durumuna dair derinlemesine bir değerlendirme gerçekleştirir.
Ülke yetkilileriyle, büyüyen ve başarılı bir ekonomiye en çok katkıda bulunan politikaları
tartışır. IMF ayrıca, gerektiğinde global ekonomi için genel öneme sahip sorunları ele almak
üzere, sistemik geçerliliği olan ekonomi gruplarını bir araya getirir. Bu buluşmalar çok milletli
konsültasyonlar olarak adlandırılır. Örneğin, 2007 yılının başlarında, Amerika Birleşik
Devletleri, Çin, Avrupa bölgesi, Japonya ve Suudi Arabistan, IMF’nin global dengesizlikleri
azaltmayı hedefleyen çok milletli konsültasyonuna katıldı.
Teknik yardım açısından, IMF, üye ülkelerin etkin politikalar geliştirme ve uygulama
yeteneklerini güçlendirmek için teknik yardım ve eğitim sağlar. Teknik yardım, maliye
politikası, para ve döviz kuru politikaları, banka ve mali sistem gözetimi ve düzenlenmesi, ve
istatistik de dâhil olmak üzere, çeşitli alanlarda sağlanmaktadır.
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Kredi verme söz konusuysa, üye ülkelerin ödeme dengelerini ayarlama konusunda
güçlükle karşılaşması halinde, IMF çözümü kolaylaştırmak için başvurulabilecek bir fondur.
Ulusal yetkililer tarafından, IMF ile yakın işbirliği içinde, finansman destekli bir politika
programı geliştirilir. Bu programın etkin bir şekilde yürütülmesi için, finansal desteğin
devamlılığı şarttır. IMF ayrıca, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Desteği (PRGF) ve Dışsal
Krizler Kolaylığı (ESF) ile gelir düzeyi düşük olan ülkelere özel faiz oranı içeren krediler
sağlar. 1970’lerin petrol krizi ve 1980’lerin borç krizi birçok düşük gelirli ya da düşüğe yakın
orta gelirli ülkelerin IMF’den borç almasına yol açmıştır. 1990’larda, orta ve doğu Avrupa’daki
geçiş dönemi ve gelişen piyasa ekonomileri krizi, IMF kaynaklarına olan talebi daha da arttırdı.
2004 yıllında, dünya çapındaki olumlu ekonomik koşullar sonucu birçok ülke IMF’e olan
borçlarını ödemeye başladı. Sonuç itibariyle, Fon’a duyulan ihtiyaç keskin bir düşüş yaşadı.
Fakat 2008 yıllında, IMF, finansal kriz ve yüksek besin madde ve benzin fiyatlarından etkilenen
ülkelere tekrardan kredi sağlamaya başladı. 2008 yılı sonları ve 2009 yılı başlarında IMF
krizden etkilenen ülkelere $50 milyar dolar borç sağladı.

6.1.1.4. Türkiye’nin Konumu
Türkiye IMF’ye (ve Dünya Bankası’na) 1947 yılında üye olmuştur. Türkiye’nin 1958
yılındaki stand-by (destekleme) düzenlemesi göz ardı edilirse, IMF ile ilişkilere başlaması ile
birlikte ilk stand-by antlaşması da 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştirildi. Bir yıl süren bu ilk
stand-by antlaşması 31 Aralık 1961’de sona erdi. Türkiye, 1961 yılından, 1970 yılına kadar her
yıl, IMF ile bir stand-by gerçekleştirdi. Anlaşmalar genellikle 1 yıl dolmadan sona erdi. Bu ilk
Stand-by anlaşmasından 1970 yılına kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kredinin
sağlanabilmesi için her yıl “niyet mektupları” hazırlanarak yeni bir stand-by düzenlemesine
gidildi. 1970’ten, 1978’e kadar IMF’ye 8 yıl ara veren ve bu süre içinde stand-by anlaşması
yapmayan Türkiye, 1978 yılından 1980 yılına kadar, IMF ile yeniden birer yıllık stand-by
anlaşmaları gerçekleştirdi.
Türkiye, 18 Haziran 1980 tarihinde ilk kez, IMF ile en uzun stand-by anlaşmasını
gerçekleştirdi ve bu anlaşma 17 Haziran 1983’te sona erdi. 1983 yılında yeni bir stand-by
düzenlemesine giden Türkiye’nin anlaşma süresi bir yıl sürdü. Bu dönemde ülkede kontrol
altına alınamayan enflasyon ve gelir dağılımı eşitsizliği gözlendi.
1980 yılından sonra uygulanan yeni istikrar politikası küreselleşmenin de etkisiyle kamu
kesiminin ekonomi içindeki payını küçültmeye eğimli bir anlayış benimsemiştir. Ancak bu
anlayışın ülkede kuramsal hukuksal ve ekonomik temeli olmadığından 24 Ocak Programı
ülkede önemli toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açmıştır. Türkiye, 1984 yılından 1994
yılına kadar IMF ile stand-by düzenlemesine gitmedi. 8 Temmuz 1994’te yapılan stand-by ise
26 Eylül 1995’te sona erdi.4 yıllık aradan sonra 1999-2002 döneminde 17.stand-by
düzenlemesi gerçekleştirildi.
Türkiye 18 Aralık 2000 tarihinde likidite darboğazından doğan kriz sonrasında, gelirler,
harcamalar, para piyasaları ile özelleştirme dahil yapısal reformlara ilişkin yeni önlemlerin yer
aldığı IMF ile kendisini çok fazla bağlayıcı yeni bir niyet mektubu vererek anlaşmak zorunda
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kalmıştır. 11 Mayıs 2005’te de 10 Mayıs 2008’de sona eren 19. Stand-by düzenlemesi (SON)
gerçekleştirildi.
1947 yılında IMF’ye katılan Türkiye; Fon’a giren ilk ülkeler arasında yer almıştır. 19612005 döneminde Türkiye ortalama her 2.5 yılda Fon ile bir stand-by (destekleme)
düzenlemesine gitmiştir. IMF ile en fazla destekleme düzenlemesi yapan ülkeler arasında
Türkiye’nin yanında Filipinler, Panama, Uruguay, Ekvator, San Salvador, Fas ve Kosta Rika
gibi ülkeler bulunmaktadır. Ancak Türkiye, IMF’ye olan borcunu 2013 baharında bitirdi.
Türkiye IMF’den “yardım alan ülke” konumundan çıkıp, “dünyayı krizden koruyacak ülkeler”
arasına girmektedir. Üstelik yapılacak olan 5 milyar dolarlık yardımın kullanımı için Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın IMF’yi aralıklı olarak denetleyecek olmasıyla Türkiye
“denetlenen” konumdan “denetleyen” konuma terfi etmektedir.

6.1.2. Dünya Bankası
6.1.2.1. Dünya Bankası’nın Genel Yapısı
Dünya Bankası, IMF ile birlikte 1946 yılından 1973 yılına kadar uluslar arası parasal
sistemde geçerli olan “Bretton Woods Sistemi”nin önemli bir parçası olarak kurulmuştur.
Dünya Bankası Grubu, IMF ile birlikte kurulduğu için bu iki kuruluşa “Bretton Woods İkizleri”
de denmektedir. Dünya Bankası Temmuz 1944’de yapılan BM Para Konferansı’nın ardından
25 Haziran 1946 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
Kuruluşunda II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu yıkıntıyı gidermek amacını güden
Dünya Bankası 250 milyon ABD doları tutarındaki ilk krediyi, Fransa'nın imarı için 1947
yılında vermiştir. Daha sonra da Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg’a kredi açmıştır.
Savaştan olumsuz etkilenen Avrupa ekonomisinin yeniden ayakları üzerinde durmasını
sağlayacak yapılanmaya öncelik tanıyan Banka, ilgili ekonomiler için gerekli olan ithalatın
finansmanını sağlamak doğrultusunda kredi açmıştır.
Dünya Bankası üyeliği IMF’e üye olan tüm ülkelere açık bulunmaktadır. Ancak IMF
üyesi ülkelerin Dünya Bankası’na üyelik zorunluluğu yoktur. Hâlihazırda 188 üyesi
bulunmaktadır.
Dünya Bankası sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere kredi desteği
sağlamaktadır (Ama Banka’nın hâlihazırda 188 adet üyesi bulunmaktadır). Az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler kredi kullanma ve finansman ihtiyaçlarını gidermek amacıyla üye iken,
gelişmiş ülkeler ise Dünya Bankası içindeki oy oranının getirdiği güçle Banka politikalarında
etkili olmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerin üye olmak istemesi, Dünya Bankası’nın
sağladığı yatırım projelerine sadece Banka’ya üye olan ülkelerin şirketlerinin katılabilmesi
kuralı ile de ilgilidir. Başka bir ifade ile bazılarına göre; Dünya Bankasının II. Dünya savaşında
yıkıma uğrayan ülkelerin toparlanmasına yardım etmek amacıyla kurulduğunu, ancak
misyonunun bir süre sonra kapitalist sistemin o zamanki Sovyetler Birliği’ne üstünlüğünü
kanıtlamaya dönüştüğünü belirtmektedir. Ayrıca, kapitalizmin ana unsurları olan çok uluslu
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şirketlerle sıcak ilişkiler kurulduğunu, bu kurum ve şirketlerin iş birliği ile yoksul ülkelere
aslında ihtiyaçları olmayan ve bu ülkelere fayda getirmeyen yatırımlar yapıldığını ifade
etmektedir. Ayrıca, Dünya Bankasındaki sermaye ve buna bağlı oy dağılımına işaret ederek,
Dünya Bankası’nın tıpkı Bretton Woods Sistemi’nin diğer kurumu olan IMF gibi, gerçekte
“dünyanın bankası” ya da kurumu değil ABD’nin bankası-kurumu olduğunu ve bunun sonucu
olarak ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiğini savunmaktadır. Banka sermayesinin % 16’dan
fazlası ABD’ye aittir.

6.1.2.2. Dünya Bankası Grubu
Dünya Bankası Grubunu oluşturan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD),
Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflı Yatırım
Garanti Ajansı (MIGA), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID).
“Dünya Bankası” terimi yalnızca IBRD ve IDA kuruluşlarını ifade etmektedir.

6.1.2.2.1. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
Dünya Bankası’nın ana kuruluşu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International
Bank for Reconstruction and Development – IBRD) 1945 yılında kurulmuştur. 185 üyesi
bulunan IBRD orta gelirli ve yoksul fakat kredi değerliliğine sahip ülkelerde kredi, garantiler
ve kredi dışı olanaklar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya destek vererek ve danışma
hizmetlerinde bulunarak yoksulluğu azaltmayı hedeflemektedir.
Türkiye bu kuruluşa 1947 yılında üye olmuştur. IBRD kârı azamileştirmeye çalışmadığı
halde 1948 yılından bu yana her yıl net gelir elde etmiştir. Elde ettiği kârlar birçok kalkınma
faaliyetinin fonlanmasında kullanılmakta ve mali gücüne katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla
da, üye ülkelere düşük maliyette ve uygun koşullarda kaynak sağlayabilmektedir.
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6.1.2.2.2. Uluslararası Kalkınma Birliği
Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development Association – IDA) 1960
yılında IBRD’den kredi alacak mali yeterliliğe sahip olmayan çok yoksul ülkelere kredi
sağlamak üzere kurulmuştur. Piyasa koşullarında borçlanma kapasiteleri çok düşük olan veya
hiç olmayan bu ülkelerin büyük çoğunluğunda ortalama gelir kişi başına yılda 500 doların
altında olup birçok insan bunun altında bir gelir ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. IDA
eğitim, sağlık, temiz su, sağlık koruma gibi temel hizmetlerden daha iyi biçimde
yararlanılmasına yardımcı olmakta ve ekonomik kalkınma ile istihdama yönelik reform ve
yatırımlara destek vermektedir.
Ayrı bir tüzel kişiliği olan IDA 1960 yılında kurulmuş olup, Türkiye aynı yıl bu birliğe
üye olmuştur. IDA’nın şu an 166 üyesi bulunmaktadır. Birlik üye ülkeler içerisinde piyasa
koşullarında borçlanma kapasiteleri çok düşük veya hiç olmayan en yoksul kesimin kalkınması
için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için kurulmuştur.

6.1.2.2.3. Uluslararası Finans Kurumu
1956 yılında kurulan Uluslararası Finans Kurumu’nun (International Finance
Corporation – IFC) amacı gelişmekte olan ülkelerde özel sektör yatırımlarını teşvik ederek
ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Bu kuruluş gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir özel
girişime yatırım yapmakta ve müşterilerine uzun vadeli kredi, garanti ve risk yönetimi
sağlamaktadır. Özel sektör yatırımcılarına vermiş olduğu bu krediler için devlet garantisi talep
etmemektedir. IFC, özel sektörden yatırımcıların uygun bulmadığı bölge ve sektörlerde
yatırımda bulunmaktadır.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nun üye sayısı 179 olup, Türkiye aynı yıl içerisinde
bu kuruluşa üye olmuştur. Dünya Bankası başkanı aynı zamanda IFC’ nin başkanlık görevini
de yürütmektedir. IFC, Dünya Bankası Grubunun diğer kurumlarıyla koordineli bir şekilde
faaliyetlerini sürdürür ancak yasal ve mali açıdan bağımsızdır.

6.1.2.2.4. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
1988 yılında kurulan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Multilateral Investment
Guarantee Agency – MIGA), yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerde istimlak, paranın
konvertibl olmaması, transfer kısıtlamaları, savaş ve sivil karışıklıklar gibi ticari olmayan
risklere karşı korunarak teşvik edilebilmesi için garantiler sağlamaktadır. Bununla beraber,
MIGA’nın diğer bir amacı da kendine pazar arayan uluslararası sermayeyi, sigorta sağlamak
suretiyle, belirli bir ihtimal dahilinde ortaya çıkabilecek risklere karşı korumaktır. MIGA
sayesinde yabancı sermaye hiçbir ticari olmayan risk almadan, o ülkenin sermaye payı ve
ödediği primlerle karşılanan garanti olanağına kavuşabilmektedir.
Bu çerçevede MIGA, Dünya Bankası ve IFC’nin çabalarına tamamlayıcı yönde katkı
sağlamaktadır. MIGA yatırım uzlaşmazlığı olduğunda talep üzerine arabuluculuk hizmeti de
sunmaktadır. Ayrıca, yatırım olanaklarıyla ilgili bilginin ülkelerce yaygınlaştırılabilmesi için
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teknik yardım hizmeti de vermektedir. Türkiye’nin 1988 yılında üye olduğu MIGA’nın üye
sayısı 171’dir.

6.1.2.2.5. Uluslararası Yatırım Antlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Merkezi
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Centre for
yapıldığı ülke ile yabancı yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda mahkemeye Settlement
of Investment Disputes – ICSID) 1966 yılında hükümetler ve yabancı yatımcılar arasındaki
yatırım anlaşmazlıklarına çözüm getirmek amacıyla kurulmuştur.
Yatırımın başvurarak yargı kararı almak, yerel hukukun ulusal çıkarları gözetmesi
nedeniyle yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmemektedir. Bu nedenle bir hakeme
başvurarak ortak bir hakem kararı alıp ona uymak veya bir uzlaştırmacı mercii önünde uzlaşma
yolunu denemek, yabancı yatırımcılar açısından çoğu zaman tercih edilen bir metot olmaktadır.
Bu amaçla tarafların karşılıklı anlaşmasını sağlama konusunda öncelikle “uzlaştırma” yolunu
seçer. Uzlaştırmanın sağlamadığı durumlarda ise ihtilafın çözümlenmesi için “tahkim”
müessesesi devreye girer. ICSID’in hakemlik hizmetlerinden faydalanmak zorunlu olmayıp
tarafların isteğine bağlıdır. Ülke hükümetleri ile o ülke yatırımcıları arasındaki yatırım
sözleşmelerinde tahkim konusunda anlaşma olabileceği gibi, devletlerarasında imzalanan iki ya
da çok taraflı anlaşmalarda da tahkim yoluyla uzlaşma önceden kararlaştırılabilir.

6.1.2.3. Türkiye ile İlişkiler
Türkiye 1947 yılında üye olmuştur. Türkiye ağırlıklı olarak iki kurumla, Dünya Bankası
(IBRD) ve Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) ile temas halindedir ve bu kurumların
kredilerini kullanmaktadır.
1950 yılında Banka’dan ilk defa kredi almıştır. Türkiye 1950-2003 yılları arasında proje,
sektörel, yapısal destek ve uyum nitelikli 160’tan fazla kredi anlaşmasıyla Dünya Bankası’ndan
yaklaşık 21 milyar ABD doları miktarında kredi almıştır. Türkiye 1950-2003 yılları arasındaki
süre içinde aynı zamanda Dünya Bankası’ndan en çok kredi sağlayan ülke konumuna gelmiştir.
Buna rağmen Türkiye’nin Dünya Bankası’na olan borcunun toplam dış borcuna oranı % 4’ten
daha azdır ve bu oran da azalma eğilimindedir.

6.2. Sosyal Politikalar Bağlamında IMF ve Dünya Bankası
6.2.1. Dünya Kalkınma Raporları Ve Yoksulluk
Dünya Bankası’nın ana yayını Dünya Kalkınma Raporu her on yılda bir yoksullukla
mücadele konusunu gündeme taşımıştır. Bu konuda hazırlanan ilk rapor 1980’de yayınlanmış
ve 1980’li yılların durgunluk ve yapısal uyum tartışmaları arasında kaybolmuştur. 1990’da
yayınlanan ikinci rapor yoksullukla mücadele alanında yeni bir araştırma dalgasına yol
açmıştır. Bu konuda yayınlanan üçüncü rapor yoksulluğun uluslararası gündemin başlıca
konularından biri haline geldiği 2000 yılına rastlamaktadır. Son rapor 2010 tarihlidir.
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6.2.1.1. 1980 Raporu
1980 Dünya Kalkınma Raporu’nda mutlak yoksulluk; hastalık, eğitimsizlik ve yetersiz
beslenme ile karakterize edilen bir yaşam durumu olarak tanımlanmaktadır.
1980 Dünya Kalkınma Raporu yoksullukla mücadelede büyümenin ana güç olmasına
rağmen yeterli olmadığı kabul edilmektedir. Eşitsizliğin azaltılmasında ve yoksullukla
mücadelede hükümetlere büyük görev düşmektedir. Hükümetler toprak reformu, sulama
sistemi, yol gibi altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık hizmetleri, yoksul yanlısı araştırma ve
teknoloji sunumu, transfer ve sübvansiyonlar gibi çeşitli önlemler ile yoksulların gelirini
artırabilmektedir.
Yoksulluk ile mücadelede eğitim çok önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimin diğer
düzeylerinin yanı sıra ilkokul eğitimi bile yoksulların gelirlerini ciddi şekilde yükseltmektedir.
Eğitim ücretleri artırmasının yanı sıra, aynı zamanda ilköğretim insanlara gelişen teknikler ve
yeni fırsatlar konusunda bilgi edinme ve değerlendirmede yardımcı olmaktadır.
İnsani gelişmenin önemli unsurlarından biri de sağlıktır. Sağlığın üç temel belirleyicisi
bulunmaktadır. Birincisi fiyatlara ve gelire bağlı olan gıda, barınma, yakıt, sabun, su ve medikal
hizmetler gibi belirli mal ve hizmetleri satın alma gücüdür. İkincisi sağlık teşkilatının
standartları ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlığı gibi sağlık çevresidir. Üçüncüsü ise insanların
beslenme, sağlık ve hijyen anlayışıdır. Beslenme hem sağlık hem ekonomik gelir kazanma
açısından önemlidir. Kişinin sağlıklı olma hali geliri üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır.
İnsani gelişme kriterleri açısından yetersiz beslenme çoğunlukla gıda için yeterli geliri olmayan
insanların yoksulluğunu göstermektedir. Yetersiz beslenmenin yetersiz hane halkı geliri, iyi
beslenme alışkanlıklarını görmezden gelme ve aile içinde gıdanın eşitsiz dağılımı olmak üzere
üç temel sebebi bulunmaktadır.

6.2.1.2. 1990 Raporu
Ekonomik Büyüme açısından Rapor, hiçbir ülkenin ekonomik büyüme olmadan
yoksulluğu azaltamayacağını savunmaktadır. Bu, genel olarak isabetli bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir, ancak burada büyümenin tarzı önem kazanmaktadır. Çünkü Banka, daha
çok emek yoğun sanayiye ve geniş tabanlı tarımsal kalkınmaya dayalı bir büyüme stratejisini
önermektedir. Öneri, nüfusunun yaklaşık % 90’ının tarımla uğraştığı Afrika için savunulabilir
gözükmektedir, ancak Bankanın büyüme ve dolayısıyla yoksulluğu azaltmak için önerdiği neo
liberal politikaların (tarım ürünlerine olan fiyat sınırlamalarının kaldırılması, sermaye yoğun
sanayilere sübvansiyonların azaltılması, ithalat kısıtlamalarının kaldırılması ve döviz kuru
reformları gibi) gelişmekte olan dünya ülkelerine ne ölçüde uygun olduğunun tartışıldığını
hatırlatmak yerinde olur.
İnsana Yatırım Yapmak açısından Rapor, büyümenin nimetlerinden yoksulların
yararlandırılması için eğitim, sağlık ve aile planlamasına ağırlık vermektedir. Özellikle burada
kadınların eğitimine ağırlık verildiği görülmektedir. Eğitim ve sağlık yatırımları işgücünün
kalitesini artırarak büyümeye olumlu etkide bulunurken kısa dönemde eğitim yatırımlarının
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finansmanı için yükselen vergiler aracılığıyla büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Yoksullukla
mücadele uzun dönemde beşeri sermaye yatırımları olmadan başarısız olmaktadır. Eğitim,
sağlık ve beslenme gibi sosyal hizmetlerdeki iyileşmenin yoksullukla mücadele üzerinde
olumlu etkileri bulunmaktadır.
Ekonomik Denge açısından Rapor’un 1980’li yıllardan beri izlediği yapısal denge
politikalarının gelişmekte olan dünyada yoksulları olumsuz etkilediği görülmektedir.
Dolayısıyla Banka, ekonomik reform ve makro ekonomik denge konusunda ısrarını
sürdürmesine karşın, bu politikaların yoksullar üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek
amacıyla zarar görebilecek kesimler için güvenlik ağları oluşturulması, kamu harcamalarından
temel sosyal hizmetlere daha çok pay ayrılması ve yoksullara yönelik sosyal hizmetlerin
etkinliğinin artırılması gibi önlemlerin alınması istenmektedir.
Katılım ve Çevre açısından yoksulluğun azaltılması için bu kesimlerin proje dizaynı ve
uygulamasına katılımları sağlanmalı ve bu amaçla sivil toplum kuruluşları güçlendirilmelidir.
Yoksulların yönetime daha etkin ve aktif katılımları için demokrasinin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Banka ayrıca, özellikle yoksullar için yaratabileceği olumsuzluklar açısından
çevrenin korunmasına da büyük önem vermektedir.
Yaygın olarak kullanılan tüketime dayalı yoksulluk ölçüsüne beslenme, yaşam
beklentisi, 5 yaşın altı çocuklarda ölüm oranı ve okul kayıt oranları gibi göstergeler ilave
edilmiştir. Ülke içi karşılaştırmalar için ülkenin kendi belirlediği yoksulluk sınırı kullanılırken,
ülkeler arası karşılaştırmalar için evrensel bir yoksulluk sınırı gerekmektedir.

6.2.1.3. 2000/2001 Raporu
2000 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda yoksullukla mücadele için üç politika aracı öne
çıkmıştır:
Birincisi, Fırsat (Opportunity)tır. Yoksullar sürekli olarak maddi fırsatların (iş, kredi,
yol, elektrik, kendi ürünlerine pazar, okul, temiz su, sağlık, v.s.) önemine işaret etmektedirler.
Bu imkanların yaratılabilmesi için en başta büyümenin ve dolayısıyla yatırım ve teknolojik
gelişmenin sağlanması kaçınılmazdır. Bu açıdan istikrarlı mali ve parasal politikalar ve basit ve
şeffaf düzenlemeler yapılarak yatırımların önü açılmalıdır. Özel yatırımlar kamu yatırımlarıyla
desteklenmelidir. İkincisi, Yetki vermedir (Empowerment). Devletin ve sosyal kurumların
fonksiyonlarını iyileştirmeye yönelik adımlar ekonomik büyüme ve sosyal hareketlilik
üzerindeki sınırlamaları azaltarak hem büyümeye hem de eşitliğe katkıda bulunacaktır. Ademi
merkezileşme yeterince mali ve teknik olanaklar yaratırsa, devlet birimlerinin yoksulların
sorunlarına daha etkin müdahale etme imkanı yaratabilir. Üçüncüsü, Güvenliktir (Security).
Dünya Bankası bu politika ile kamu sağlık kampanyaları ile hastalık riskini, baraj inşaatıyla su
baskınları riskini, güçlü makro ekonomik ve finansal politikalarla ekonomik kriz riskini
azaltmayı önermektedir.
Rapor maddi yoksulluğun yanında düşük eğitim ve sağlık hizmeti erişimini de içine alan
geleneksel yoksulluk görüşünü kabul etmekle birlikte yoksulluk kavramını kırılganlık ve
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risklere açık olma, güçsüzlük ve sessizliği içerecek şekilde genişletmiştir. Bu anlamda;
yoksulluğun sebepleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar gıda, barınma, giysi, eğitim ve
sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılayacak gelirden yoksun olma, toplumda ve devlet
kurumlarında güçsüzlük ve seslerini duyuramama, şoklara karşı kırılganlık ve onlarla başa
çıkamamaktır.
En etkili yoksulluk karşıtı politikaların arasında gelir dağılımında eşitliği artıran ve aynı
zamanda yoksulların kullandığı piyasaların etkinliğini artıran politikalar bulunmaktadır. Kötü
sağlık koşulları, vasıfsızlık, temel hizmetlere yetersiz erişim ve sosyal aşağılanma ile yoksulluk
bir kısır döngü haline dönüşmektedir. Bu nedenle devletin kamu harcamaları aracılığıyla
yoksulların varlıklarını artıracak politikaların uygulanması önerilmektedir. Kamu harcamaları
yol, okul, klinik ve su tesisatı yapımı aracılığıyla doğrudan yoksullara hizmet sağlayabilmekte,
eğitim ve sağlık alanında talep yanlı sübvansiyonlar ile yoksul ailelerin geleceklerine ve
çocuklarına beşeri sermaye yatırımlarını artırabilmektedir. Bu raporda birçok ülkede kamu
kaynaklarının yoksulluk politikaları yerine borç servisine, etkinsiz sübvansiyonlara ve
askeriyeye aktarıldığı, kamunun sosyal hizmet sağladığı ülkelerde bile bu hizmetlerin
yoksullara ulaşmasının zor olduğu da belirtilmektedir.
2000/1 raporu yoksulluğu tüketim, eğitim ve sağlığın yanı sıra gelecekten endişe etmek,
bir krizin ne zaman geleceğini ve onunla başa çıkıp çıkamayacağını bilememek olarak
tanımlamaktadır. Riskin başlıca kaynaklarını doğal, sosyal, ekonomik, sağlık, politik ve çevre
olarak, ayrıca bu riskleri mikro, orta ve makro etkileri açısından da sınıflandırmaktadır. Risk
yönetiminde kullanılacak araçlar sağlık sigortası, yaşlılık yardımı ve emekli maaşı, işsizlik
sigortası ve yardımı, workfare programları, sosyal fonlar, mikro finansman programları ve nakit
transferi olarak sıralamaktadır. Ekonomik krizler ve doğal afetler birlikte beşeri sermaye kaybı
bir yana sadece yaşam standartlarını değil insanların yoksulluktan kaçış yeteneklerini de
azaltmaktadır. Krize tepki olarak uygulamaya konan sıkı para ve maliye politikaları yoksulların
yaşam standartlarını kötüleştirmektedir. Böyle bir durumda politika yapıcının temel hedefi
üretim düzeyini artıracak önlemler ile yoksulların yaşam standartlarını korumaya yönelik
önlemlerin kombinasyonunu oluşturmaktır. Yoksulluğu azaltma stratejisinde krizleri önlemek
öncelikli olmalıdır.
Doğal afetler de ekonomik krizler gibi yoksulluğu artırır ve beşeri gelişimi yavaşlatırlar.
Tarım ve altyapıya zarar verdikleri gibi bundan daha önemli olarak yaralanma, geçici veya
kalıcı maluliyet, göç, dağılmış aileler ve sosyal çevre gibi insani kayıplara da yol açarak
yoksulluğu artırmaktadır. Afetten sonra çabalar yemek, su, barınak ve ilaç sağlamak olduğu
için su ve yol gibi altyapının tamiratı önemli hale gelmektedir. Doğal afet sonrasında
uluslararası yardım makro stabilizasyonu sağlamak, iyileştirmeyi hızlandırmak ve yoksulları
korumak konusunda yardımcı olabilmektedir.

6.2.1.4. 2010 Raporu
2010 Dünya Kalkınma Raporunun ana konusunu iklim değişikliği ve kalkınma
oluşturur. Buna göre iklim değişikliği acilen gündeme alınmalıdır. Çünkü iklim değişikliği tüm
ülkeleri özelliklede GOÜ’leri tehdit etmektedir. Sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan zararların
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masraflarının % 75-80’i bu ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Afrika ve Güney Asya’nın
GSMH’sı iklim değişikliği nedeniyle % 4-5 oranında azalma tehdidi altındadır.
Ekonomik büyümenin iklim değişikliğinin tehditlerini karşılayabilecek hızda
olamayacağı görülmektedir. Özellikle küresel ısınmayı hızlandıran karbon içerikli malzemeler
endüstride kullanılırsa bu tehditler daha da artmaktadır. Bu nedenle iklim politikası, büyüme ve
iklim değişikliği arasında bir tercih değildir. Gerçekte iklime duyarlı politikalar ekonomik
büyümeyi de artıracaktır.
İklim değişikliğiyle mücadele uluslararası finansal ve teknolojik hareketlilikten çok
daha fazlasını gerektirir. Bu hususta harekete geçmek için fizyolojik, kurumsal ve politik
engeller bulunmaktadır. Bu engeller insanların iklim problemi hakkında düşünmelerine ve
hükümetlerin harekete geçmelerini zorlaştırır. Politika değişikliği politik önceliklerin ve
kurumsal sorumlulukların kaydırılmasını gerektirir. Bu konuda her ülke kendi içinde önlemler
almalıdır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla halkı bilinçlendirmek
gerekir. Bunun için okullarda iklim eğitimi içeriğinin müfredata eklenmesi uygulaması
başlamıştır. Filipinlerde çevresel duyarlılık ve eğitim yasası çıkarıldı, 2006’da Amerika’da lise
örgencileri için çevre koruma konulu iklim değişimine dayalı kaynaklar hazırlanarak atık
yayılma miktarlarını hesaplamaları sağlandı. Ayrıca kamu sektörü iklim değişikliğinde halkı
bilinçlendirmek yoluyla önemli rol oynamaktadır. Ama bu konuda finansal desteğin önemli bir
bölümü özel sektörden beklenmektedir. Özellikle iklim değişikliğine adaptasyon sağlamak, alt
yapı hizmetleri ve şoklarla başa çıkmada kamu ve özel finansına ihtiyaç duyulmaktadır.

6.2.2. Yapısal Uyum Programları Ve Yoksulluk
6.2.2.1. Dünya Bankası ve IMF Programları’nın Genel Mahiyeti
6.2.2.1.1. Dünya Bankası Programları
Dünya Bankası’nın temel amacı, gelişmiş ülkelerin mali olanaklarının gelişmekte olan
ülkelere (GOÜ) aktarılarak dünya genelinde insanların yaşam kalitelerini artırıp yoksulluğu
azaltmaktır. Dünya Bankası, bu amacını GOÜ’ye sağlamakta olduğu proje ve programlara kredi
sağlamak suretiyle gerçekleştirmektedir. Dünya Bankası’nın asıl hedefi yeniden yapılanma ve
kalkınmadır. Yapılanma ve kalkınma hedefi ise sınırsız ve kapsayıcıdır. Bunun anlamı ise,
kalkınma sürecinin ilgilendirdiği bütün aktörlerin -hükümetler, banka benzeri kurumlar, sivil
toplum ve özel sektör- ihtiyaçlarının tespitinde ve programların uygulanmasında yakın işbirliği
içinde çalışması gerektiğidir. Dünya Bankası’nın kredi verme amaçlarını açıklayan bu ifade
ayrıca Banka’nın işlevini herhangi bir yatırım projesini finanse etme görevinin ötesine
taşımakta, ekonomik, sosyal ve toplumsal yapının dönüştürülmesini esas alan programlara da
işaret etmektedir. Dünya Bankası, başlangıçta sadece gelişmekte olan ülkelerin kalkınma
hedeflerine ulaşması için yatırım projelerine kredi sağlamayı amaçlamışken, süreç içinde
toplumsal yapıları öngörülen kalkınma modeli çerçevesinde topyekûn değiştirebilecek
programlara ilgi duymaya başlamıştır.
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Bu bağlamda Dünya Bankası geleneksel proje kredilerinin yanında özellikle 1980
sonrasında “Yapısal ve Sektörel Uyarlanma Kredileri” vererek kalkındırma amacını
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Yapısal uyum programları ekonomik büyümeyi engelleyici
faktörleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konmaktadır. Ekonomik büyümeyi
etkileyen olumsuz faktörler düşük döviz kuru, fiyat, faiz ve kredi kontrolleri, yüksek gümrük
vergileri, ithalat kısıtlamaları ve aşırı yüksek vergiler ve sübvansiyonlar şeklinde
sıralanmaktadır. Böylece, Dünya Bankası rehberliğinde uygulamaya konan bu politikaların iki
amacı bulunmaktadır. Birinci amaç ekonomik durumu stabilize temek için yerli mal ve ithalat
talebini düşürmek, ikinci amaç ise yüksek büyüme oranı için ekonominin yeniden
yapılandırılmasıdır. Dolayısıyla, yapısal uyum politikaları ekonominin yapısal dönüşümünü
amaçlamaktadır. Dünya Bankası rehberliğinde uygulamaya konan bu politikaların büyümeyi
hızlandıracağı ve yoksulluğu azaltacağı savunulmaktadır.
Dünya Bankası Yapısal Uyum Kredi Anlaşmaları Çerçevesinde kredi verdiği ülkelerin
ekonomik koşulları ve performansı, diğer bir ifade ile makroekonomik politikaları ile yakından
ilgilenmektedir. Kredi koşullu olarak dilimler halinde verilmektedir. Bu nedenle koşul olarak
ileri sürülen politikaların uygulanmaması halinde kredinin kullanılması da mümkün
olmamaktadır. Kredi alan ülkelerin ekonomik açıdan zayıf oldukları düşünüldüğünde uyum
kredisi şartlarına itiraz etmeleri mümkün görünmemektedir. Bu kredilerin ödemeler dengesi
ekonominin yapısındaki değişiklikler ile güçlendirilene kadar ülkeleri bağlayacak şekilde
dizayn edildiği sıkça öne sürülmektedir.

6.2.2.1.2. IMF Programları
Yoksul Ülkelere Yönelik Adımlar açısından, IMF, 1970’li yılların ortalarından itibaren,
dünyanın en yoksul ülkelerinin pek çoğunun karşılaştığı ödemeler dengesi sorunlarına, Güven
Fonu olarak bilinen fon üzerinden imtiyazlı kredi sağlayarak yanıt vermeyi hedefledi. 1986
yılının Mart ayında, IMF Yapısal Düzenleme Kolaylığı (SAF) adı verilen yeni bir imtiyazlı
kredi programı oluşturdu. SAF, 1987 yılının Aralık ayında, Geliştirilmiş Yapısal Düzenleme
Kolaylığı adlı programa dönüştürüldü. IMF, 1990’lı yılarda, yoksul ülkelerin borç yükünü
hafifletmek için Dünya Bankası ile yakın işbirliği yaptı. 1996 yılında, hiçbir yoksul ülkenin baş
edemeyeceği oranda borç yüküyle karşılaşmamasını hedefleyen Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler
(HIPC) Girişimi başlatıldı. 2005 yılında, Birleşmiş Milletler Milenyum Gelişim Hedeflerine
(MDG'ler) yönelik süreci hızlandırmaya yardımcı olmak için, HIPC Girişimini, Çok Uluslu
Borç Hafifletme Girişimi (MDRI) destekledi.
Eylül 1999’da IMF, Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Kolaylığı adı altında yeni bir
kredi sistemi geliştirmiştir. Bu doğrultuda özellikle düşük gelirli veya yoksul olarak tanımlanan
ülkelerde yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve ülkelerin sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme yapısına kavuşturulması amacı güdülmüştür. Düşük gelirli ülkeler IMF’den ayrıcalıklı
ya da çok düşük faizli kredi alabilirler. Bu ülkeler Yoksulluk Azaltıcı ve Kalkınmayı
Destekleyen Tesis’den (PRGF) faydalanabilirler. Bu kuruluş, IMF’nin yoksulluğu aza indirmek
isteyen ülkelere finansal yardımı için kullanılır. Tesisin ana amacı, sürdürülebilir kalkınmayı
beslemek ve böylece daha yüksek hayat standartlarına yol açmak ve yoksulluğu azaltmaktır.
Yakın geçmişte, büyük orandaki IMF kredileri PRGF tarafından sağlanmıştır.
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Aşağıda PRGF kredi tanımı doğrultusunda şimdiye dek yapılan
uygulamalarla ilgili bazı gelişmeler yer almaktadır: Eylül 2002 itibariyle 77 düşük gelirli ülke
PRGF desteği için seçilmiştir. Seçimde ülkelerin kişi başına düşen gelirleri esas alınmıştır
(2001 itibariyle yıllık 875$) PRGF kredisi için belirlenen yıllık faiz oranı % 0.5 olup geri ödeme
süresi 5 ya da 6 ay sonra başlamakta ve 10 yıla kadar uzamaktadır. Seçilen ülke genellikle IMF
kotasının maksimum % 140’ını 3 yıllık program süresince kullanmakta ancak bu oran
olağanüstü durumlarda % 185 oranına çıkabilmektedir. Oran genellikle ülkenin ödemeler
dengesi ihtiyacı ve uyum programının esnekliği ile orantılıdır.

6.2.2.2. Dünya Bankası ve IMF Programlarının Sonuçları/Eleştirisi
6.2.2.2.1. Temel Çerçeve
Şartlılık İlkesi; içine düştükleri ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için Dünya Bankası
ve IMF kredilerinden yararlanmak isteyen ülkeler, genellikle bu kurumlara başvurmaktadır.
Söz konusu kredilerde izlenen politika temelde “şartlılık” ilkesine dayanmaktadır. “Şartlılık”,
kredi alabilmek için borç alan ülkelerin uygulamak zorunda oldukları politikaları ifade
etmektedir. Buna göre, kredi almak isteyen ülke, dış ödemeler dengesini sağlamaya yönelik bir
istikrar programı hazırlayarak IMF’ye sunmak ve onunla anlaşmak zorundadır. Ülkenin
uygulayacağı ekonomik ve mali politikaları gösteren bu programa “niyet mektubu” adı
verilmektedir. Yapılan anlaşmalar, yapısal uyum programı olarak adlandırılmaktadır. Verilen
kredilerin kullanımı ve bunların devamı, bahsedilen programın uygulanması şartına bağlıdır.
Başlıca yapısal uygum programları arasında;
 Devlet mülkiyetindeki
özelleştirilmesi,

işletmelerin

ve

devletin

sağladığı

hizmetlerin

 Hükümet harcamalarında kesinti yapılması,
 Hükümetlerin ihracata yönlendirilmesi,
 Ticaret ve yatırım ile ilgili yasa ve mevzuatın liberalizasyonu
 Gıda, yakıt, ilaç gibi tüketim maddeleri için sağlanan sübvansiyonların
kaldırılması vardır.

6.2.2.2.2. Sonuçları/Eleştiriler
Yoksullaşmaya neden olması; IMF ve Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan
ülkelere dış borçlarının yeniden görüşülmesinin koşulu olarak sunulan makro ekonomik
programların yüz milyonlarca insanin yoksullaşmasına neden olduğu ve yapısal uyum
programlarının büyük oranda ulusal paraların istikrarsızlaşmasına ve gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin batışına yol açtığı ileri sürülmektedir. Bu bakış açısı Uluslararası Finans
Kuruluşlarını yoksulluğun küreselleşmesine yol açmakla suçlamaktadır. Dünya Bankası
yapısal uyum politikaları sonucunda ekonomik büyümenin sağlanacağını ve kişi başı ulusal
gelirin artacağını savunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünün
geçimini sağladığı tarım sektöründeki büyümenin yoksulluğu azaltacağı belirtilmektedir.
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Büyüme/me sorunu; diğer yandan uyum politikalarının uygulandığı ülkelerde
büyümenin hiç olmadığı veya çok az olduğu görülmektedir. Latin Amerika ülkeleri için yapılan
bir araştırma sonucuna göre yapısal uyum kredileri kullanan ülkeler kredi kullanmayanlardan
daha hızlı büyüme performansı göstermemekte, hatta kredi kullananlar kullanmayanlardan
daha kötü büyüme performansı göstermektedir. Yoksulluğu azaltmak için gerekli büyüme
oranını bulmak amacıyla yapılan ampirik çalışmalarda çok yüksek büyüme oranlarında
yoksulluğun azaldığı, fakat ekonomik büyümenin tek başına yeterli olmadığı, yoksulluğu
düşürecek kurumsal değişikliklerin ve politikaların belirlenmesi gerektiği ortaya konmuştur.
Easterly yapısal uyum politikalarının büyümeye etkisi ile ilgili kanıt bulamamış, fakat uyum
politikalarının yoksulluğun büyüme esnekliğini, diğer bir ifadeyle yoksulluk oranındaki
değişim miktarını veri büyüme oranı için azalttığı sonucuna ulaşmaktadır. Bunun anlamı
yapısal uyum altında ekonomik genişlemenin yoksullara yararı daha az iken ekonomik
daralmanın zararı da daha az olmaktadır.
Sosyal harcamalarda kısma olması; gelişmekte olan ülkelerde sosyal hizmet
harcamalarının kısılması sosyal refah alanında ciddi gerilemelere neden olmaktadır. Yapısal
uyum programları uygulamaya konduktan sonra birçok ülkede sosyal göstergelerde (yetersiz
beslenme ve çocuk ölümleri) kötüleşme görülmektedir. Tanzanya’da yapısal uyum programı
çerçevesinde 1995 yılında okul ücreti uygulanmaya başlanmıştır. 1995 yılında yüzde 77 olan
okul kayıt oranları bu uygulama nedeniyle 1997 yılında yüzde 55 seviyesine gerilemiştir.
Meksika’da yapısal uyum programlarının uygulanmaya başlandığı 1984 yılından 1989 yılına
kadar kırsal yoksulluk artmıştır. Aşırı yoksulluk için kafa sayısı oranı yüzde 39’dan yüzde 45’e
yükselmiştir. Peru’da yapısal uyum programları 1980’lerin sonlarına doğru uygulamaya
konmuştur. Peru’da yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı 1985’te yüzde 37’den
1991’de yüzde 55.3’e, aşırı yoksul olanların oranı 1985’te yüzde 14.9’dan 1991’de yüzde
24.2’ye yükselmiştir. Malawi’de tarım ve gıda sübvansiyonlarının kaldırılması destekleri
azalan çiftçilerin çoğunun aç kalmasına yol açarken ABD ve Avrupa ülkeleri kendi tarım
sektörlerini milyar dolarlar ile sübvanse etmektedir.
Ülkelerin özgün yapısının dikkate alınmaması; Dünya Bankası yoksulluğun azaltılması
amacıyla az gelişmiş ülkelere resmi yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar verildiği ülkelerde
temel sosyal hizmetleri sağlamak ve sosyal refahı artırmak amacıyla sosyal projelerde
kullanılmaktadır. Dünya Bankası tarafından sağlanan bu yardımların başarılı olabilmesi ülkenin
özgün yapısına bağlıdır. Özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde politik çevrelere yakın çıkar
gruplarının istismarı ve yolsuzluk gibi nedenlerle yardımlar amacına ulaşamamaktadır. Angola
2000 yılında 302.2 milyon dolar yardım alırken yaşam beklentisi 40.4 yıl, bebek ölüm oranları
her 1000 bebek içinde 154, ve 5 yaşından küçük çocuk ölümleri her 1000 çocuk içinde 260
iken, 2005 yılına gelindiğinde yaşam beklentisi 41.4 yıla yükselmiş fakat bebek ve çocuk
ölümlerinin azaltılması konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Özelleştirmelerin olumsuz etkisi; yapısal uyum programları çerçevesinde yapılması
istenen bir diğer reform da özelleştirmedir. Örneğin IMF 2000 yılında kredi verdiği 16 ülkede
suyun özelleştirilmesini şart koşmuştur. Bu ülkelere bakıldığında buradaki genç ve çocuk
ölümlerinin kötü beslenme ve kirli sudan kaynaklandığı dikkati çekmektedir. Özelleştirme
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sonucunda yalnızca tüketiciler değil, aynı zamanda işçiler de zarar görmektedir. Az gelişmiş
ülkelerde işsiz kalan kişiler topluma yük olmaktadır. Çünkü bu ülkelerde işsizlik sigortası
yoktur. Bununla birlikte büyük bir toplumsal maliyet çıkabilmekte ve kentsel şiddet, artan suç
oranları toplumsal ve politik huzursuzlukla kendini en kötü şekilde göstermektedir.
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Uygulamalar
“Amerika’nın hegemonya projesi: Neoliberalizm ve savaşın
küreselleşmesi”
Amerika’nın hegemonya projesinin amacı, savaşlar, terörist örgütleri desteklemeye
dönük gizli operasyonlar, rejim değişikliği ve ekonomik savaş yoluyla ülkelerde istikrarı
bozup yıkıma uğratmaktır.
Dünya tehlikeli bir yol ayrımında. ABD ve müttefikleri, insanlığın geleceğini tehdit
eden askeri bir maceraya giriştiler. Büyük çaplı askeri ve gizli istihbarat operasyonları, eş
zamanlı olarak Orta Doğu, Doğu Avrupa, Sahraaltı Afrika’sı, Orta Asya ve Uzak Doğu’da
gerçekleştiriliyor. ABD-NATO askeri ajandası, hem büyük çaplı operasyonları, hem de
egemen devletlerin istikrarını bozmaya dönük gizli eylemleri bir araya getiriyor.
Amerika’nın hegemonya projesinin amacı, savaşlar, terörist örgütleri desteklemeye
dönük gizli operasyonlar, rejim değişikliği ve ekonomik savaş yoluyla ülkelerde istikrarı
bozup yıkıma uğratmaktır. Ekonomik savaş ile kast edilen ise, borçlu ülkelere ölümcül
nitelikte makro-ekonomik reformlar dayatmak, mali piyasaları manipüle etmek, ulusal para
birimlerinin çökmesini sağlamak, devlet mallarını özelleştirmek, ekonomik yaptırımlar
getirmek, enflasyon ve kara borsayı tetiklemektir.
Bu askeri ajandanın ekonomik boyutlarının net bir şekilde anlaşılması gerekiyor.
Savaş ve Küreselleşme birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu askeri ve istihbari operasyonlar,
dünyanın tüm büyük bölgelerinde spesifik ülkeleri hedef alan ekonomik ve siyasi istikrar
bozma süreci bağlamında uygulanmaktadır.
Neoliberalizm ise, bu dış politika gündeminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekonomik
istikrar bozmanın tüm toplumu kapsayan mekanizmasını teşkil eder. 1997 yılındaki Asya
krizinden bu yana, IMF-Dünya Bankası’nın yapısal uyum programı (SAP), son kertede ulusal
hükümetlerin ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal politikalar belirleyip uygulama
yeteneklerini bozmaya dönük daha geniş bir çerçeveye doğru evrilmektedir. Ulusal
egemenlikten feragat edilmesi, aynı zamanda 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nün
kurulması ve (eğer kabul edilirse) devlet politikasını tamamen şirketlerin eline geçirecek olan
küresel ticaret anlaşmalarına (TTIP ve TPP) evrilmesiyle kolaylaştı. Son yıllarda
neoliberalizm, etkisini kalkınmakta olan ülkelerden Batı ve Doğu Avrupa’nın kalkınmış _
ülkelerine doğru kaydırdı. İflas programları uygulamaya geçirildi. İzlanda, Portekiz,
Yunanistan, İrlanda, vs. ulusal ekonominin kilit sektörlerinin özelleştirilmesiyle birlikte, çok
kapsamlı kemer sıkma tedbirlerinin hedefi oldu.
Küresel ekonomik kriz, Amerika’nın hegemonya gündemiyle yakından bağlantılıdır.
ABD ve AB’de, sarmal etkisiyle artan savunma bütçesi, ekonomik faaliyetin sivil alanları
üzerinde ters tepiyor. “Savaş, Ticaret için İyidir”: Rutin olarak borsaları, para birimlerini ve
emtia piyasalarını manipüle eden güçlü mali gruplar aynı zamanda Orta Doğu’daki savaşın
devam etmesini ve tırmanmasını da teşvik ediyorlar. Yoksullaşmaya dönük dünya çapında
bir süreç, Yeni Dünya Düzeni’nin gündeminin de ayrılmaz bir parçasıdır.
Tarihsel olarak, dünya nüfusunun önemli bir kısmının yoksullaşması, IMF tarzı
makroekonomik reformların dayatılmasıyla sağlandı. Bununla birlikte, son 15 sene boyunca
yıkıcı türden yeni bir aşama başladı. Dünya, “yoksulluğun küreselleşmesinin” ötesine geçti;
ülkeler müdahaleye açık topraklara dönüştü. Devlet kurumları çöküyor; okul ve hastaneler
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kapatılıyor; yasal sistem çözülüyor; sınırlar yeniden tanımlanıyor; tarım ve imalat dahil
ekonomik faaliyetin geniş alanları hızla iflasa sürükleniyor ve tüm bunlar da son kertede
toplumsal çöküş sürecine, dışlanmaya ve açlıkların patlak vermesi, insan topluluklarının yer
değiştirmesi (mülteci krizi) dahil olmak üzere insan yaşamının yıkımına yol açıyor. BU
“ikinci aşama”, 1980’li yılların başında, kreditörler ve uluslararası mali kurumlar tarafından
teşvik edilen bir yoksullaşma sürecinin ötesine geçiyor. Bu bağlamda, makro ekonomik
reformdan kaynaklanan kitlesel yoksulluk, insan yaşantısının tamamen tahribat sürecine
girmesine yol açıyor. Bunun karşılığında, yaygın işsizlik koşulları altında, kalkınmakta olan
ülkelerdeki işgücü maliyeti dikine düşüyor. Küresel ekonominin yönlendirici gücü, lüks
tüketim ve silah endüstrisidir.
Geniş anlamda konuşulduğunda, Yeni Dünya Düzeni’nin başlıca kurumsal aktörleri
şunlardır: “Wall Street ve Batılı büyük bankalar - offshore - para aklama kolaylıkları, vergi
cennetleri, serbest yatırım fonları ve gizli hesaplar dahil. Büyük “savunma taşeronlarını”,
güvenlik ve paralı asker şirketlerini, istihbarat teçhizatını, Pentagon ile sözleşme dahilinde
bir araya getiren Askeri Endüstriyel Kompleks. İngiliz-Amerikan petrol ve enerji devleri,
Giderek tarım ve gıda zincirini kontrol altına alan biyoteknoloji holdingleri, Büyük İlaç
Şirketleri, Yeni dünya düzeninin propaganda ayağını oluşturan iletişim devleri ve medya
holdingleri.” Elbette Büyük İlaç Şirketleri ile Silah endüstrisi, petrol holdingleri ve Wall
Street arasında bir örtüşme var. Bu farklı kurumsal birimler, hükümet kurumları, uluslararası
mali kurumlar, ABD istihbaratıyla etkileşim halinde. Devlet yapısı, Peter Da le Scott’un
“derin devlet” olarak adlandırdığı noktaya evrildi, gizli istihbarat kuramlarıyla, düşünce
kuruluşlarıyla, Yeni Dünya Düzeni’ne ait önemli kararlara son kertede güçlü kurumsal
çıkarlar adına varıldığı gizli heyetlerle ve istişare kurumlarıyla entegre oldu. Bunun
karşılığında, istihbarat operatörleri giderek Birleşmiş Milletler’in, ihtisaslaşmış ajansların,
hükümet-dışı kuramların, sendikaların ve siyasi partilerin içine sızıyor. Bunun anlamı ise;
yürütme ve yasamanın, kapalı kapılar ardında kurumsal yapı tarafından alınan kararlara
siyasi meşruiyet sağlamaya dönük bir mekanizma, bir duman perdesi oluşturduğu…
…….
Kaynak: Michel Chossudovsky (23.11.2016), “Amerika’nın hegemonya projesi:
Neoliberalizm
ve
savaşın
küreselleşmesi,”
(Çevrimiçi)
http://www.mepanews.com/alinti-makale/2794-amerika-nin-hegemonya-projesi.html,
18.02.2017.
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Uygulama Soruları
IMF ve Dünya Bankası’nın “Yapısal Uyum Programları”nın uygulandığı ülkelerdeki
yoksulluğu giderip gidermediğini araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o IMF ve Dünya Bankası, esasında ekonomik temelli örgütlenmeler olmalarına rağmen,
sosyal politika ile ilişkili faaliyetlerde de bulunmaktadır.
o Dünya Kalkınma Raporları’nda yoksulluk olgusu, her bir raporda farklı çerçevede ele
alınmaktadır.
o Yapısal Uyum Programları, uygulanan ülkelerd yoksulluğu azaltma yerine, yer yer
yoksulluğu daha da derinleştirebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) IMF kaç ülkenin imzasıyla yürürlüğe girmiştir?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 28
2) IMF’nin kurulduğu merkez neresidir?
A) New York
B) Washington
C) New Jersey
D) Toronto
E) Brüksel
3) Bretton Woods para sistemi hangi yıllar arasında geçerli olmuştur?
A)

1944-1960

B)

B) 1945-1965

C)

C) 1944-1970

D)

D) 1945-1971

E)

E) 1945-1973

4) Türkiye IMF ve Dünya Bankası’na sırasıyla hangi yıllarda üye olmuştur?
A) 1945-1946
B) 1946-1946
C) 1946-1947
D) 1947-1947
E) 1947-1948
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5) Türkiye, IMF ile kaç stand by antlaşması imzalamıştır?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23
6) Fırsat, yetki verme ve güvenlik temelindeki Dünya Bankası Raporu hangi yıldadır?
A) 1990
B) 1995
C) 2000
D) 2005
E) 2010
7) 1990 Dünya Bankası Raporu’nun ekonomik büyüme bağlamı, hangi bölge için makul
olabilir?
A) Doğu Asya
B) Balkanlar
C) Batı Avrupa
D) Afrika
E) Kafkasya
8) Meksika’da yapısal uyum programları hangi yıllar arasında uygulanmıştır?
A) 1984-1989
B) 1995-1997
C) 1985-1991
D) 1990-1995
E) 1994-1999
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9) IMF, 2000 yılında 16 ülkede kredi verme için neyin özelleştirilmesini şart koşmuştur?
A) Enerji
B) Su
C) Yol
D) Orman
E) Köprüler
10) Türkiye Dünya Bankası’na hangi yıl üye olmuş ve ilk krediyi hangi yıl almıştır?
A) 1945-1951
B) 1946-1951
C) 197-1951
D) 1947-1952
E) 1947-1950

Cevaplar
1)E
2)B
3)C
4)D
5)A
6)C
7)D
8)A
9)B
10)E
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7. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ V:
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) VE İSLAM KALKINMA
BANKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası (İKB)’nın sosyal politika
zeminlerini;
7.2.İİT ve İKB’nin genel yapılarını;
7.3.İİT ve İKB’nin sosyal politika uygulamalarını öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İİT ve İKB’nin sosyal politika zeminlerinden en temeli olan zekâtın mahiyeti nedir?
2) İİT ve İKB’nin yapısı hangi çerçevededir?
3) İİT ve İKB’nin sosyal politikaları hangi alanlardadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

İİT ve İKB’nin
sosyal politika
zeminleri

Zekât, fitre başta olmak üzere diğer
zorunlu sosyal politikalar ile gönüllü
sosyal politikaları bilmek

Okuyarak

İİT ve İKB’nin
sosyal politika
uygulamaları

İİT ve İKB’nin genel mahiyetini ile
sosyal politika uygulamalarını
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası, zekât, fitre, yoksulluk

208

Giriş
İslam İşbirliği Teşkilatı (ilk kuruluşundaki adıyla İslam Konferans Örgütü) ile İslam
Kalkınma Bankası (İKB), dünyadaki halkı Müslüman olan ülkeler ya da Müslüman topluluklar
ile alakalı uluslararası örgütlerdir. Her ikisinin yapısal özellikleri ve işleyişleri farklı olsa da en
nihayetinde temel hedefleri, dünya Müslümanlarının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal
esenlikleridir. Bu çerçevede İİT ve İKB’nin sosyal politika alanıyla da ilintisi bulunmaktadır.
İşte kitabın bu bölümünde öncelikle İİT ve İKB’nin sosyal politika zeminleri,
daha sonra ise sosyal politika uygulamaları çeşitli kalemler altında ele alınıp
değerlendirilmektedir.
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7.1. İİT ve İKB’nin Sosyal Politika Zeminleri
İslam’da sosyal politika anlayış ve uygulamalarında üst kavram olarak “sadaka”
kullanılmaktadır. Sadaka ise, farz (zorunlu) ve nafile (gönüllü) olmak üzere iki ana kategoride
değerlendirilmektedir. Bu anlamda halk dilinde kullanılan manadaki sadakanın gönüllü,
örneğin zekât gibi uygulamaların da zorunlu sadaka kapsamına girdiği belirtilmelidir.

7.1.1. Zorunlu Sosyal Politika Zemini
7.1.1.1. Zekât
İslam’da sosyal politikanın zorunlu kurumlarından ilki ve en önemlisi zekâttır.
Kur’an’da 34 kez geçer; Hz. Peygamber tarafından Kur’an’daki ifadeleri tasdik eden sözlerin
söylenmiştir. İslam âlimlerince bu iki kaynak üzerinde ittifak edilmektedir.

7.1.1.1.1. Zekâtın Verilebileceği Yerler
Birincisi, fakirlerdir. Kur’an’da zekât verilmesi gerektiği belirtilen fakirliğin ne olduğu
ve fakirlerin kimler olduğu hususunda İslam âlimlerinin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Buna
göre fakir, ihtiyaç sahibi olup, istemekten çekinen kimse, ihtiyaçlı ve hasta olan kimse, ashabı suffa içine giren kimse, Müslümanların yoksulları, Hz. Peygamber döneminde Mekke’den
Medine’ye Hicret eden Müslümanlar’dan muhtaç kimseler, hiçbir şeyi bulunmayan kimse,
nisaba malik olmayan kimse biçiminde ifade edilmektedir.
İkincisi, Miskinlerdir. Fakirler gibi miskinler hakkında da İslam âlimlerinin yaklaşımları
çeşitlidir. Buna göre miskin, zillet içinde dilenen ihtiyaçlı kimse, sıhhatli fakat ihtiyaçlı olan
kimse, Muhacirler dışındaki ihtiyaçlı kimse, çalışma kudreti bulunup nisab miktarından az,
fakat kendine yetmeyecek kadar varlığı bulunan kimse, fakirin aksine hiçbir şeyi bulunmayan,
fakirden daha kötü durumda olan kimse, ister dilensin ister dilenmesin sanatı olup 50 dirhemden
az parası olan kimse, ehl-i kitabın (Yahudi, Hıristiyan) fakirleridir şeklinde tarif edilmektedir.
Üçüncüsü, Zekât üzerinde çalışanlardır. Bu topluluk, zekât toplama görevinde
çalışmakta olanlara devlet tarafından zekâttan, kendisiyle çoluk çocuğunun normal bir şekilde
geçinebilecekleri kadar maaş verilen kimselerdir. Bu topluluğa zekâttan verilen pay, esasında
bir ücrettir. Bu anlamda zekâtta çalışanlar, zengin bile olsalar çalışmalarının karşılığı olmak
üzere ücret olarak zekâttan pay alabilmektedirler.
Dördüncüsü, Müellefe-i külub (kalbleri ısındırılanlar)dır. Müellefe-i kulüb, İslam’a
karşı yumuşatmak, zararsız hâle getirmek veya dinde sebat ettirebilmek gibi amaçlarla zekâtın
verildiği kimseler için kullanılan bir kavramdır. Özellikle buradaki amaç, Müslüman
olmayanların zekât sayesinde İslam’a yanaşmaları veya Müslüman olanların da İslam’a
inançlarının sağlamlaşması şeklinde ortaya konmaktadır.
Beşincisi, Kölelerdir. Kur’an’da geçen “rikâb” kelimesi bu grubu ifade etmektedir.
Zekât kurumu sayesinde İslam’ın, köleliği zaman içinde tamamen ortadan kaldırdığı
belirtilmektedir.
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Altıncısı, Borçlulardır. “El-gârimin” şeklinde Kur’an’da ifade bulan borçlular, ağır
borca batmış kimseler için kullanılmaktadır. Buna göre borçlular, şahsen borçlu olanlar ve
toplum faydasına borçlananlar için ifade edilmektedir. Doğal afetler sonucu zarar görerek ya
da kaza sonucu bir kimsenin ölümüne sebep olarak tazminat ödemek suretiyle veya kendi
ihtiyaçları için borçlananlar, şahsen borçlu kategorisine girmektedirler. Müslümanlar ve gayrimüslimler içerisinde toplumun faydasını sağlamak, fitneleri yatıştırmak ve sükûnu sağlamak
için kefil olan veya tazminat suretiyle borçlanan ve borcunu ödedikten sonra da nisab miktarı
parası kalmayan kimseler bu sınıfa girmektedir. Ancak borçlu olmanın bazı şartları da söz
konusudur. Borçlunun mümkün olan tüm iktisadî çarelere başvurmuş olması (örneğin daha
mütevazı bir hayat sürerek borçlarını ödemeye çalışması), borcun kumar, içki gibi gayri meşru
sebeplerden doğmuş olmaması bu şartlardandır.
Yedincisi, Allah Yolunda Olanlardır. Bu topluluğun kimler olduğu hususu da farklı
görüşlere açıktır. Buna göre Allah yolunda olanlar, Gazilerdir ki bunlar gazilerin yalnız
fakirleri, gazilerin hem fakirleri hem de zenginleri ve divandan maaş almayan gaziler olmak
üzere üç türlüdür. Hacılar ve Hac yolunda olanlardır. Mücahitlerdir. Geniş manada Allah
yolunda olmaktır ki bunun içine harp malzemeleri, ilim tahsili yapanlar ve bütün hayır yolları
girmektedir.
Sekizincisi, İbn’üs Sebil (Yolcular)dir. Zekât verilebilecek son ve sekizinci zümre,
Kur’an’da ibn’üs-sebil (yol oğlu) olarak geçen yolculardır. Bundan kasıt, yaşadığı
memleketinden uzak kalmış ve kendisini memleketine ulaştıracak imkânı olmayan kimselerdir.
Bu anlamda bu kişiler kendi ülkelerinde zengin olsalar dahi yolculukları sırasında muhtaç
duruma düşen kimseler olmaktadır. Günümüz koşulları ile bakıldığında kastedilen mananın,
seyahat yollarının geliştirilmesi, yol emniyetinin sağlanması, otel, lokanta vb. ihtiyaçların
giderilmesi konularını da içine alacak şekilde anlaşıldığı görülmektedir.

7.1.1.1.2. Zekâtın Fonksiyonları
Birincisi, Manevi Fonksiyonlarıdır. Bunların en dikkat çekeni, zekât verenin cimrilikten
kurtulabilmesidir. Böylece zekât verme sayesinde ayrıca mala köle olma ihtirası, kalbî katılık,
kendini üstün görme, bencillik, tamah ve dünyaya karşı aşırı düşkünlük gibi düşünce ve
tavırlardan temizlenme söz konusu olmaktadır. Bunun sonucunda zekât verenin (zenginin)
kişiliğinin gelişip yüceltilmesine yardımcı olunmuş olmaktadır.
Zekâtın manevî fonksiyonları arasında fakir ile zengin arasındaki ilişki biçimine olumlu
katkısı da ifade edilmektedir. Buna göre zekât, zenginler ile fakirler arasındaki buğz (içten
düşmanlık), kin ve nefretin kalkması için manevî bir temizleyici özelliğe sahiptir. Böylece
fakirin zengine karşı içinde birikmesi muhtemel hırsızlık, yankesicilik vb. kötü alışkanlıkların
zekât yoluyla ortadan kalkması sağlanmış olmaktadır.
Bu anlamda fakir olanlar, malının bir kısmını zekât yolu ile kendisine veren zengin bir
Müslüman’ın malının artmasının kendisi ve toplum için faydalı olduğunu bilerek, onun mal
varlığını kıskanmamakta ve ona bir zarar vermemektedir.
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Zekâtın manevî fonksiyonlarından bir diğeri, şükür niteliğidir. Buna göre zekât bedenî
ve mâli ibadetlerin şükrüdür. Bu ise kişinin nankörlükten temizlenip Allah’a yönelmesine yol
açmaktadır.
İkincisi, Maddi (Ekonomik) Fonksiyonlarıdır. En başta zekât, malı temizlemektir.
Bunun bir manası mala bereket katmak şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in
“Zekât vererek mallarınızı kale içine alınız” ifadesi gereğince malı bizzat korumaktadır.
Zekâtın diğer bir ekonomik fonksiyonu, ticaretteki ahlâk ile alakalıdır. Buna göre zekât,
kişiyi ticarî ahlâk açısından eğitmektedir. Böylece diğer maddi/mali yükümlülüklerde de
dürüst, doğru ve adil davranma alışkanlıkları kazanılmış olmaktadır.
Zekât ayrıca piyasayı canlandırıcı bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Çünkü zekât
sayesinde halkın alım gücü artmaktadır. Böylece mala olan talep ve dolayısıyla üretim ve
yatırım yükselmektedir. Bunun sonucunda piyasa hareketlenmekte ve zekât alanlar yanında
zekât verenler de bu durumdan istifade etmiş olmaktadırlar. Zekâtın özellikle zekât işinde
çalışanları istihdam edici yanı da dikkate alındığında piyasaya katkısı daha bir önemli
olmaktadır.
Üçüncüsü, Sosyal Fonksiyonlarıdır. Bu yönün bir özelliği, sosyal güvenlik sağlayıcı
vasfıdır. Buna göre zekât bir sosyal dayanışma sistemi yerleştirmekte ve sosyal güvenliği kurup
devam ettirmektedir. Bu anlamda zekât bir nevi sosyal güvenlik ve sosyal sigortadır.
Zekâtın sosyal fonksiyonları açısından ikinci önemli yönü, gelir dağılımı adaletini
sağlamasıdır. Buna göre İslam, gelirin belirli kesimlerin elinde dolanmasına izin vermemekte,
geniş halk kitleleri arasında adil bir dağılımını şart koşmaktadır. Böylece zenginlerin büyük
servetler yığıp fakir olanları ezmesine yol verilmemektedir. Bu anlamda zekât zengin ile fakir
arasında bir kuvvet dengesi işlevi görmektedir.
Zekâtın sosyal fonksiyonları bağlamında diğer bir nitelik, sosyal düzeni sağlamadaki
katkısıdır. Buna göre zekât, toplumun huzur, asayiş ve düzenini bozan dilencilerin ve hatta
işsizlerin sayılarını eksiltmektedir. Böylece toplumda muhtemel oluşabilecek olan suçlar,
kötülükler, karışıklıklar ve dengesizlikler önlenmiş olmaktadır. Zira örneğin muhtaç bir fakirin
aç kalması, onu karnını doyurmak için çalmaya itebilmektedir ki bu durum zekât ile
önlenebilmektedir.

7.1.1.2. Fitre, Hac, Adak ve Kefaret Kapsamındaki Zorunluluklar
Bayram günü verildiği için; bayram zekâtı, oruç ayında verildiği için Ramazan zekâtı
ve oruç zekâtı, hayatta olanlar verdiği için beden zekâtı ve baş zekâtı şeklinde de ifadelendirilen
fitre, Müslüman olan herkesin vermesi gerekli bir sadakadır. Bu anlamda kendisi için fitre
ödenmekle yükümlü olmak için, kişinin akıllı ve ergen çağına ermiş olması veya fiilen oruç
tutmuş olması şartı aranmamaktadır. Çünkü fitre bir baş vergisidir; büyük-küçük, kadın-erkek,
hür-köle ayırmaksızın herkes için baş sayısına göre ödenmesi zorunludur. Asli ihtiyaçları
dışında bayram günü ve gecesi için yeterli miktarda yiyeceği olan herkes fitre vermek ile
yükümlüdür.
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Hac kapsamındaki zorunluluk şöyledir: Hac ibadeti sırasında birtakım yapılması yasak
fiiller bulunmaktadır. Bu yasak fiillerin ihlali ile birtakım sonuçlar (cezalar) doğmaktadır. Bu
cezalar, ihlal edilen davranış biçimlerine göre kurban kesmek, oruç tutmak ya da sadaka vermek
şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Bir Müslüman’ın bir nimetin elde edilmesi veya bir belanın savılması halinde kendi
üzerine yükümlü olmadığı bir ibadeti adamak suretiyle üzerine vacip (gerekli) kılması anlamına
gelen adak, kişinin adama şekline göre fakirlerin maddi anlamda faydalandıkları bir çerçeveye
sahip bulunmaktadır. Zira adakta genellikle fakiri doyurma, onlara sadaka cinsinden maddi
yardımlarda bulunma veya kesilen kurban etlerini fakirlere verme türünden sonuçlar
bulunmaktadır.
İslam hukukunda şahsî ve malî bir ceza olarak görülen kefaret, herhangi bir emre aykırı
davranış sebebiyle kişiye belli bir cezanın yüklenmesi, bu cezanın yapılamayacak olması
durumunda ise bu ceza karşılığında maldan veya paradan harcamada bulunulması anlamına
gelmektedir. Hatalı bir biçimde adam öldürebilme sonucunda kefaret olarak bir kölenin azat
edilmesi, buna gücün yetmemesi durumunda ardı sıra iki ay oruç tutulması gerekmektedir. Yine
Ramazan ayında oruç tutmak istemesine rağmen müzmin hastalık veya yaşlılık gibi dinen
meşru özrü sebebiyle oruç tutamayan ve bunları ileride oruç tutmak suretiyle kaza (telafi)
edebilecek durumda olmayan kimselerin her bir oruç günü için birer fidye (kefaret) ödeyerek
bir fakiri doyurması örneği bulunmaktadır. Yeminden kaynaklanan kefaret de bu kapsamdadır.
Yemine aykırı hareket etmek, ilk olarak toplumun en mağdur kesimi olan kölelerin azat
edilmesi ya da fakirlerin yedirilmeleri ve giydirilmeleri cezasını gerektirmektedir.

7.1.2. Gönüllü Sosyal Politika Zemini
Sadaka, İslam’da kişinin kendi gönül rızasına bırakılan, ancak yerine getirilmesi
durumunda sevabı ve mükâfatı olan sadaka, kişinin malından sırf Allah’ın hakkı olarak ayırdığı
bir çeşit vergi olarak görülmektedir. En geniş tarifiyle sadaka, Allah rızası için yapılan her
iyilik, verilen ve harcanan her şey demektir.
İslam’da gönüllü sosyal politika kurumları dendiğinde akla gelen diğer kavram i’sardır.
Diğergamlık, özgecilik, altruizm şeklinde kullanılabilen i’sar kavramı, “bir şeyi veya bir
kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme, bir şeye karşı sevgisi olmak, öncelik vermek, ikram
etmek” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla i’sarda kişinin kendisi muhtaç olmasına rağmen,
eldekileri başkalarının faydasına kullanması söz konusudur. Hatta i’sar, bazı kaynaklarda kendi
hayatını, sevdikleri için feda etmeyi de içerecek şekilde daha kapsamlı bir manada
kullanılmaktadır. Öte yandan, İslamî açıdan i’sarın kabul edilip edilmemesi ile alakalı farklı
görüşler söz konusudur. Buna göre, âlimlerin çoğuna göre mahrumluk ve sıkıntıya
sabredebilenler için i’sar caiz (kabul edilebilir) iken, halinden şikâyet edebilecek veya
başkalarına el açabilecek haldekiler açısından i’sar doğru bir davranış biçimi olarak kabul
edilmemektedir.
“Bir kimsenin para ya da misli bir malını daha sonra mislini almak üzere bir şahsa
vermesi” anlamına gelene karz’dan türemiş bir kavram olan karz-ı hasen, “güzel borç” veya
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“faizsiz borç” demektir. Dolayısıyla karz-ı hasende menfaat düşünmeden, hayır için borç
vermek, yani imkânı olanların darda kalmış olanlara karşılık beklemeden ödünç vermesi söz
konusudur. Bu anlamda her ödünç vermek karz-ı hasen sayılmamaktadır; karz-ı hasen
olabilmesi için ödüncün bir yararlanma karşılığında verilmiş olmaması gerekmektedir. Böylece
toplumun ekonomik yapısı ile sosyal bünyesi arasında irtibat kurulmuş, insanların ekonomik
hayatta dürüst hareket etmesi de teşvik edilmiş olmaktadır.

7.2. İİT VE İKB’nin Sosyal Politika Uygulamaları
7.2.1. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası
7.2.1.1. İslam İşbirliği Teşkilatı
7.2.1.1.1. Kuruluşu, Gelişim Süreci ve Amaç
Osmanlı’nın dağılmasından sonra İslam ülkeleri arasında dayanışmayı ve birliği
sağlayacak konferans ve diğer etkinliklere, genelde Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği
görülmektedir. 1926’da toplanan ilk konferansa Türkiye, Rusya, İran ve Afganistan gibi önemli
Müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler delege göndermemiştir. Takip eden konferanslarda da tüm
İslam Dünyası’nı temsil edecek katılım olmamıştır. Bu nedenle İslam ülkelerini tek çatı altında
toplamaya yönelik girişimler başarılı olamamıştır. Söz konusu dönemde Müslüman toplumların
önemli bir kısmının henüz bağımsızlıklarını kazanamamış birer sömürge olması, birlikteliğin
önünde en önemli engeldir.
İslam dünyasında birlik ve dayanışmaya yönelik başarılı olamayan girişimlerin
ardından, Filistin Sorunu ve buna bağlı olarak Mescid-i Aksa’nın İsrail’in kontrolüne girmesi,
Müslüman ülkelerin bir araya gelmesine ve güçlü bir dayanışma sergilemesine önemli katkı
sağlamıştır. Arap devletleri ile İsrail arasındaki 6 Gün Savaşları (1967) sonunda İsrail’in
topraklarını Müslümanlar için mübarek sayılan Kudüs’ü de (Mescidi Aksa’yı da) içine alacak
şekilde genişletmesi ve 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’yı kundaklama girişimi İslam
ülkelerinin tepkisine neden olmuştur. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), 21 Ağustos 1969
tarihinde İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'teki, Al-Aksa Mescidi'nin yakılmasının İslam
dünyasında uyandırdığı tepki üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk kez
düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda alınan bir kararla Kurulmuştur. Resmi Kuruluş tarihi,
25 Eylül 1969; Merkezi; Cidde, Suudi Arabistan’dır.
Bizzat kuruluş sözleşmesinde Filistin ve Kudüs sorunları örgütün ana ilgi alanı olarak
tanımlanmıştır. Ancak sonraki dönemlerde İslam Dünyası’nı ilgilendiren boyutları olan
Afganistan, Keşmir gibi sorunlar da örgütün gündemine gelmiştir. Fakat etkin karar alma
noktasında sorunlar bulunmaktadır. 1990’lı yıllarda Bosna Hersek ve Çeçenistan, yakın
zamanlarda Kosova gibi sorunlarda etkili olamamıştır. Gelinen noktada amaç; İslam
Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, Üye Devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı
güçlendirmek olarak genel bir çerçeveye bürünmüştür. İKÖ’nün adı 28-30 Haziran 2011
tarihlerinde Astana’da toplanan 38. Dışişleri Bakanları Konferansı’nda alınan bir kararla,
“İslam İşbirliği Teşkilatı” biçiminde değiştirilmiştir.
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7.2.1.1.2. Üyeler ve Üyelik
57 üyesi bulunmaktadır. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş,
Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad,
Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran,
Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kornorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler,
Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal,
Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen. Suriye’nin Üyeliği, 14-15 Ağustos
tarihlerinde düzenlenen 4. Olağanüstü İTT Zirvesi’nde askıya alınmıştır. Gözlemci
ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.
İİT’ye yeni üyelerin kabulü, üye devletlerin 2/3 çoğunluğunun onayıyla
gerçekleştirilebilmektedir. İİT, BM’den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluştur. İİT
üyeleri yaklaşık 1.5 milyarlık nüfus ile dünya nüfusunun yaklaşık % 22’sini oluşturmaktadır.

7.2.1.1.3. İİT Organları: Yapı ve Yönetim
İslam Zirvesi; Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’dir. Teşkilatın en üst düzeyde
karar alma organıdır. 3 yılda bir toplanır. İslam Zirvesi’nde Genel Sekreterlik ve Dışişleri
Bakanları Konseyi’nin hazırladığı gündem ve anlaşmalar ele alınmaktadır. İhtiyaç
duyulduğunda, olağanüstü zirve toplantısı da yapılabilmektedir. Üye ülkeler zirve toplantılarına
coğrafi gruplar (Arap, Asya ve Afrika) esasında dönüşümlü olarak evsahipliği yapmaktadır. Bu
kural diğer İİT toplantıları için de geçerlidir. Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üye ülkelerin
ev sahipliğinde 12 Zirve, 4 Olağanüstü Zirve toplantısı düzenlenmiştir. Zirve 14-15 Ağustos
2012 tarihlerinde Mekke’de, (XII.) Zirve toplantısı, 6-7 Şubat 2013 tarihlerinde Kahire’de
gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki (XIII.) İslam Zirve Toplantısı’nın 2016 yılında ülkemizde
düzenlenmiştir.
Dışişleri Bakanları Konseyi (Konferansı); Her yıl bir üye ülkede toplanır. Dışişleri
Bakanları Konseyi, Genel Sekreterliğin ve yan organların bütçelerini onaylar, gerekirse yeni
organ ve komite tesis edilmesi için tavsiyede bulunur. Dışişleri Bakanları Konseyi’nin dışında
diğer bakanlar da İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırmaya yönelik olarak çeşitli
konferanslarla bir araya gelmektedirler. Türkiye, 3 kez DBK Dönem Başkanlığı yapmıştır.
1976 yılında 7. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı (DBK), 1991 yılında 12. DBK ve 2004
yılında 31. İDBK İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Genel Sekreterlik; İslam Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Konseyi’nde alınan kararların
uygulanmasından sorumludur. Ayıca Genel Sekreterlik, İİT’nin bütçe ve programını hazırlar,
Genel Sekreterliğin merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehridir. Genel sekreter ise Dışişleri
Bakanları Konseyi tarafından 5 yıllık süre için seçilir. Bir genel sekreter en fazla iki dönem
seçilebilmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana İİT Genel Sekreteri olan Prof. Dr.
Ekmeleddin İhsanoğlu, bu görevi üstlenen ilk Türk vatandaşıdır. Suudi Arabistanlı eski Bakan
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Dr. İyad Medeni 12. Zirve Toplantısı’nda yeni Genel Sekreter olarak tayin edilmiş olup, 2014
yılı başında görevi devralacaktır.
Daimi Çalışma Komiteleri; bu komitelerden Başkanlığını Fas’ın yaptığı Kudüs
Komitesi’nin amacı, Kudüs Sorunu’nu da içine alan Arap-İsrail Çatışması’na kökten çözüm
bulmaktır. Başkanlığını Senegal’in Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi var.
Başkanlığını Türkiye’nin yürüttüğü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (Standing
Committee for Economic and Commercial Cooperation: COMCEC) var. Bilim ve Teknolojik
İşbirliği Daimi Komitesi var.

7.2.1.1.4. İİT-Türkiye İlişkileri
Türkiye, İİT’ye KURULUŞUNDAN BU YANA üyedir ve faaliyetlerine faal katkı
yapmaktadır. Ancak Türkiye, 1. İslam Zirvesi’ne Dışişleri Bakanı düzeyinde katılmıştır.
Zirve’de özellikle Arap liderlerin sert bir sonuç bildirgesine yayımlanması yönündeki
girişimlere, Türkiye daha ılımlı kararlardan yana olmuştur. Türkiye’nin 1. İslam Zirvesi’ne
gelen katılımına gelen tepkiler ve dönemin hükûmetlerinin de siyasi ve diplomatik tercihlerinin
etkisiyle 1969-1973 döneminde Türkiye-İKÖ ile ilişkileri alt düzeyde temsil ile yürütülmüştür.
Ancak Türkiye'nin İslam dünyasına yönelik pasif dış politika anlayışı 1965 yılına kadar
hüküm sürmüştür. Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler'de onaylanması sırasında (18 Aralık
1965) Batılı müttefikler tarafından yalnız bırakılan ve sadece Iran, Pakistan, Libya ve
Arnavutluk gibi ülkelerce desteklenen Türkiye, dış ilişkilerini yeniden gözden geçirme
mecburiyetinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Türkiye, çok yönlü bir dış politika izlemeye
başlamıştır. Bu strateji çerçevesinde Türkiye'nin İslam dünyası ile ilişkilerinde bir canlanma ve
yakınlaşma ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin İslam ülkeleri ile iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel
ilişkileri, 1976 yılında İstanbul'da yapılan 7. Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra daha hızlı
gelişmeye başlamıştır. Türkiye bu tarihten itibaren, hukuki bazı çekimserliklere rağmen, İslam
Konferansı Teşkilatı'nın fiilen üyesi durumuna geçmiştir. Ayrıca 1973 Arap-İsrail Savaşı ve
1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı da, Türkiye’yi İslam ülkelerine yakınlaştırmıştır.
Türkiye 1975’deki Dışişleri Bakanları Konferansı/Konseyi’ne bakan düzeyinde
katılmıştır. Bu yakınlaşmada Türkiye’nin İKÖ üyelerinden istediği/isteyeceği siyasi ve
ekonomik destekler önemli rol oynamıştır. İİT’ye Başbakan düzeyinde ilk katılım, Bülent
Ulusu Hükümeti (21 Eylül 1980- 13 Aralık 1983) döneminde olmuştur. Aralık 1979’da Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB’nin) Afganistan’ı işgali ardından bu sorunu
görüşmek için 3. İslam Zirvesi’nin toplanması kararı alınmıştır. 25-27 Ocak 1981 tarihlerinde
toplanan konferansta Türkiye’yi Başbakan Bülent Ulusu temsil etmiştir. Türkiye’nin
Cumhurbaşkanı düzeyinde katıldığı ilk İslam Zirvesi ise 4. İslam Zirvesi’dir. (Kenan Evren).
Bu Zirve’de başkanlığa Türkiye’nin seçilmesi ardından örgütün daimi komitelerinden
İSEDAK’ın (COMCEC’in) başkanlığı Türkiye’ye verilmiştir. Türkiye’nin İİT nezdindeki
ağırlığının giderek artmasının bir sonucu olarak Teşkilat’ın genel sekreterlik makamı ülkemize
geçmiştir.
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KKTC 1979 yılından bu yana İİT’te gözlemci statüsüne haiz olup, İİT Zirvesi ve
Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına düzenli olarak katılmaktadır. Daha önce “Kıbrıs Türk
Müslüman Topluluğu” adıyla İİT’de temsil edilen KKTC’nin, 14-16 Haziran 2004 tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleştirilen 31. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda (İDBK) Annan
Planı’nda zikredildiği şekliyle “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla temsili kararlaştırılmıştır. Zirve ve
Dışişleri Bakanları Konseyi’nde “Kıbrıs’ta Durum” başlığıyla kabul edilen ararlarla, İİT,
KKTC ile işbirliği ve dayanışmasını teyit etmekte, Kıbrıs sorununun çözümüne destek
vermektedir. İİT ayrıca, Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda her yıl kabul ettiği
kararlarla, Azınlığın hak ve çıkarlarının korunmasına ve sorunlarının çözümünü
desteklemektedir.
Ülkemizdeki İİT Kuruluşları; Bir Daimi Komitesine; İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik
ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İki alt kuruluşuna; İslam Ülkeleri İstatistik
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC); İslam İşbirliği Teşkilatı İslam
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve üç ilgili kuruluşuna; İslam İşbirliği
Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF-DC); İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu
(FCIC); İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) evsahipliği yapmaktadır.

7.2.1.2.İslam Kalkınma Bankası
İslam ülkeleri arasında bir kalkınma bankası kurulması fikri, ilk olarak 1970’te ortaya
atılmıştır. Aralık 1973’te toplanan İslam Ülkeleri Maliye Bakanları Konferansı’nda İslam
Kalkınma Bankası’nın (İKB) kuruluşuna ilişkin bildiri yayınlanmış, imza ve onay sürecini
takiben 20 Ekim 1975 tarihinde İKB (Islamic Development Bank) faaliyetlerine resmi olarak
başlamıştır. Banka’nın merkezi Cidde’dedir (S. Arabistan).
İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası modelinde örgütlenmiş; zaman içinde örgüt
bünyesine eklenen yeni kuruluşlarla İKB Grubu oluşmuştur. İKB Grubu’na bağlı 8 uluslararası
kuruluş vardır.
İKB ilk başta 22 üye ülke tarafından kurulmuş, günümüzde ise 56 üyesi vardır. İKB’ye
üyelik için iki şartı vardır. İlki başvuran ülkenin İİT’ye üye olması, ikinci ise İKB Guvernörler
Kurulu’nun çoğunlukla kararı ile başvuruyu kabul etmesidir. Guyana dışındaki tüm İİET üyesi
ülkeler, İKB’ye üyedirler.
İKB’nin ödenmiş sermayesine en fazla katkı sağlayan ülkeler, S. Arabistan (% 26,57),
Libya (% 10,68), İran (% 9,32), Mısır (% 9,22) ve Türkiye (% 8,41) şeklinde sıralanmaktadır.
İKB’de sermayeye katılım oranı, üye ülkenin oy gücünü belirlemektedir.
İKB’nin amacı, üye ülkelerin ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman toplulukların
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarına katkıda bulunmaktır. Banka, amaçlarına ulaşmak
için bazı işlevlere sahiptir. Bunlar:
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 Üye ülkelerdeki kuruluşlara veya verimli projelere sermaye iştirakinde
bulunmak,
 Üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerine kredi sağlamak,
 Üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmak ve bu
doğrultuda çalışmalar yapmak,
 Üye ülkeler arasında teknik işbirliğini geliştirmek ve teknik yardım sağlamak,
 Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik konularda araştırma yapmaktır.
Guvernörler Kurulu; İKB’nin en yetkili organı olup, yılda bir defa toplanır. Kurul’da
her üye ülke bir guvernör ve bir vekili ile temsil edilir. İcra Direktörleri Kurulu ise, 18 üyeden
oluşur. Bunların 9’u Banka sermayesine en fazla katkıyı sağlayan S. Arabistan, Libya, İran,
Mısır, Türkiye, Kuveyt, BAE, Katar ve Nijerya tarafından doğrudan atanır. Diğer ülke
gruplarını temsil eden direktörler ise Guvernörler Kurulu’ndaki seçimle belirlenmektedir.
Başkan, 5 yıllık süre için Guvernörler Kurulu tarafından seçilmektedir. İKB Başkanı,
sermayeye en fazla katkıyı sağlayan S. Arabistan’dandır.
İKB, ekonomik ve sosyal kalkınma amaçlı projelere kredi vermektedir. Türkiye, İKB
kredilerinden en fazla yararlanan ülkeler arasındadır. Banka verdiği kredileri üye ülkelerdeki
kalkınmaya yönelik kredi veren kuruluşlar aracılığıyla kullandırır. İKB kredilerinden faiz
almaz, bunun yerine kârdan pay alma ve zararı paylaşma (kâr/zarar ortaklığı) söz konudur.

7.2.2. İİT, İKB ve Sosyal Politikalar
7.2.2.1. İslam Ülkelerinde Demografik Durum
İİT ülkelerindeki ortalama nüfus artışı (% 2) dünya ortalamasının (%1.2) oldukça
üzerindedir. Ancak bu ülkelerin nüfus miktarları homojen bir yapı göstermemektedir. Nüfusu
150 milyon ve üzerinde olan ve dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında bulunan İİT ülkeleri
(Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Nijerya) olduğu gibi nüfusu 1 milyondan az olan ülkeler
de (Brunei, Surinam, Maldivler, Jibuti, Guyana ve Komoros) yer almaktadır.
Nüfusa ilişkin bir başka gösterge olan kadın başına doğurganlıkta ise; İİT Ülkeleri
arasında yapılacak bir sıralamada Sahra Altı ülkeleri olarak tabir edilen Nijer, Mali, Uganda,
Çad, Somali, Burkina Faso gibi ülkelerin 4 çocuktan fazla doğurganlık oranı ile başta oldukları
görülmektedir. Ülkemizin de yer aldığı birçok üye ülkede ise bu oran 2 doğumdan azdır. İran,
Kuveyt, Lübnan, Katar, Endonezya gibi ülkelerin bulunduğu bu kategorinin en düşük değerlere
sahip ülkeleri ise Arnavutluk ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Ülkemiz ise en düşük
doğurganlık oranına sahip ülkeler arasında 10. Sıradadır.
Ham ölüm oranlarına bakıldığında; Temelde Sahra Altı ülkeleri olarak bilinen Gine
Bissau, Çad, Sierra Leone, Mali, Somali, Mozambik, Nijerya gibi ülkelerde yoksulluk, iç savaş,
temiz suya erişim vb. nedenlerle ölüm oranlarının her 100.000 kişiye düşen miktarının
1800’lere (%1.8) yakınsadığı görülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde ise
100.000 kişi başına düşen ölümün 150’den az (% 0.15) olduğu görülmektedir. Ham ölüm
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oranları konusunda 18. en düşük değerlere sahip olan ülkemizin bu değerleri İnsani Gelişmişlik
Endeksi (İGE) kapsamında değerlendirmeye muhtaçtır.
Doğumdan itibaren yaşam beklentisi; Türkiye’de İİT örgütü ülkelerin ortalamasından
yüksek bir doğumdan itibaren yaşam beklentisinin ülkemizde söz konusu olduğu (73 yıl)
görülmektedir. Bu süre itibariyle ülkemiz, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Malezya ve
Tunus’la aynı grup içerisinde yer almaktadır. Katar, Brunei, Arnavutluk, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Maldivler gibi ülkeler ortalama 75 yaş sınırının üzerinde bir doğumdan itibaren
yaşam beklentisine sahiptirler. Ülkemiz en yüksek yaşam süresine sahip ülkeler arasında 13.
sıradadır. Doğumdan itibaren yaşam beklentisi 70 yıl ve üzerinde olan ülkemizle birlikte 22 üye
ülke bulunurken, yaşam beklentisi 55 yıl ve altında olan 15 üye ülkenin de varlığı söz
konusudur.

7.2.2.2. İslam Ülkelerinde Sağlık Harcamaları
Sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki payı kuşkusuz sosyal politika anlamında
kamunun katılımını da gösteren önemli bir göstergedir. İİT ülkelerinin genelinde sağlık sektörü
karma bir yapıdadır. Kamu ve özel sektörün -ülkeden ülkeye değişen ağırlıklarda olmak üzerebirlikte faaliyet yürüttüklerini görmekteyiz.
Sağlık harcamaları: 2009 yılı itibari ile iyi bir performansa sahip oldukları
görülmektedir. Guyana, Cibuti gibi ülkelerde bu alandaki en yüksek performansın
sergilenmesinin, bu ülkelerin GSYİH miktarlarının düşüklüğünden kaynaklanması nedeniyle
bu durum İİT ülkeler arası sıralamada tek başına anlam taşımamaktadır. Türkiye’nin sağlık
harcamaları konusunda ayırdığı payın toplam kamu harcamaları göz önünde
bulundurulduğunda yüksekliği dikkati çekmektedir. Nitekim toplam kamu harcama tutarları
düşük olan Burkina Faso, Guyana, Nijer, Surinam ve Cibuti gibi Sahra Altı ülkelerinin
harcamalarının oransal yüksekliği ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin söz konusu kalem ile ilgili
tutarın yüksekliği anlamlı bir veri durumuna geçmektedir. Bu kapsamda en düşük oranlar ise
Irak, Pakistan, Afganistan, Gine, Sierra Leone gibi doğumdan itibaren yaşam beklentisinin
düşük olduğu ülkelerde görülmektedir.
Kişi başı sağlık harcamaları açısından Ortadoğu ve K. Afrika’daki İİT ülkelerini
incelediğimizde bu ülkeler arasında petrol zengini ve az nüfuslu körfez ülkelerinin en yüksek
değerlere sahip olduğunu görmekteyiz. Katar’da kişi başı yıllık sağlık harcamasının ortalama
1715 dolar, BAE’de 1520 dolar ve Kuveyt’te 1416 dolar iken bu değerlerin Yemen’de yıllık 64
dolar, Cibuti’de 84 dolar ve Sudan’da 94 dolar olduğunu görmekteyiz. Suudi Arabistan gibi
petrol zengini ancak körfez ülkelerinden fazla nüfusu olan bir ülkenin kişi başı yıllık sağlık
harcaması ise 718 Dolar’dır. Bölge ülkelerinin kişi başı yıllık sağlık harcamalarının ortalaması
518 Dolar, Türkiye’nin ise 571 Dolar’dır. Görüldüğü gibi Türkiye bölge ülkeleri ortalamasının
biraz üzerindedir. Bölgedeki 20 ülke arasında kişi başı yıllık sağlık harcamasında 7. sırada yer
almaktadır. Dünya ortalaması ise 2007 yılı için 802 dolardır. Ülkemiz bu değerleriyle bölge
ortalamasının biraz üzerinde kalırken, dünya ortalamasının altında kalmaktadır.
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7.2.2.3. İslam Ülkelerinde Eğitim
Yetişkin okur-yazar oranı; 15 yaş üstü insanlar arasındaki okur-yazar oranını
göstermektedir. Okur-yazarlık konusunda yalnızca yetişkinlere ilişkin bu istatistiki veri,
ülkenin cari olarak faydalandığı insan gücünün sahip olduğu temel beşeri sermaye düzeyinin
bilinmesini sağlamaktadır. Toplamda 45 İİT üyesi ülkenin bu konuda verisi bulunmaktadır.
Yetişkin okur-yazarlığında 6 İslam ülkesinde % 99 gibi oldukça yüksek bir oran söz konusudur.
Toplam 16 İslam ülkesinde de yetişkin okur-yazarlık oranı % 90’ın üzerindedir. Türkiye ise, %
88 yetişkin okur-yazar oranı ile İslam ülkeleri arasında 19. sırada yer almaktadır. Yetişkin okuryazarlık oranının % 99 oranında olduğu İslam ülkelerinin tamamı, (Tacikistan, Kazakistan,
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Arnavutluk) Eski Sovyetler Birliği içerisinde kalan
veya doğrudan Doğu Bloku üyesi olan ülkelerdir. Doğu bloku içerisinde okur-yazarlığa diğer
insani gelişmişlik alanlarına görece fazla önem verilmiş olmasının bunda etkili olduğu
düşünülmektedir. Yetişkin okur-yazarlık oranının % 90 ila % 60 arasında olduğu 17 ülke ve %
60 ila % 23 oranları arasında olduğu 12 ülke yer almaktadır. Yetişkin okur-yazarlık oranının
orta düzeyde olduğu (% 90 ila % 60 arasında) ülkeler grubunda Türkiye, S. Arabistan, İran,
Tunus, Cezayir, Bahreyn, Komoros, Kamerun Nijerya ve Kamerun gibi ülkeler de yer
almaktadır. Yetişkin okur-yazarlık oranının düşük olduğu (% 60 ila %23 oranları arasında)
ülkeler grubunda ise Yemen, Moritanya, Fas, Pakistan, Bangladeş, Mozambik, Senegal, Benin,
Sierra Leone, Nijer, Burkina Faso ve en sonda da Mali yer almaktadır.
Genç okur-yazar oranı; 15-24 yaş grubundaki insanlar arasındaki okur-yazar oranını
göstermektedir. Okur-yazarlık konusunda 15-24 yaş grubundaki gençlere ilişkin bu istatistiki
veri, bir ülkenin eğitim alanına yaptığı cari yatırımı ve o ülke halkının eğitime yöneliş düzeyinin
bilinmesini sağlamaktadır. Böylece gelecekte o ülkenin sahip olacağı potansiyel beşeri
sermayesinin, bilimsel-teknolojik gelişmesinin, toplumsal kalkınma düzeyinin öngörülebilmesi
sağlanmaktadır. Bu alanda toplamda 53 İİT ülkesinin verisi bulunmaktadır. Genç okur-yazar
oranının Azerbaycan’da % 100 olduğunu ve yine 10 ülkede (Filistin, Özbekistan, Tacikistan,
Kazakistan, Türkmenistan, Bahreyn, Kırgızistan, Katar, Brunei, ve Arnavutluk) % 99
düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplam 29 ülkede Genç
okur-yazar oranı % 90’ın üzerindedir. Genç okur-yazar oranının % 90 ila % 60 arasında olduğu
ülke sayısı 16 ve bu oranın % 60 ila % 30 arasında olduğu ülke sayısı ise 8’dir. Genç okuryazar oranının % 60 ila % 30 arasında olduğu ülkeler Sierra Leone, Mozambik, Benin, Senegal,
Çad, Burkina Faso, Nijer ve yine en sonda Mali’dir. Bangladeş, Moritanya, Yemen, Fas ve
Pakistan’ın yetişkin okur-yazar oranında en düşük orandaki ülkeler grubunda yer almalarına
karşın, Genç okur-yazar oranında orta düzey ülkeler grubunda yükseldiklerini görmekteyiz.
Ayrıca hemen her ülkede yetişkin okur-yazar oranlarına görece genç okur-yazar oranları daha
yüksektir.
Ortaöğretimde eğitim gören öğrenci oranları; bir toplumun en temel düzeyde eğitim
durumunu görmemizi sağlarken, ortaöğrenimde eğitim gören öğrenci oranları o toplumdaki
daha ileri düzeyde eğitim durumunu ortaya koyarak derinlemesine değerlendirme olanağı
sağlamaktadır. Bu konuda toplamda 40 İİT üyesi ülkenin verisi mevcuttur. Ortaöğretime kayıt
oranlarında Brunei % 93,7 ile en ileri düzeydeki ülkedir. Brunei’yi sırasıyla Özbekistan,
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Kuveyt, Bahreyn ve Filistin izlemektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu toplamda 16
ülke % 75 ve üzeri oranda Ortaöğretime Kayıtlı Öğrenciye sahiptir. Türkiye %77,8 oranı ile 14.
Sırada yer almaktadır. 11 ülkenin ise % 75 ila % 40 oranları arasında Ortaöğretime Kayıtlı
Öğrencisi bulunmaktadır. Geri kalan 13 ülkede ise Ortaöğretime Kayıtlı Öğrenci oranı % 40’ın
da altındadır. Bu ülkeler arasında Moritanya, Burkina Faso, Mozambik ve Nijer’de
Ortaöğretime Kayıtlı Öğrenci oranı %15 ila % 9 arasındadır. Görüldüğü gibi İİT üyesi ülkeler
bu konuda homojen olmayan bir yapıya sahiptirler. En yüksek kayıt oranına sahip ülke (Brunei
% 93,7) ile en düşük kayıt oranına sahip ülke (Nijer % 9) arasında oransal olarak 10 katı aşan
bir fark bulunmaktadır.

7.2.2.4. İslam Ülkelerinde İstihdamın Durumu
İstihdam, yoksulluğu ve yoksulluğun etkileri üzerinde belirleyici olan bir başka önemli
göstergedir. Bu göstergeyi hem işsizlik üzerinden hem de çalışan nüfus başına düşen GSYİH
bağlamında inceleyerek üye devletlerin sosyal politika alanında mevcut durumları hakkında
bilgi sahibi olmak mümkündür.
İşsizlik oranları itibari ile yapılan bir karşılaştırmada ülkemizin nispeten yüksek işsizlik
oranlarının görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını görmekteyiz. Öte yandan İİT ülkelerinin
önemli bir bölümünün işsizlik verilerinin 2010 yılı itibari ile mevcut bulunmadığını da not
etmemiz gerekmektedir. İşsizlik konusunda en düşük oranlar Özbekistan, Kuveyt, Malezya,
Brunei gibi ülkelerde görülmektedir. Bu ülkeleri Nijerya gibi bir Sahra Altı ülkesinin de
izlediğini belirtmemiz gerekir. En yüksek oranlar ise Sudan, Tunus, Arnavutluk ve Ürdün’de
görülmektedir. Bunu ülkemizde %11,89 gerçekleşen işsizlik oranı takip etmektedir. Genç ve
hızla büyüyen nüfusları ile gelecekte çok daha fazla işgücünün ortaya çıkmasıyla istihdam
ihtiyacının da üye ülkelerde artması beklenmektedir. Ayrıca genç nüfusun toplam nüfus
içindeki oranının artışıyla da bağlantılı olarak genç nüfusun içerisindeki istihdam oranı da
azalma eğilimindedir. Bu durum genç nüfus işsizliğinin, toplam işsizlik içerisindeki oranının
da artmasına yol açmaktadır. Yalnızca MENA ülkeleri için 2020 yılında işgücünün 20 yıl
öncesine göre % 80 artarak 185 milyona çıkması öngörülmektedir. Bu artış, 2020 yılına kadar
100 milyon yeni istihdamı gerektirmekte, bir başka deyişle son 50 yılda üretilen istihdam
miktarı kadar bir istihdamın 2020 yılına kadar bölge ülkelerince üretilmesini gerektirmektedir.
İstihdam edilen nüfus başına düşen GSYİH (Dolar); işsizlik oranının % 0,2 oranında
gerçekleştiği Özbekistan’da kişi başına düşen GSYİH 1.500 ABD Dolarından az iken, işsizlik
oranın nispeten yüksek olduğu ülkemizde 2.500 ABD dolarının üstünde bir gelirin kişi başına
düşüyor olması dikkate değerdir. Çalışanların GSYİH’den en yüksek payı alabildikleri İİT
ülkeleri Katar, Suudi Arabistan, Umman, Türkiye, Malezya ve Azerbaycan’dan oluşuyor.
Çalışan nüfusun en az pay aldığı ülkeler ise Nijer, Uganda, Burkina Faso, Mali ve Kamerun
gibi Sahra Altı ülkeleridir.
İstihdam yapısı ile ilgili sorunlar; vasıflı işgücünün yerinde kullanılamaması, kamunun
özel sektörden daha fazla tercih edilmesiyle özel sektörün verimli bir istihdam rejimine sahip
olamaması ekonomiyi dolayısıyla yeni oluşturulacak istihdamı olumsuz etkilemektedir.
Kamunun da vasıflı işgücünü verimli kullanamaması istihdam piyasasına zarar vermektedir.
221

Üretim sorunu-işsizlik ilişkisi; 2010 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık %22,8’lik
kısmını oluşturan 57 İİT’ye üye ülke, ABD doları cinsinden ve satın alma gücü paritesine göre
dünya üretiminden sadece %10,8’lik pay almaktadır. Yine Müslümanlar dünya nüfusunun
yüzde 20'sini oluşturuyorlar. Ancak Dünya ekonomi pastasına yaptıkları katkı sadece % 5. Yani
olması gereken değerden 4 kat az üretim söz konusu. Bunun bir anlamı, üretimin az olmasının
üretmek için gerekli olan işgücü talebinin de az olması, yani işsizlik olabileceğidir.

7.2.2.5. İslam Ülkelerinde Yoksulluk ve Mücadele Biçimleri
7.2.2.5.1. Yoksulluk Algısı: Kader mi? Yoksa!
Kur’an’da zaman zaman mal-mülk, servet ve zenginlik yerilmektedir. Buradan hareket
edilmek suretiyle bazı âlim ve tasavvuf ehli zatlar, mala ve mülke olumsuz bir tavır
sergilemektedirler. Onlara göre mal ve mülk dindarlığa engel olmaktadır. Bu çerçevede
zenginliğin afetlerinin olduğuna vurgu yapılmaktadır. Örneğin İmam Gazâlî’ye göre
zenginliğin dinî ve dünyevî olmak üzere iki genel afeti bulunmaktadır. (i) Dinî afetler, servetin
dolayısıyla zenginliğin insanı isyana (şehvet, şöhret vb.) sevk ettirebilmesi, bir sevgili haline
gelebilmesi ve özellikle Allah’ın zikrinden insanı uzaklaştırabilmesi şeklinde ortaya
konmaktadır. (ii) Dünyevî afetlerse, dünyalığın düşünce sahasının çok geniş olması ve sonu
gelmemesi sebebiyle oluşan sorunlar şeklinde değerlendirilmektedir.
Öte yandan İslam’da yerilen ve tenkit edilen zenginlikse, helâl yoldan elde edilmeyen,
zekâtı ve sadakası verilmeyen ve aşırı bir şekilde sevilmek suretiyle kişiyi Allah yolundan
alıkoyan bir özelliğe sahip bulunmaktadır. Başka bir ifade ile tehlikeli ve olumsuz görülen
zenginlik, Allah’ı unutup zenginliği kişinin kendisinin elde ettiğinin iddia edilmesi ve bunun
sonucu olarak zenginliğin güçsüzlere ve inananlara baskı unsuru olarak kullanılmasıdır.
Dolayısıyla İslam’da zenginlik genel manada olumsuz görülmemekte, ancak zenginliğin sebep
olabileceği bazı tehlikeli durumlar nedeniyle zenginlik hususunda dikkat edilmesi gerektiğine
işaret edilmektedir. O halde bilinmesi gereken şey, zenginliğin Kur’an ve Sünnet ölçeğinde
olumlu karşılandığı; bu anlamda hem vehbî (Allah tarafından verili) hem de kesbî (gayret ile
kazanılmış) bir olgu olduğudur.
Zenginliğin ne olduğu, nasıl olması gerektiği ve kapsamı ile ilgili çerçevesi çizilen
İslam’da, zenginliğin kullanım alanları da belirlenmiştir. Buna göre kişi, zenginliğini ya
harcayarak tüketebilir ya biriktirebilir ya da tasarruf edebilir. Fakat zenginliğin harcanarak
tüketiminde İslam ahlâkının bir prensibi devreye girmektedir: İsraf.
Farklı anlamlarda kullanılan israf, (bu çalışmanın ilgi alanı bakımından) “malı meşru
olmayan yerlere kötü maksatlarla harcama, infakta ve harcamada aşırı gitme”, “gereken yere
gerektiğinden fazla harcama” yapma olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla israf ile ilgili en
temel nokta, harcamada yapılan fazlalıklar olmaktadır. Özellikle israf meselesinde ekonomik
gelişme ile ortaya çıkan “gösteriş tüketimi” (conspicious consumption) faktörü önemli rol
oynamaktadır. Modern dönemde ortaya konan bu kavrama göre, ekonomik olarak gelişen
ülkelerde bazı insanlar enflasyon ve savaşlar sonrasında ani bir şekilde servet sahibi haline
gelebilmektedir. Eline servet geçen bu insanlar bazen kültür, sosyal ve (manevi) kişilik
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bakımdan zayıf olabilmektedir. Fakat servet açısından toplumun en üst tarafında olmalarına
rağmen, kültürel, sosyal ve manevi anlamda alt seviyede kalmalarından dolayı kendi
varlıklarını ispat çabası ile servetlerini kullanmaktalar ve gösteriş harcamalarına
girişmektedirler. Hâlbuki İslam’da harcamaların sınırı belirlidir. Bunlar, zorunlu ihtiyaç halinde
yapılan harcamalar, ihtiyaç olarak yapılan harcamalar ve zevk/estetik üzerine yapılan
harcamalar şeklinde sıralanmaktadır. Fakat bu durumda, elde kalan veya atıl duran gelirin
durumunun ne olacağı hususu akla gelmektedir. Atıl duran gelir, birikmiş gelir sayılmaktadır
ve her birikmiş gelirse, zekâta tabi olmaktadır. Fakat kişi gelirini atıl tutmayabilir. Bu durumda
ondan beklenen şey, yatırım yapması olmaktadır. Böylece sürekli bir faaliyetin içine girmiş
olunacaktır. Bu faaliyetler sayesinde yeni iş alanları açılacaktır. Ancak bu koşullarda zenginlik
artmasına rağmen, harcama kalemleri sınırlı olduğu için, zengin insanın “hayır işlerine”
meyletmesi söz konusu olacaktır. Böylece zekâtın dışında gönüllülük esasına göre zenginliğin
toplumsal bir dönüşümü olmuş olmaktadır.
Sözlük manası “omurgası kırık insan” demek olan fakir kelimesinden gelen ve genel
manada kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamamak demek olan fakirliğe İslam’ın yaklaşımı
esas itibari ile kınayıcı değildir. Dolayısıyla fakirlik/yoksulluk karşısında bir horlayıcı ve
aşağılayıcı tavır da bulunmamaktadır. Öte taraftan fakirlik mutlak manada iyi bir durum olarak
da görülmemektedir. Tam tersine, fakirliğin “büyük ölüm” olduğu belirtilmekte ve Hz.
Peygamber “fakirlikten Allah’a sığınırım” şeklindeki duası ile fakirlik tehlikesine ve olumsuz
etkilerine dikkat çekilmektedir. İslam’da fakirlikle ilgili hem olumlu hem de olumsuz bir tavrın
varlığı, beraberinde farklı fakirlik türlerinin oluşmasına yol açmaktadır.
Tasavvufî bir yaklaşım içinde ele alınan manevî fakirlik, “Allah’a muhtaç olunmayı”
vurgulamaktadır. Buna göre, “fakrin hakikati Allah ile zengin olmak; şekli de sebeplerin (dünya
malının) bulunmaması”dır. Bu sebeple herhangi bir tasavvuf ehlinden (sûfî) beklenen,
kendisine yetecek kadar ihtiyacını ayırdıktan sonra kalanını muhtaçlara dağıtmaktır. Bu durum,
gerçekten zengin olunsa bile bir fakir gibi yaşanmasına kadar gidebilmektedir ki, buna ayrıca
“fakr-i ihtiyarî” denmektedir.
İkinci tür olan maddî fakirlik ise, bilinegelen manadaki fakirlik olup, “insanın hayatını
devam ettirebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan yoksun olması”dır. İslam’da fakirliğe
bakış kadar, “fakirlere davranış biçimi” de bir diğer önemli husustur. İslam’ın fakirliğe
yaklaşımında, hor görmemenin bir sonucu olarak, aşağılama olmadan ve fakirlere yardım
etmenin akabinde, onları mihnet altında bırakmamanın önemine işaret edilmektedir. Bu
anlamda örneğin yardım yapılırken fakiri yanına çağırmayıp, bizzat fakirin yanına gitmek veya
fakirin geçeceği yola görülebilecek bir şekilde yardımı bırakmak şeklindeki uygulamaların
varlığı söz konusudur.
Sonuç itibariyle İslam’da fakirlikle ilgili iki temel çerçeve ortaya çıkmaktadır. Birincisi,
bulunduğu fakirlik haline rıza gösterip, isyan etmeden kanaat içinde olan ve dilenmeyen
fakirliğe karşı İslam’da olumlu bir tutum sergilenmektedir ve bu durumdakilerin gayret ve
yardımlarla imkânlarını geliştirmeleri de beklenmektedir. İkincisi, fakirliğe rıza göstermeyen,
fakirliğine isyan eden, bulunduğu duruma kanaat etmeyen ve gücü kuvveti yerinde olduğunda
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çalışmak yerine tembellik eden ve dilenen fakirlere karşı İslam’da olumsuz bir tutum söz
konusudur.
Nihayetinde zenginlik ve fakirlik birlikte ele alındığında İslam, ikisi ile ilgili tehlikeye
dikkat çekmektedir. Bu tehlike Hz. Peygamber’in dilinde “unutturan fakirlik ve azdıran
zenginlik” şeklinde ifade bulmaktadır. Yine Hz. Peygamber tarafından “fakirlikten Allah’a
sığınılması” ve her ümmetin fitnesinin olması ve kendi ümmetinin fitnesinin de “mal”
olduğunun belirtilmesi, hem zenginlik hem de fakirlik hakkındaki riskleri göstermektedir.

7.2.2.5.2. Yoksulluk Durumu
Yoksulluk oranları artıyor. 1990-2005 süresince yoksulluk sınırının altındaki toplam
nüfusun oranı %30 civarında sabit kalırken, bütün çabalara rağmen yoksulların toplam sayısı
artmıştır. İİT üyesi ülkeler içinde yoksulların toplam sayısı %55 üzerinde bir artışa karşılık
gelerek 1990 yılında 223 milyondan 2005 yılında 346 milyona yükselmiştir. Daha da fazlası
gelişmekte olan ülkelerin İKÖ üyesi devletlerde yaşayan toplam yoksul payı 1990’da %12’den
2005’te % 25’e olacak şekilde ikiye katlanmıştır.
En yoksul bölge; İİT üyesi ülkelerin toplam yoksul sayısının yaklaşık olarak yarısı şu
anda Sahra Altı Afrika Bölgesi’nde yerleşmiş olan üye ülkelerdir. Yıllar boyunca bu bölgede
yoksulluk artan bir eğilim göstermiş ve yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların payı 199095 yılları arasında %53,5 değerinden, 2001-05 yılları arasında %57 değerine tırmanmıştır. Aynı
dönem boyunca toplam yoksul sayısı 100 milyondan 168 milyona artmıştır. Ayrı ayrı ülke
düzeyinde yoksulluk aralığı 8 ülkede %50-70 aralığında, 3 ülkede %45-49 aralığında, 3 ülkede
%30-35 aralığında ve 2 ülkede %17- 25 aralığında olmuştur. Bu bölgedeki ülkeler arasında
verinin mevcut olduğu ülkelerden yalnızca Gabon %4,8 ile tek basamaklı yoksulluk oranı
yüzdesine sahiptir.
Gelir düzeyleri düşük: İİT’ye üye ülkelerin çoğu gelir düzeyi düşük ülkelerdir. Dünya
Bankası’nın sınıflamasına göre, 22 İİT’ye üye ülke Fakir ve Ağır Borçlu Ülkeler (HIPC)
kategorisinde, 15 ülke de En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) kategorisinde yer almaktadır. Başka
şekilde söylenecek olursa, Dünya Bankası'nın son hesaplamalarına göre, yaklaşık olarak 351
milyon insan (İİT ülkeleri toplam nüfusunun %27’si) aşırı yoksullar, günlük 1.25$ olan
yoksulluk sınırının, 640 milyon insan (İİT ülkeleri toplam nüfusunun 49%‘u) ise günlük 2$
olan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksulluk sınırını günlük 5$ seviyesine
çıkarılması halinde, İİT ülkelerinin toplam nüfusunun yaklaşık %80’ni bu sınırın altında
kalmaktadır.
Gelir farklılığı sorunu: İİT’de en yoksul ve en zengin ülkeleri arasında ciddi bir farklılık
bulunmaktadır. 2009 verilerine göre kişi başı milli gelir Somali’de 290 dolar iken Katar’da ise
68.872 dolardır. Üyelerinin çoğu, az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden oluşmakta ve bu
nedenle blok içi ticaret (örgüt içi ticaret) çok fazla gelişmemiştir. 2008 verilerine göre İİT
ülkelerinin toplam ihracatında Teşkilat üyesi ülkelerin payı yaklaşık %14’tür. İthalatta ise blok
içi ithalatın toplam ithalata oranı yaklaşık % 19’dur. 2010 yılında İİT-içi ihracatın %77’lik
kısmı İİT üyesi 10 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Burada 46,4 milyar ABD doları ile
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başı çekmekte, bunu sırasıyla 36 milyar ABD doları ile Suudi
Arabistan ve 32,5 milyar ABD doları ile Türkiye takip etmektedir.
Yetersiz beslenme ve açlık sorunu; 2004-06 süresince İİT üyesi ülkeler dünyanın
%21’ini ve gelişmekte olan ülkeler yetersiz beslenmekte olan insanlar toplamının %22’sini
oluşturmaktaydılar. Bu dönem boyunca İİT üye ülkelerinde yetersiz beslenmenin yaygınlığı
geriye doğru değişen bir eğilim göstermiş ve 1990-92’de %23 değerinden 2004-06’da %18
değerine düşmüştür. Fakat bu düşme eğilimine rağmen İİT üyesi ülkelerde yetersiz beslenme
yaygınlığı dünyadan (%13) ve gelişmekte olan ülkelerden (%18) daha yüksek kalmıştır.
İİT Eylem Planı (2005); 2005 yılı Eylül ayında Mekke’de düzenlenen Zirve’nin 3.
olağandışı oturumunda, İslam ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaya yönelik
siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kapsamlı reformların yapılmasını içeren ‘10 Yıllık
Eylem Planı’ kabul edilmiştir. Alınan kararlar neticesinde, öncelikle İİT’ye üye ülkeler arasında
ticaretin, ekonomik işbirliğinin artırılması, yoksulluğun azaltılmasına önem verilmesi ile
İİT’nin mevcut çeşitli siyasi ve dini çatışmaların önlenmesine yönelik uzlaşmacı rolünün
güçlendirilmesi İİT’nin başlıca amaçları arasında belirtilmiştir.
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Uygulamalar
“Yoksulluk, kan ve gözyaşı asla bu toprakların kaderi değildir”
Türk-Arap Yükseköğretim Kongresi Kapanış Oturumu ve Gala Yemeği'nde konuşan
Erdoğan, misafirleri İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, kongrenin,
Türkiye'ye, millete, ve İslam dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
İkiyüzlülükleri İfşa Edeceğiz
"Şunu unutmayalım, şüphesiz 'bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir'
diyen sömürgecilerin neden olduğu tahribatı görmezden gelemeyiz. Tek kutsalı menfaat
olanları, çizdikleri yapay sınırlarla yapay sorunlar üretenleri elbette eleştireceğiz. Kendi
vatandaşları için hak gördükleri demokrasiyi bölge halkları için lüks görenlerin
ikiyüzlülüklerini de ifşa edeceğiz.
Özeleştiri Yapacağız
Ancak bunları yaparken çok daha önemli bir noktayı gözden kaçırmamalıyız. Peki
nedir bu nokta? Öz eleştiridir. Kendimizi şöyle bir eleştiriye çekeceğiz, nefis muhasebesi
yapacağız, kendimizi sigaya çekeceğiz. Onları tenkit ettiğimiz kadar kendi öz eleştirimizi
yapmazsak içinde bulunduğumuz karamsar tabloyu da değiştiremeyiz. Sorunun menşeini
sadece dışarıda ararsak, böyle bir kolaycılığa düşersek inanın hiçbir yere varamayız. Doğru
teşhis, doğru tedavinin de ilk adımıdır."
Son 2 asırdaki geri gidişin sebebi ilim merkezlerinin yer değişmesidir. Beyin göçü
hayat damarlarımızın kurumasına yol açtı. Yoksulluk, kan ve gözyaşı asla bu toprakların
kaderi değildir.
Öz Güvensiz Millet Tekrar Tarih Yazamaz
"Yoksulluk, kan, gözyaşı, acı asla bu toprakların, ortak coğrafyamızın değişmez
kaderi değildir. Bugün yaşadığımız hadiselerin, sıkıntıların, üzerimizde dolaşan kara
bulutların geleceğimizi karartmasına, bizi yeise sevk etmesine asla izin vermeyeceğiz.
Tarihimiz sadece övünç kaynağımız değil, aynı zamanda bize güç veren, ilham olması
gereken çok önemli bir referanstır." Bu maküs talihi değiştirmek yeni bir başlangıç yapmak
bizim elimizde. Yıkılan inşa edilir ancak özgüvenini yitiren bir milletin tekrar tarih yazması
mümkün değildir. Tarihimiz sadece övünç kaynağımız değildir. Aynı zamanda bize güç
vermelidir.
Bugün içinde olduğumuz çıkmaza çözüm sürecek tek anahtar eğitimdir. Tecrübe
paylaşımı yaparak ortak çalışma platformlarını arttırarak birbirimize destek olmalıyız.
Eğitimin her alanında işbirliği yapmalıyız.
Arap Ülkeleri ile son yıllarda 207 protokol imzalandı. Üniversitelerimizde Arap
Ülkelerinden 14.770 öğrencimiz var. Bu sayılar çok az.……
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Kaynak: Ajans Haber (28.04.2016), “Yoksulluk, kan ve gözyaşı asla bu toprakların
kaderi
değildir,”
(Çevrimiçi)
http://www.ajanshaber.com/cumhurbaskani-erdogankonusuyor-haberi/351422, 18.02.2017.
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Uygulama Soruları
Müslüman ülkelerin genelinin yoksulluk içinde olmasının
arkasında yatan nedenleri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o İİT ve İKB için bir yandan zorunlu diğer yandan gönüllü sosyal politika zeminleri
bulunmaktadır.
o İİT ve İKB, bünyesinde sosyal politika ile ilgili kurumsallaşmaları da barındırmaktadır.
o İİT (ve İKB) üyelerinin çoğunluğunda yoksulluk başta olmak üzere sosyal politika ile
ilgili alanlarda sorunlar görünmekle birlikte, mücadele çabaları da bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
“Yaşadığı memleketinden uzak kalmış ve kendisini memleketine ulaştıracak
imkânı olmayan kimseler”, zekât verilebilecekler arasında ne olarak zikredilmektedir?
A) Miskin
B) Müellefe-i külûb
C) Borçlular
D) Köleler
E) İbn’üs sebil
2)
Hz. Peygamber döneminde Mekke’den Medine’ye Hicret eden
Müslümanlar’dan muhtaç kimseler, zekât verilebilecekler arasında hangi gruba girmektedir?
A) Miskin
B) Fakir
C) Zekat üzere çalışanlar
D) Köleler
E) İbn’üs sebil
3)

“Gaziler” zekât verilebilecekler arasında hangi gruba girmektedir?

A) Borçlular
B) Fakir
C) Allah yolunda olanlar
D) Köleler
E) Miskinler
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4)

“Baş vergisi” olarak da ifade edilen İslamî uygulama nedir?

A) Zekât
B) Kefaret
C) Adak
D) Fitre
E) İ’sar
5)
“Menfaat düşünmeden, hayır için borç vermek; yani imkânı olanların darda
kalmış olanlara karşılık beklemeden ödünç vermesi” ne anlama gelmektedir?
A) Karz-ı Hasen
B) Zekât
C) Fitre
D) İ’sar
E) Kefaret
6)
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ortaya çıkmasında önemli bir olay olan İsrail’in
Mescid-i Aksa’yı kundaklaması hangi yıldır?
A) 1967
B) 1968
C) 1969
D) 1970
E) 1971
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7)
İslam Konferansı isminin İslam İşbirliği Teşkilatı ismine dönüşmesi kaç yıl
sonra olmuştur?
A) 38
B) 39
C) 41
D) 42
E) 44
8)

İslam Zirvesi’nin toplanma periyodu nedir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl
9)

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreteri hangi ülke vatandaşıdır?

A) Türkiye
B) Suudi Arabistan
C) Katar
D) İran
E) Mısır
10)

İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası üye sayıları sırasıyla

nedir?
A) 55-55
B) 56-55
C) 56-56
D) 57-57
E) 57-56
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Cevaplar
1)E
2)B
3)C
4)D
5)A
6)C
7)D
8)C
9)B
10)E
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8. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ VI:
ULUSLARARASI STK’LAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Sivil toplumun ve kuruluşlarının ne anlama geldiğini;
8.2.Sivil toplum yaklaşımlarını;
8.3.Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sosyal politika işlevlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sivil toplum ile sivil toplum kuruluşları arasında nasıl bir bağ bulunmaktadır?
2) Uluslararası STK’ların sosyal politika işlevinde yoksulluk nasıl bir çerçeveye sahiptir?
3) Türkiye’deki STK’ların sosyal politika işlevleri hakkında neler söylenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sivil toplum

Sivil toplum, sivil toplum
yaklaşımları ile sivil toplum
kuruluşlarının ne anlamlara
geldiklerini bilmek

Okuyarak

Uluslararası
STK’ların sosyal
politika işlevleri

Uluslararası STK’ların sosyal
politika işlevleri ile Türkiye’deki
durum hakkında detaylı bir kavrayışa
sahip olmak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Sivil toplum, sivil toplum kuruluşları, sosyal politika, Türkiye

238

Giriş
Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), sosyal politika aktörlerinden biridir. STK’ların bir
kısmının uluslararası boyutta faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetler içersinde sosyal politika
alanı da söz konusudur. Bunların bir yandan yoksullukla mücadele, diğer yandansa acil durum
mücadeleleri görülmektedir.
İşte kitabın bu bölümünde öncelikle sivil toplum ve kuruluşları ortaya
konmaktadır; daha sonra ise uluslararası STK’ların sosyal politika işlevleri ile Türkiye’deki
durum masaya yatırılmaktadır.
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8.1. Sivil Toplum
8.1.1. Sivil Toplum Yaklaşımları
Sivil toplum meselesi, köken olarak Aristo’ya kadar uzanmaktadır ve Aristo’da söz
konusu olan sivil toplum-devlet özdeşliğidir. Aristo’da sivil toplum demek, “erkek köle
sahiplerinin özgür ve eşit toplumu” demektir (Kabasakal, 2008: 10). Bu anlamda devlet de
erkek vatandaşların siyasi ve entelektüel anlamda kendilerini gerçekleştirmelerinin mümkün
kılınmasını sağlamaktadır (Skirbekk & Gilje, 2006: 111). Sivil olan ile siyasal olanın ayrımının
henüz yapılmadığı bu anlayışta sivil toplum ve devlet, iyi vatandaşlık ile alakalıdır ve eş
anlamlıdır. Eş anlamlıdır çünkü devleti ifade iden “polis” ile sivil toplumun karşılığı olan
“civitas” terimleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Dolayısıyla buna göre, sivil toplumun
üyesi olmak, doğal olarak bir vatandaş olmak yani devletin üyesi olmaktır ve bu yönüyle
yasalara uyma ve diğer vatandaşlara zarar vermeyecek şekilde davranmayı gerektirmektedir
(Kabasakal, 2008: 10-11). Nihayetinde bir siyasal toplum olarak sivil toplum, devletten ayrı
ve/ya karşıt bir zemini ifade etmekten uzaktır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 92).
Devlet-sivil toplum özdeşliği Hobbes’ta da devam etmektedir, ama bu durum farklı bir
şekil almaktadır. Buna göre sivil toplum, 18. yüzyıl Avrupası’nda ise ilk defa sözleşme teorileri
çerçevesinde ortaya konmuştur. Bu teorisyenlerden biri Hobbes’tur. Hobbes’un sivil
toplumunun anlaşılabilmesi için devlet anlayışının ortaya konması gerekmektedir. Bu
çerçevede Hobbes için devlet, doğal devletin antitezi olarak özgür ve eşit kabul edilen bireylerin
kurduğu “societas naturalis”ten başka birşey değildir (Gözübüyük-Tamer, 2010: 93). Buna
göre, doğa durumunda insanların birbirlerinin hakları üzerinde istilalar bulunmaktadır ve
herkesin herşeye karşı olduğu sürekli bir savaş durumu söz konusudur (Thilly, 2000: 57). Hal
böyle olunca herkes kendi aklıyla yönetilir ve kendi hayatını düşmana karşı korumak için
herşeyi kullanır. Bu “herşey üstündeki doğal hak” devam ederse, insanlık için hayatta kalma
konusunda güven mümkün olmaz (Gözübüyük-Tamer, 2010: 93). Zira bir vahşi hayvan (homu
homini lupus) olarak insanın bu mücadele ortamında kendini koruma imkânı bulunmamaktadır
(Thilly, 2000: 58). Bu tarz bir kavga ve rekabetin sonucu olarak ortaya çıkan ölüm korkusundan
çıkış ve güvenlik sağlamanın yolu, tüm hakları bir güce (kral veya meclise) devretmektir
(Gözübüyük-Tamer, 2010: 93). Dolayısıyla barışı sağlamanın tek yolu, güç ve erklerin bir
adama ya da bir gruba devredilmesinden başka bir şey değildir. Çoğunluk oyları ile seçilecek
olan bu kişi ya da grup, toplumda bütünleşmeyi sağlayacaklardır. Sonuçta herkes herkes ile bir
(toplumsal) sözleşme içinde olacaktır (Thilly, 2000: 59). Bu sözleşmenin korunması için
fiziksel kuvvet/güç gereklidir; çünkü fiziksel kuvvet, sözleşmenin insanlar tarafından
bozulmasının önlenmesi için yegâne araçtır ve bu fiziksel kuvvetin adı, “mutlak hükümdarın
güçlü hükümeti”dir (Skirbekk & Gilje, 2006: 238, 242). Sonuç itibariyle bu anlayışta sivil
toplum, sonradan kurulmakta ve kurumlaşmaktadır ve insanlar arasında toplumsal sözleşme
yolu ile bir toplum değil de bir devlet yaratmaktadır. Bu açıdan devletin sivil topluma önceliği
söz konusu olmaktadır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 93).
Sözleşme teorisyenlerinden bir diğeri Locke’dur. Locke, sivil toplum ile ilgili ortaya
konan aşamaların ikincisine denk gelmektedir ve bu aşama sivil toplum ile devleti birbirinden
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ayrı gören anlayışın hakim olduğu aşamadır. Burada devlet-sivil toplum düalizmi söz
konusudur ve toplumların devlete karşı kendilerini korumalarını meşru gören düşünce devreye
girmiştir. Locke de ortaya koyduğu devleti sivil toplumdan ayrı gören yaklaşımı ile buna katkı
sağlamaktadır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 94). Buna göre Locke (Hobbes’tan farklı olarak)
doğa durumunu bir anarşist savaş durumu olarak görmemektedir; doğa durumu, bireylerin
sınırsız özgürlük durumudur (Skirbekk & Gilje, 2006: 284). Sınırlı olan devlettir, devletin rolü
mümkün olduğunca sınırlanmalıdır ve bu nedenle toplum devlete önceliklidir. Ancak doğa
durumunda eşit ve özgür olan bireyler, kendi mülkiyetlerini korumak için bir sözleşmeye
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle kendi rızaları ile bireyler, yaptıkları sözleşme ile siyasal ya
da sivil toplumu gerçekleştirmektedirler (Gözübüyük-Tamer, 2010: 95). Sonuçta ortaya bir
doğa devleti çıkmaktadır, ancak bu devlet (Hobbes’tan farklı olarak) savaş devleti değil, barış,
iyi niyet ve karşılıklı dayanışma devletidir. Bu nedenle bu devlette katı kanunlar olur (Thilly,
2000: 111). Devlet, vatandaşlarına toplumsal ve ekonomik garanti sunmamaktadır, devletin
sunduğu garanti yasal eşitliktir (Skirbekk & Gilje, 2006: 285).
Ferguson ile sivil toplum kavramının parçalanışının ilk işaretleri görülmektedir
(Akpınar-Gönenç, 2001: 16-17). Ferguson, politik toplum ve sivil toplum kavramlarını ilk
ayıran kişi olarak Ferguson, sivil toplum-devlet antitezine yönelmektedir. Başka bir ifade ile,
devlet ile toplum birbirinden ayrışmış, farklılaşmış olarak görülmektedir. Ancak Ferguson için
sivil toplum ile devlet henüz tam olarak farklı alanları temsil etmemektedir (Sarpaşan, 2008:
23). Bu çerçevede Ferguson için sivil toplum, dar anlamıyla devlete işaret etmektedir; geniş
anlamıyla ise vahşi toplumun zıddı olarak “medeni” bir toplum haline denk gelmektedir.
Dolayısıyla sivil toplum, bir yandan ilkel toplumların diğer yandan da Batılı ve Doğulu tüm
despotik türlerin de zıddıdır. Bu anlamda “medeni” olmanın ölçütü ticaret veya teknolojideki
gelişmeler değil, despotik olmamaktır. Bu ölçüt nedeniyle örneğin Hindistan’ın sivil toplum
tarihinde yeri bulunmamaktadır (Akpınar-Gönenç, 2001: 17). Bu durum, sadece Hindistan’a
has olamaz; her türlü despot yönetimlerin var olduğu ve bu nedenle de kamu ruhunda çözülme
yaşayan her yerde mümkündür. Çünkü bu hal, (sivil) toplumun devletin karşısında daha güçsüz
bir pozisyona düşmesi anlamına gelmektedir (Sarpaşan, 2008: 23). Burada Fergoson için bir
sivil toplum-(despotik) devlet diyalektiği söz konusudur. Buna göre despotizm kamusal
tartışmayı gereksiz kılmakta iken, sivil toplum da despotizme giden yolu açmaktadır (Orhon,
2007: 17). Başka bir ifade ile, sivil toplum, ahlakî yozlaşmadan dolayı despotizme zemin
hazırlayıcı hastalıkları bünyesinde barındıran bir toplumsal durum olarak görünürde
bulunmaktadır (Sarpaşan, 2008: 24). Ancak sivil toplumun zorunlu olarak despotik yönetime
yol açması söz konusu değildir; Ferguson sadece böyle bir riskin görmezden gelinmemesi
gerektiğini belirtmektedir (Akpınar-Gönenç, 2001: 18).
Devlet ile sivil toplum arasındaki düalizmin ilk işaretleri de Paine’de görülmektedir.
Paine, Ferguson’a zıd olarak sivil toplumu tümüyle pozitif bir çerçevede görmeye meyillidir.
Ona göre “devlet gerekli bir kötülük, sivil toplum ise niteliği belirlenmemiş bir iyiliktir.”
(Orhon, 2007: 18). Paine sanki devletin olmadığı bir toplumu tercih etme söz konusudur. Ona
göre devletin varlığı ancak toplumla uygarlığın elverişli bir biçimde sağlayamadığı bazı
meseleleri temin için gereklidir; fakat böyle bir yönetim olmasa bile toplum rıza yolu ile bu
meselerin altından kalkabilmektedir. Bu anlamda medeniyetin gelişmesi ile devlete olan ihtiyaç
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da azalmaktadır, çünkü medenileşmil toplumda yasalar da toplumsal hayatın zorunlulukları
olmaktan çıkmaktadır (Akpınar-Gönenç, 2001: 19, 20). Despotizm de devlet faaliyetlerinin
sonucunda ortaya çıkmaktadır, çözümü/panzehiri ise sivil toplumdur. Dolayısıyla sivil toplum
(Ferguson’un iddiasının aksine), ezici, despotik ve barbar devletin faaliyetlerinden korunmanın
yegâne yoludur (Orhon, 2007: 19).
Sivil toplum meselesinde diğer bir düşünür Hegel’dir. Hegel, ahlaki yaşam alanını “aile,
sivil toplum ve devlet” olmak üzere üçe ayırmaktadur ve her alanın farklı değerlere sahip
olduğunu düşünmektedir (Gözübüyük-Tamer, 2010: 97). (Çekirdek) ailenin geçimi aile
bütçesine bağlıdır ve burjuva toplumundaki bireyciliğe karşı gerekli olan bir denge unsurudur,
zira burjuva toplumunda sevgi ve dayanışmadan yoksunluk söz konusudur ve bu da ancak
ailede var olan ve bu yoksunluğu dengeleyici değerlerdir (Skirbekk & Gilje, 2006: 403). Bu
anlamda aile hayatında sevgi, saygı, fedakârlık, itaat, birliktelik gibi duygu ve düşünceler
hâkimdir (Gözübüyük-Tamer, 2010: 97). Hegel, temel olarak algıladığı aileden ihtiyaç sistemi
olan sivil toplum aşamasına geçmektedir (Skirbekk & Gilje, 2006: 404). Sivil toplum
aşamasında/alanında, çatışma, rekabet, hırs gibi bireylerin tamamen kendi menfaatlerini
vurgulayan normlar söz konusudur. Bu anlamda Hegel için sivil toplum, aile bireylerinin
aralarındaki bağı koparmakta; uyumu bozmakta ve birbirlerinin düşmanı/hasmı haline
getirmektedir. Bu yönüyle sivil toplum alanı, özel menfaat ve çatışma alanıdır. Nihayetinde
sivil toplum, aile ile devlet arasında bir alandır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 97). Buna göre sivil
toplum, aile veya devlet tarafından yeterli şekilde yerine getirilmeyen işlevleri yerine getirmek
için modern dönemde ortaya çıkmıştır (Skirbekk & Gilje, 2006: 404). Ancak sivil toplum, kendi
iç çatışmaları ve özgürlüğünü korumaktan yoksundur. Bu nedenle devletin denetimi gereklidir,
yoksa sivil toplum olarak kalmaları mümkün değildir. Dolayısıyla sivil toplumun varlığı için,
organizasyon, bir iktisadi sistem, bir hukuk sistemi ve otorite gerekmektedir (GözübüyükTamer, 2010: 97). Otorite, yani devletse “tarafsız güç”tür (Kabasakal, 2008: 13). Bu anlamda
devlet, aile ve sivil toplumdan sonra bir sentez mahiyetindedir. Devlet, sorgulanamaz ve
kaçınılmazdır; toplumdaki bireylere menfaatlerinin gereği olarak sorumluluklar ve görevler
tayin etmektedir (Gözübüyük-Tamer, 2010: 97).
Devlet-sivil toplum düalizmini aşma çabaları da söz konusudur. Marks, bu çaba içinde
olan biridir. Hegel’in düalizmi (çelişkiyi) aşmak için esas aldığı devlet yerine Marks, sivil
toplumu temel almaktadır. Başka bir ifade ile Marks, var olan sivil-politik toplum çelişkisinin
devletten hareketle yok olacağı şeklindeki Hegel’in görüşünü kabul etmemektedir (Bulaç,
1995: 14). Bu anlamda sivil toplum, ortaçağ sonu burjuvazisinin toplumsal hareketidir ve
burjuva sınıfı ile sermayenin doğuşuna yer açmıştır (Erdoğan-Tosun, 2001: 42). Buna göre sivil
toplum altyapıdır, devlet ise üstyapıdır. Dolayısıyla sivil toplum ekonomik ilişkiler alanıdır ve
hukuki alanı oluşturan devletin sosy-ekonomik temelidir ve devletin üstyapısal faaliyetleri de
hakim burjuva sınıfının çıkarları doğrultusunda işlemektedir (Gözübüyük-Tamer, 2010: 98).
Bu yönüyle Marks için sivil toplum, üretim araçlarını elinde bulunduranlarca zorla boyun
eğdirilen mülkiyetsiz kitlelerin bulunduğu toplumdur (Erdoğan-Tosun, 2001: 42). Bu tarz bir
çelişkinin ortadan kaldırılmasının yolu ise, radikal bir devrimdir. Başka bir ifade ile, devletsivil toplum çelişkisinin aşılması için, toplumda sınıfların ve devletin ortadan kaldırılması
gerekmektedir (Erdoğan-Tosun, 2001: 44). Çünkü devlet sınıfsal çelişki olduğu müddetçe var
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olmaktadır ve sınıfsız bir topluma ulaşılması durumunda sömürü konusu olan özne-nesne
ilişkisi kalmayacaktır. Dolayısıyla sivil toplum, devrim ile aşılabilecek bir alandır (Bulaç, 1995:
14).
Tocquevelli, sivil toplum ile devlet arasındaki ikilemi, siyasi toplumu da eklemek
suretiyle farklı bir yapıya dönüştürmüştür. Başka bir ifade ile Tocquevelli, “devlet” ve “sivil
toplum”dan ayrı olarak bir de “siyasi toplum” olduğunu ileri sürmektedir. Devlet, resmi siyasi
sistemin temsilcisidir; kendi parlamenter meclisiyle, mahkemeleri, bürokrasisi, polisi ve
ordusuyla vardır. Sivil toplum ise zorunlu olarak özel çıkar ve ekonomik faaliyet arenasıdır ve
bu yönüyle Marks’ın kapitalist ekonomisi ile özdeştir. Fakat Tocquevelli Marks’tan farklı
olarak siyasi toplumu eklemektedir ve böylece “siyasilik” devletin tekelinde olamayan bir şey
olarak görülmektedir (Akpınar-Gönenç, 2001: 34). Tocquevelli’nin ortaya koyduğu bu ayrım,
kendi döneminde merkezi iktidarın siyasi gücünü kötüye kullanmasına karşı bir savunma olarak
görülmektedir. O, Amerikan toplumunda halkın kendi sorunlarını nasıl çözebildiği ve böylece
devlet tarafından nasıl ezilmediği soruları anlamaya çalışmıştır ve nihayetinde Amerikan
toplumunun çözüm olarak her meseleyi vakıf-dernekler yani sivil toplum üzerinden hallettiğini
müşahade etmiştir. Sonuçta Tocquevelli, aristokrasinin olmadığı yani demokrasinin olduğu
toplumlarda siyasi ve hukuki statü açısından eşit olan kitlelerin kendi sorunlarını ancak sivil
toplum ile çözebileceklerini ve bu nedenle de devlete olan bağımlılıkların kalkacağını ileri
sürmektedir. Bu yönüyle ST aynı zamanda Tocquevelli’de ilk defa bağımsız bir örgütlenme
alanıdır; “büyük ve özgür okullar”dır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 99, 100). Öte yandan sivil
toplumun devlete vermiş olduğu iktidar (seçim vb. yolla) zamanla sivil toplum aleyhine
dönebilmektedir. Bu tehlike despotizm değildir ya da devletin ortadan kaldırılmasını
gerektirecek bir sonuca götürmemektedir. Olması gereken şey, bu gücü denetleyen ve gücün
hızını kesen bir mekanizmanın varlığıdır (Akpınar-Gönenç, 2001: 36). Bu nedenle demokrasi
için gerekli olan şey, güçlü bir sivil toplum tarafından denetlenen devlettir (Gözübüyük-Tamer,
2010: 101). Devletin girişimi sadece yerel, bölgesel ya da ulusal sivil girişimden daha etkin ve
yararlıysa harekete geçmelidir (Çiftçi, 2012: 7).
Sivil toplum ile devlet ayrımını yapan diğer bir kişi Gramsci’dir. Ona göre sivil toplum,
Marks’tan farklı olarak, üretim ve ekonomik örgüt içinde değildir ve üstyapısaldır (Bobbio &
Texier, 1982: 21). Buna göre sivil toplum devlet içinde bulunmaktadır. Bu görüşünü Gramsci,
“devlet = siyasal toplum + sivil toplum” formülünde açıkça göstermektedir. Bu formülün
açılımı, “devlet = diktatürlük + hegemonya”dır ve devlet baskıcı araçları içeren siyasal toplum
ile hegemonyasını sağlayan sivil toplumun bileşimidir anlamındadır. Buna göre başka bir ifade
ile devlet, zor yolla pekiştirilen hegemonyadır. Formülde dikkat çeken bir nokta, klasik
marksizmden farklı olarak Gramsci’nin demokratik, kültürel, dini ve diğer kurumları önemini
ön olana alarak sivil toplumun ekonomik olmayan boyutlarına ağırlık vermesidir (ErdoğanTosun, 2001: 46). Dolayısıyla Gramsci kilise/havra/cami, işveren örgütleri, sendikalar, basın
gibi kurumları ve organizasyonları sivil toplumunun içine katmaktadır (Doğan, 2002: 219). İşte
bu tarz bir ST Gramsci için bir sosyal grubun tüm toplum üzerinde yürüttüğü kültürel
hegemonyadır (Kabasakal, 2008: 8). Bu anlamıyla hegemonya sadece bir devlet aracı ve sivil
toplumun dönüştürülmesi meselesi değildir, aynı zamanda yeni bir dünya fikrinin topluma
benimsetilmesi ve toplumda yaygınlaştırılmadır (Doğan, 2002: 194). Bunun anlamı şudur:
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Devlet (siyasi toplum), yönetme ve zorlama araçlarından oluşmaktadır; sivil toplum ise kültür
ve ikna fonksiyonlarına sahiptir. Bu nedenle devletin cebri yönü yanında ikna yönü de
bulunmaktadır (Gözübüyük-Tamer, 2010: 99). Bu çerçeveden bakıldığında hegemonya
sosyalist yönetime giden yolun yeni bir alanine/yöntemini açmaktadır. Buna göre izlenmesi
gereken yöntem, STK’ları ve sosyalist parti aracılığı ile medya, eğitim sahasına ve parlamento
üzerinde nüfuz kurmaktır (Doğan, 2002: 192, 194-195).

8.1.2. Sivil Toplum (Kuruluşları): Kavram Ve Tanım Çabası
8.1.2.1. Sivil Toplum Kavramı
İlk defa Aristo tarafından “politike koinonia” şeklinde kent devletinin yurttaşları
anlamında, daha sonra Çiçero tarafından “politike koinonia”nın çevirisi olan “societas civilis”
biçiminde kullanıldığı düşünülen (Kabasakal, 2008: 10) sivil toplum kavramı, günümüzdeki
hali ile Locke’un 1690 tarihli bir eserinde geçmektedir (Kabasakal, 2008: 12). Öte yandan sivil
toplum kavramının ilk defa Ferguson tarafından kullanıldığını iddia eden görüş yanında,
Francis Hutcheson’un 1755 yılındaki bir eserinde zikredildiği belirtilmektedir (Demirel, 2011:
148).
Görüldüğü üzere sivil toplumun modern anlamda ilk kullanımı ile ilgili farklı görüşler
bulunmaktadır. O tarihlerden Tocqueville’nin demokrasi çözümlemelerine kadar gündemini
koruyan sivil toplum kavramı, daha sonra ise ancak tekrar 1970’lerde gündeme gelmiştir.
Özellikle Doğu Bloku’nun çökmesinden sonra siyasal arayışların uzantısı olarak sivil toplum
ile ilgili tartışmaların daha fazla gündeme geldiği bilinmektedir (Payes, 2005: 19; GözübüyükTamer, 2010: 90). Tartışmalar çok geniş yelpazede kendisini göstermektedir. Öyle ki bu durum
sivil toplumun bir nevi rönesansı olarak addedilmektedir. Zira birçok ülkede politikacılar ve
akademisyenler sivil toplumu, toplumun gelecek organizasyonu için derinlikli bir model olarak
sahiplenmektedir (Powell, 2008: 50). Bu durum sivil toplumun aynı zamanda farklı
disiplinlerce farklı biçimlerde ele alınmasına yol açmaktadır. Bu nedenle siyaset bilimciler, sivil
toplumu devlete ve devletin vatandaş üzerindeki gücüne bir cevap olarak değerlendirmektedir.
Ekonomistler, yerine getirilmemiş taleplere ya da piyasa başarısızlıklara cevap açısından
sektörün gelişimini analiz etmektedirler. Diğer analistlerse değerlerin merkezi rolüne ve sivil
toplum meselelerindeki kaynakların ve eylemlerin harekete geçirilmesindeki ideolojik
unsurlara yoğunlaşmaktadır (Brown & Kalegaonkar, 2002: 232). Toparlayıcı bir yaklaşım
olarak Kaldor ise sivil toplumun kapsamını beşe indirgemektedir. Ona göre i) sivil toplum,
hukuk devleti ve sivilliğe dayalı bir societas civilis’tir, ii) devlet ile aile arasındaki tüm
organizeli sosyal hayatı kapsayan bir burgerliche gessellschaft’tir, iii) sosyal hareketler ve sivil
eylemler tarafından temsil edilen bir aktivitedir, iv) hayır kuruluşları ve gönünllü
organizasyonlar gibi neoliberal bağlamda bir üçüncü sektördür ve v) ulusalcı ve fundamentalist
hareketlerle eşdeğer bir postmodern durumdur (Powell, 2008: 50).
Ancak tüm bunlar sivil toplumun “Avrupa merkezci” bakış açılarıdır. Öyle ki bu tarz
bir bakış açısından dolayı Avrupa dışı coğrafyalarda sivil toplum kavramının
olmadığı/olamayacağı gibi bir yanılsama ortaya çıkmaktadır (Demirel, 2011: 149). Bu sebeple
sivil toplum ile ilgili bu türden yaklaşımlar Avrupa merkezci doğaları yüzünden kritik
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edilmektedir. Halbuki örneğin alt sahra Afrikası’nda sivil toplum, sınıf formasyonu, etnik
özellikler ve dini ilhamlar tarafından oluşturulan kolektif dayanışma alanı olarak
kavramsallaştırılmaktadır (Harmsen, 2008: 21).

8.1.2.2. Sivil Toplum Kuruluşları
Görüldüğü gibi sivil toplum kavramında tam bir bütünlük söz konusu değildir. Benzer
durum, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için de geçerlidir.
Bu nedenle STK’lar için de farklı tanımlar gözükmektedir. STK’lar uluslararası alanda
“non-governmental organizations” (NGOs yani hükümet-dışı kuruluşlar) ya da “non-profit
organizations” (kâr gütmeyen kuruluşlar) kavramları ile ele alınmakta olup, Türkiye’de
“üçüncü sektör, gönüllü kuruluşlar, hükümet-dışı kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar”
gibi kavramlar ile eşdeğer kullanılmaktadır (Kabasakal, 2008: 25). Ancak Türkiye’de ağırlıklı
olarak “NGOs” direkt olarak STK’lar anlamında kullanılmaktadır. Yani Türkiye’de NGOs
eşittir STK’lardır. Bunu bilmek kaydıyla, NGOs (STK’lar) terimi ilk defa 1945 yılında BM
tarafından ulusal hükümet görevlerinin dışında olarak danışmanların BM aktivitelerindeki
rollerini netleştirmek için kullanılmıştır (Srinivas, 2009: 614). Fakat daha sonraları ve özellikle
1980 sonrasında STK terimi BM çerçevesi dışında kalan her türlü ulusal ve uluslararası sosyal
aktör anlamında popüler hale gelmiştir (Martens, 2002: 272).
Türkiye’de STK’lar için kullanılan diğer bir terim “üçüncü sektör”dür. Özellikle 1980’li
yılların ortasından itibaren sivil toplum ile üçüncü sektör terimleri ABD ve Kıta Avrupası
sosyal bilimler terminolojisinde sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Öyle ki bu iki kavram
birbirlerinin yerine kullanılmışlardır. Fakat “üçüncü sektör” terimi STK olarak
kullanılabilmekteyse de küçük nüanslara sahiptir (Doğan, 2002: 242).
STK’lar bağlamında kullanılabilecek diğer bir kavram “baskı/menfaat grubu”dur. Baskı
grubu, daha çok siyasal iktidarı etki altına almaya dönük örgütlü bir yapıya işaret etmektedir ve
örgütlü/organizeli yapı olması hasebiyle STK bağlamına oturmaktadır. Ancak STK’ların temel
özelliği olan gönüllü olma kısmı devreye girdiğinde, birçok baskı grubunun STK
sayılamayacağı görülmektedir. Bu nedenle kanunlar tarafından üye olmanın zorunlu olduğu
meslek grupları birer baskı grubu olsalar da STK olarak addedilmemektedirler (Doğan, 2002:
238).

8.1.3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri
Gönüllü kuruluşlardan hayırsever yapılara, çeşitli vakıflara ve profesyonel topluluklara,
ulusal ya da uluslararası faaliyet alanlarına, basit veya daha genel ilgilere kadar uzanan STK’ları
(Watson, 2006: 228) “STK yapan” birçok özellik bulunmaktadır. Burada bazı temel özellikler
üzerinde durulacaktır.
Bu özelliklerden ilki devlet ile olan ilişki: Buna göre STK’lar en temelde kamu
yönetimine bağlı olmayan kuruluşlardır (Alp, 2009: 272). Burada kamu yönetimine bağlı
olmamanın nasıl olacağı farklı şekillerde olabilmektedir. “Ya devletle beraber ve devlete
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eklemlenerek, ya devletle temas içinde ama ondan bağımsız olarak, ya devletin karşısında ve
devletle savaş halinde ya da devleti görmezden gelerek devletle ilişkisiz ama savaş içinde de
bulunmadan” (Kabasakal, 2008: 25) olmak üzere dört formülle kamu/devlet ile irtibat/sızlık
türleri söz konusudur. Aslında bu tür formüller, sivil toplumun tarihsel süreçte geçirdiği
aşamalara tekabül etmektedir. Devlet ile ilişkide sivil toplumun geçirdiği ilk aşamada sivil
toplum “devletin üyesi olmakla eşdeğer” görülmektedir; ikinci aşamada “toplum içindeki
bağımsız grupların kendilerini devlete karşı savunmalarının meşruiyeti” söz konusudur; üçüncü
aşamada “sivil toplumun içerdiği özgürlüğün çatışmaların kaynağı, devlet müdahalesinin ise
bunu önleyen faktör sayıldığı” anlaşılmaktadır ve son aşama “devlet müdahalesinin sivil
toplumu boğacağı endişesiyle devlete karşı korumacı tedbirler”e denk gelmektedir (Sarpaşan,
2008: 41). En nihayetinde STK’lar her halükarda devletten farklıdırlar, çünkü STK’lar için
kanun ve kuralları olan belli bir toprak gerekmemektedir yani hükümet-dışıdırlar ve STK’lar
şirketlerden de farklıdırlar zira STK’lar kâr peşinde değillerdir (Johnson & Aseem Prakash,
2007: 222). Fakat yine de STK’ların marksist gelenek tarafından “uluslararasılaşmış
emperyalist devlet ağının inşaasına yardımcı olarak uluslararasılaşan devletin oluşumuna katkı
sağladıkları” için eleştirildikleri ve diğer bazılarınca “küresel yönetişim noktasında devletin
karşısında değil partneri olarak” görüldükleri akılda tutulmalıdır (Steffek & Hahn, 2010: 10).
STK’ları STK yapan ikinci temel özellik gönüllülüktür. Gönüllülükte bir yandan şahsi
iradenin özgür olması söz konusudur ve gönüllülük maddi menfaati harekete geçirici bir faktör
değildir (UN Volunteers, 2013: 12), bir yandan da gönüllülük resmi/kamusal ortamın dışında
ve dışsal herhangi bir zorlama olmadan yapılan faaliyetlerdir (Aydınlıgil, 2013: 32). Bu nedenle
gönüllülük, STK’ların varlığını sürdürmesinin teminatı kabul edilmektedir (Demirel, 2011:
158). Burada gönüllülüğün bir yönü görülmektedir: Karşılık beklememek. Çünkü gönüllülük,
başka birine ya da bir amaca hizmet etmektir ve bu anlayış, kendileriyle doğrudan ilişki içinde
olmayanlara herhangi bir beklenti içinde olmadan faydalı olma arzusunu içinde
barındırmaktadır (Aydınlıgil, 2013: 32). Bunun anlamı, STK’ların aynı zamanda kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar olduklarıdır. Çünkü STK demek, kendi menfaatleri ve kârları için değil,
başkalarının faydası için bir amaç edinme demektir (Ryfman, 2007: 27). Dolayısıyla STK
demek, örneğin, dezavantajlı grupların hayat kalitelerini geliştirmek için var olmak demektir
(Paul, 2003: 76). Ya da STK demek, çevreyi korumak, yoksulların menfaatlerini gözetmek,
temel sosyal hizmetleri yerine getirmek gibi geniş bir faaliyet alanında bulunmak demektir
(Delisle et.al., 2005: 2). Tüm bunların yanında burada akılda tutulması gereken nokta ise,
STK’larda görev yapan gönüllülerin “para alıp almaması” üzerinedir. Bu noktada tartışmalar
söz konusudur; bazıları için para alınmaması gerektiği çünkü bunun gönüllülük ile
bağdaşmadığı, diğer bazılarına göre ise para alınmasının gönüllülüğü zedelemeyeceği bir
çerçeve bulunmaktadır. Ancak 2013 yılına gelindiğinde ise artık “gönüllünün emeği” adı
altında meselede uzlaşma sağlanmış bulunmaktadır (Yurttagül, 2013: 23).

8.2. Uluslararası STK’ların Sosyal Politika İşlevleri
STK’lar İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki “altın çağ” olarak değerlendirilen refah
uygulamalarına bağlı olarak eğitim, sağlık, kalkınma ve kültür gibi alanlarda önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Daha sonraki süreçte refah uygulamalarında gerileme olmasına ragmen, STK’lar
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neo-liberal politikaların etkisi ile gerileme yaşamaktan ziyade yeni bir form ile varlıklarını
devam ettirmektedir (Kabasakal, 2008: 15). Bu çerçevede STK’lar bir bütün olarak topluma
katkı sağlamaktadırlar. Bir kere, yoksulluğa düçar olmuş olanlara, mahrumiyet içindeki
milletlera, bölgelere ve yerleşim yerlerine ulaşma imkanları bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal
ve ekonomik kalkınmada önemli roller söz konusudur. İkincisi toplumun yapısını sağlamaya
yardım etmektedirler. Ailenin yanında insanların kendilerini irtibatlı gördükleri, katıldıkları ve
istifade ettikleri formel grupları beslemektedir. Nihayetinde STK’lar, gelişmeye yardım
etmektedir ve demokrasinin devamını sağlamaktadır (Gubser, 2002: 141).
Bu genel çerçeve içinde STK’ların sosyal politika aktörü olarak biçok fonksiyonu
bulunmaktadır. Bunların en önemlileri olarak iki tanesi, yoksullukla mücadele ve acil
durumlardaki müdahaleleri/destekleri şeklinde sıralanabilmektedir.

8.2.1. Yoksullukla Mücadelede STK’ların Rolü
Yoksulluk, karmaşık bir olgudur; temelde kaynaklardan mahrumiyeti içerse de kökleri
çok boyutludur. Bazılarına göre kökleri, insanlar kendi becerilerini geliştirmekten veya etkin
bir şekilde uygulamaya geçirmekten sınırlayan hamlelere ya da seçimlere neden olan kişisel
duruma uzanmaktadır. Diğer bazıları içinse yoksulluk, hayati mahiyetteki kaynaklara ve
altyapıya erişmeyi ve böylece ırk, sınıf, eğitim seviyesi gibi zemine dayalı tüm kitlelerin hayat
şansını sınırlayan küresel ekonominin ya da yerel ekonomi ve toplumların yapısal özellikleri
ile ilintili kurumsal bir durumdur. Bazılarına göre ise yoksulluk, günlük bakım, sağlık, ulaşım,
istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda yetersiz kamu politikalarını yansıtmaktadır. Bir
kısmına göre de yoksulluk, sosyal izolasyondan veya belli grupların dışlanmasından ileri
gelmektedir (Galay et.al., 2001).
Bu tarz karmaşık bir olgu olan yoksulluğa yönelik STK’ların birden çok mücadele adımı
görünmektedir. Bunlardan biri muhtaçlara yönelik ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunulmasıdır.
Bu hizmetlerse en az üç değişik biçimde olabilmektedir: i) Gıda, giyim, barınma ve sağlık gibi
acil ihtiyaçlarını karşılanması; ii) istihdam ve eğitim, uyuşturucu rehabilitasyonu, rehberlik ve
benzeri adımları kapsayacak şekilde kişilerin kendi başlarına hayatta kalabilme kapasitelerinin
arttırılmasını amaçlayan geliştirme hizmetleri ve iii) çoğunlukla yoksulluğa neden olan
zorluklara yönelik önleyici hizmetler (Galay et.al., 2001). Buna göre STK’ların “insani amaçlı
acil yardım faaliyetleri”, maddi anlamda hayatı devam ettirebilmeye yönelik sağlık, barınma,
beslenme, giyim gibi alanlarda acil ihtiyaçları karşılamaktadır ve çoğu zaman zorunlu bir
yardımdır (WALD, 2001: 15). Kişilerin “kendi başlarına ayakta kalma”larına yönelik en önemli
alanlardan biri sağlıktır. STK’ların barınma, temiz su ve sağlık tesisleri, salgın hastalıklara karşı
aşılama sunma gibi önleyici hizmetler ya da felaketlerde yaralanma gibi acil durumların
yönetimi gibi birçok unsuru içine alan sağlık ile ilgili katkıları bulunmaktadır (Jayasinghe,
2007: 623). STK’ların “önleyici hizmetleri” açısından en önemli kalemlerden biri ise eğitim ile
alakalıdır. STK’ların eğitime katkıları dünyanın birçok ülkesinde kendisini göstermektedir.
Örneğin Hindistan’da STK’lar, devletin başaramadığı ya da çok zayıf kaldığı durumlarda
çocukların ilkokula katılımına yardımcı olmaktadır. Böylece STK’lar Hindistan’da eğitime
erişim, eğitimde kalite ve yoksullukla mücadele gibi önemli işlevler görmektedirler (Blum,
2009: 236). Yine Hindistan ve Kenya’da yapılan bir araştırma da STK’ların önleyici hizmetler
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kapsamında eğitim alanındaki etkinliğini göstermektedir. Buna göre uluslararası bir STK’nın
sağlamış olduğu üniforma, ders kitapları ve sınıf gereçlerinin çıktısı olarak, okula kaydolmanın
ve beş yıl sonrasında okulu bitirmenin % 15 oranında arttığı görülmüştür (Werker & Ahmed,
2008: 86).
STK’ların yoksulluğu giderme noktasında ikinci ayağı güçlendirme rolleri ile ilgilidir.
Çünkü yoksulluk, sadece basit bir şekilde ekonomik mahrumiyet değildir, bunun yanında güç
eksikliği, izolasyon ve daha geniş imkanlara erişimden mahrumiyettir. Bu noktada STK’ların
yoksulların hayat şanslarını geliştirecek eğitim, barınma, hizmetler sunmak için kaynakları
bulunmaktadır. Bu çerçevede aktif destek/güçlendirme, yoksullukla mücadele konusundaki
zihniyeti, tavırları ve davranışları değiştirmeyi içermektedir. Bu durumsa; yoksulların
bilinçlenmesini arttırmayı ve düşük gelirlilerin kendi kendilerini control edebildikleri, harekete
geçirebildikleri, kendi enerjilerine yoğunlaşabildikleri, kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını
tanımlayabildikleri ve bunları kendilerine bir güç olarak dönüştürebildikleri kurumların inşa
edilmesini gerektirmektedir (Galay et.al., 2001). Küçük bir bütçe STK’ların bu rollerini yerine
getirebilmeleri için yeterli olabilir. Önemli olan, STK liderlerinin cehaletin yani yoksulları
bilinçlendirmenin yoksulluğun büyük bir sebebi olduğuna inanmasıdır. Böyle bir
bilinçlendirme artışı, toplantılar, çalıştaylar gibi basit temel adımlarla da sağlanabilmektedir
(Werker & Ahmed, 2008: 85).
STK’ların yoksullukla mücadeledesinde üçüncü nokta, sosyal sermaye bağlamındadır.
Sosyal sermaye, insanların birlikte hareket etmesi için ağların ve kuralların varlığına işaret
etmektedir (Şenkal, 2005: 793). Bu anlamda sosyal sermaye, bir toplum üyelerinin arasındaki
belirli ilişkileri ya da kurumların toplum üyelerine yardım edeceği zemini akla getirmektedir
(Duncan, 2009: 309). Sosyal sermaye, yoksul ile diğer geniş toplum kesimleri arasında bir
(b)ağ/ilişki kurma noktasında önemlidir. STK’lar, yoksulların kendi içinde ve yoksullar ile
diğer toplum kesimleri arasındaki ilişkiyi ve dayanışmayı güçlendirmek ve böylece
yoksulluğun giderilmesi noktasında zemin hazırlamak için kritik bir rol oynayabilir (Galay
et.al., 2001).
STK’ların yoksulluğu giderme çabasındaki son bir alan, ekonomik kalkınmaya katkıları
üzerinedir. Yoksulluğu azaltma, aynı zamanda gelir yaratmayı içermektedir. Bu durum,
öncelikli olarak işletmelerin bir işlevidir, ancak özel teşebbüs ve kaynakların yetersiz olması
durumunda, STK’lara da özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik kaydadeğer iş imkanlarını
canlandırmak için ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu anlamda atılabilecek en kritik adım,
yoksulların iş piyasasına girme kabiliyetlerini arttırmak olmaktadır ki, STK’lar sıklıkla bunu
yapabilecek pozisyondadırlar (Galay et.al., 2001). Bunun olması durumunda ortaya çıkan mana
ise, STK’ların kalkınma politikalarını şekillendirme ve uygulamada merkezi bir rol oynamaya
başladıklarıdır (Rahman, 2006: 452).

8.2.2. Acil Durum Yardımlarında STK’ların Rolü
STK’ların sosyal politika alanında ikinci temel rolü, acil durumlar kapsamında
görülebilmektedir. Acil durum dendiği zaman, birçok husus konuya dâhil olmaktadır. Ancak
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burada “doğal afetler” ile savaşların uzantısı olarak “mülteci-sığınmacı” etrafında şekillenen
bir acil durumdan ve STK’ların bu konulardaki rollerinden bahsedilecektir.
STK’ların acil durumlarda insani yardım yaptığı bilinmektedir ve bu konuda en temel
alanları depremlerdir. STK’ların acil durum anında yapmış olduğu ilk insani yardım da 1812
yılında Venezuela Karakaş Depremi’nde görülmektedir (Çiftçi, 2012: 8). Bu tarz bir acil
yardım, hayatların kurtarılması, mağdurların maruz kaldıkları sıkıntıların azaltılması ve
felaketten sonra güçlendirme süreçlerini devreye sokarak kısmi anlamda yaraların sarılması
olarak algılanmaktadır. Böyle bir yardım aynı zamanda mağdurların anlık/acil ferahlamadan
uzun dönem rehabilitasyona ve gelişime daha yumuşak bir geçişe yardım etmektedir (Paul,
2003: 79). Bu kapsamda dünya ölçeğinde STK’lar 1990’lı yıllarda yıllık yaklaşık % 15 oranında
yardımda bulunmuş, bu yardımların da yaklaşık 10-12 milyar doları ise acil yardımlara gitmiştir
(Şenkal, 2005: 346). Afetlerin en fazla ön plana çıkan türü depremlerdir ve depremlerde
STK’ların sosyal politika rolleri somut bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin Northidge
Depremi’nde STK’lar afet sonrasında kamu gücünden sonra ikinci bir güç olmuşlardır. Çünkü
STK’lar o süreçte afet sonrası dönüşüm, iyileştirme faaliyetlerine yerel bilgi ve tecrübelerini de
kullanarak girmişler, afetten mağdur olanların ihtiyaçlarını isabetli bir şekilde karşılaşmışlardır.
Böylece afet sırasında gelen kaynakların en doğru bir biçimde dağıtımında önemli işlevler
üstlenmişlerdir. Böylece STK’lar kamuya destek/alternatif bir faaliyet yürütmüşlerdir. 1985
Mexico Depremi’nde de STK’ların aktif oldukları bilinmektedir. Kurulan mahalle konseyleri
ile yaklaşık 80 bin ailenin ihtiyacı giderilmiştir. 1995 Kobe Depremi sonrasında da 1 milyondan
fazla gönüllünün katkısı ile STK’ların aktif rolü görülmüştür. STK’lar Hindistan’da müdahale,
afetlerde yiyecek temin etme gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bangladeş’te ise bütün
STK’ların afet kapsamında görevleri bulunmaktadır (Genç, 2006: 257). Hatta Bangladeş’te
STK’lar acil felaket yardımlarında öncü yardım sağlayıcılardır (ki toplam afet yardımlarının %
80’ine karşılık gelmektedir) ve ulusal hükümetten daha fazla katkıları söz konusudur (Paul,
2003: 79). Zaten tecrübeler, afetlerin büyüklüğünün artması ile afet ile ilgili olan merkezi, yerel
ve sivil güçlerin tek başlarına afetle baş etmelerinin mümkün olmadığını göstermektedir. Bu
nedenle çözüm olarak afet ile ilgili tüm aktörlerin işbirliği gerekmektedir (Genç, 2006: 256).
Örneğin Van Depremi’nde kamu-STK işbirliği söz konusu olmuştur; depremzedelerin ihtiyaç
duydukları barınma, ısınma, gıda, giyim ve diğer desteklerin kamu yanında ulusal ve
uluslararası düzeydeki pek çok STK tarafından karşılandığı kayıtlara geçmiştir (TÜSEV, 2013:
39).
STK’ların acil durumlardaki yardımlarının ikinci temel zemini, savaş sonrası
mağdurlar ve özellikle mülteciler-sığınmacılar kapsamındadır. Savaş sürecinde askeri
harekatların olduğu yerlerde ve yakınlarında ekonomik anlamda çöküntüler ve bunun sonucu
olarak sağlık, gıda başta olmak sürece temel ihtiyaçlardan mahrumiyet söz konusu olmaktadır
(Ryfman, 2006: 21). Bu durumlarda, yani savaş durumlarında, STK’ların olumlu katkısı/etkisi
somut olarak görülebilmektedir. Afganistan, Azerbaycan-Ermenistan, Liberya gibi yerlerdeki
savaşlarda STK’ların etkinliği kaydedilen bir durumdur (Goodhand, 2006). Savaş sonrası
ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri de mültecilerin/sığınmacıları durumu ile ilgilidir ve
STK’ların dünya ölçeğinde bu konu kapsamında ekonomik ve sosyal politikalar açısından
sorumlulukların arttığı söylenebilmektedir (Szczepanikova, 2010: 462). Özellikle Suriye’de
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yaşanan savaş sonrası Suriyeliler’in durumu çarpıcı örnektir. Suriye dışında en çok Suriyeli
(yaklaşık 2 milyon) barındıran ülke konumundaki Türkiye’de özellikle kampların dışında
yaşayanlara yönelik STK’ların desteği göze çarpmaktadır; sadece Gaziantep’te 100’den fazla
STK’nın Suriyeliler’e yönelik destek çalışmaları yürütmesi, işin büyüklüğünü göstermektedir
(Kutlu, t.y.: 13).

8.2.3. Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikaları
8.2.3.1. Sosyal Politika Bağlamında Çok Az Sayıda, Amatör Ve
Koordinesiz STK’lar
Türkiye’de STK’ların genel anlamda varlığının düşük/az olması yanında özelde sosyal
politika alanında da sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu gerçeği ile karşı karşıya
kalınmaktadır. Bunun da ötesinde amatör ve koordinesiz bir zeminde STK’ların sosyal politika
faaliyetleri sürmektedir.
Batı dünyasında genel olarak STK’ların varlığının yüksek olduğu görülmektedir.
Özellikle 1970’lerden sonra STK’ların sayıları gittikçe artan bir seyir takip etmiştir ve gelinen
noktada önemli sayıda STK’lar söz konusudur (Aydoğdu, 1.11.2015). Örneğin Almanya’da 2
milyon 100 bin, Fransa’da 1 milyon 470 bin, ABD’de 1 milyon 400 bin STK bulunmaktadır
(Özdemir, Başel & Şenocak, 2006: 182) ki bu rakamlar Almanya ve Fransa için her 40 kişiye
bir, ABD içinse her 15 kişiye bir STK anlamına gelmektedir. Türkiye’de ise 826 kişiye bir STK
düşmektedir (Aydoğdu, 1.11.2015).
Türkiye’de STK dendiğinde “vakıf ve dernek” denmiş olmaktadır. Bu çerçevede
Türkiye’de derneklerin % 18,1’i “dini hizmetlerin geliştirilmesine yönelik hizmet faaliyetleri”
veren cami dernekleri, % 14,3’ü spor kulüpleri, % 13,7’si yardımlaşma dernekleri, % 9,5’ini
kalkınma ve konut dernekleri, % 10’unu ise mesleki dayanışma örgütleridir. Böyle bir tablonun
anlamı, derneklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya odaklandıklarıdır. Vakıflar için de
benzer bir çerçeve söz konusudur. Vakıflarda sosyal yardım (% 56,1), eğitim (% 47,5) ve sağlık
(% 21,84) ön planda bulunmaktadır (İçduygu, Meydanoğlu & Sert, 2011: 63). Rakamsal olarak
gerek dernekler ve gerekse vakıflar açısından sosyal politika ile ilgili olanların sayısı diğerlerine
göre fazla gözükmektedir, ancak temel mesele dernek veya vakıf isimlerinde “sosyal
yardımlaşma”, “sosyal hizmet” gibi sosyal politika bağlamı olanların, pratikte ne ölçüde sosyal
politika alanı ile “gerçekte” ilgilendikleridir. Gerçekten de çok az bir kısmı dışında dernekler
ve vakıflar sosyal politika bağlamından uzak durmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye’de örneğin
yoksullukla mücadele eden STK’ların sayılarının sınırlı olduğu kaydedilmelidir (Taşcı, 2010:
119).
Böyle bir sorunsalın hemen uzantısı olarak, STK’lar, sosyal politika alanı ile ilgili bilgi,
finans ve insan kaynağı eksikliği problem yaşamanın yanında, bütüncül hizmet sunabilmekten
uzak koordinesiz bir yapı içinde faaliyetlerini yürütmektedirler (Göç Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 2014: 7). Bu tarz bir koordinesizlik/bütüncüllükten yoksunluk depremler
sonrası için geçerli olduğu gibi (Taşcı, 2010: 120), 2011 yılından bu yana var olan Suriyeliler’in
Türkiye’deki varlıkları üzerinde de görülmektedir. 2011 yılından beri birçok STK, Suriyeliler’e
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sosyal politika bağlamında birçok destek sunmaktadır, ancak bunların hepsinde temel sorunsal
“koordinesizlik” şeklinde tezahür etmektedir. Bu bakımdan, STK’ların “hangi alanlarda
çalıştıkları, kimlere destek verdikleri, kapasiteleri, yürüttükleri projeler, fon kaynakları,
ortakları, yaşadıkları zorluklar, ihtiyaçları” gibi temel konularda kapsamlı dökümlerin
olmaması, bu tarz bir koordinesizliğin baş kaynağı durumundadır (Kutlu, t.y.: 13).

8.2.3.2. Bir Milât: 1999 Marmara Depremleri
Türkiye’de STK’ların sosyal politika alanında “etkin” bir şekilde varlık göstermeleri,
bir zaruret/mecburiyet olarak bir nevi “bir musibet bin nasihatten iyidir”in uzantısı şeklinde
tecelli etmiştir: 1999 Marmara Depremleri. Türkiye için 1999 Marmara Depremleri STK’ların
hem genel hem de özelde sosyal politika alanında etkinliği için bir dönüm noktası/milat
olmuştur. Türkiye’de STK’ların tarihsel bir geçmişi/varlığı olmasına rağmen, Marmara
Depremleri ile STK’ların insanî ve toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilme imkânı zirve
yapmıştır (Altay, 2011: 47). Gerçekten de Marmara Depremleri sonrasında bir yandan birçok
yeni STK kurulmuş, bir yandan var olan ama atıl pozisyonda duran STK’ların aktifleşmesi söz
konusu olmuş ve bir yandan da STK’lar uluslararası alanda güç kazanma yollarına girişmeye
başlamışlardır (Taşcı, 2010: 120).
Böylece depremler sonrasında birçok alanda STK’lar aktif hale gelmişler ve afet
bölgelerinde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle kamu kurumlarının organize olmada
zorluk çekmeleri, STK’ların boşlukları doldurmada daha fazla görev üstlenmesine yol açmıştır.
İlk etapta arama kurtarma olan başlayan STK faaliyetleri, daha sonraları sosyal politika
anlamında birçok alanın içine girmiştir. Nihayetinde bu süreç, birçok STK’nın ortaya çıkmasına
da yol açmıştır (Cantekin, 2013: 60). Bu bakımdan 1999 Marmara Depremleri Türkiye’de
“gönüllü olma” açısından bir kırılma (Yurttagül, 2013: 18) ve böylece STK’ların güçlenmesi
ve sosyal politika alanında varlıklarını göstermesi için önemli bir zemin olmuştur.

8.2.3.3. Sosyal Politikalarda Dinî Temele Dayalı STK Yapısı
Batı dünyasında dinî temele dayalı sosyal politikaların 1980 sonrasında artan rolüne
dikkat çekilmektedir. Örneğin ABD’de dinî yapıların diğer kurumlardan daha etkin olduğu
söylemi Reagan dönemi ile yükselişe geçmiş, daha sonraki dönemlerde ortaya konan
“hayırseverlik alternatifi” (1996) ve “merhametli muhafazakârlık” (2001) gibi plan ve
programlar sosyal politika alanında dinî temele işaret olarak kaydedilmiştir (Göçmen, 2011:
115). O tarihlerde (2004) ABD’de yapılan bağışlarda bağış yapılan yerlerin en başında dinî
organizasyonların gelmesi (Güloğlu & Murat, 2006: 279), dinin sosyal politika alanındaki
etkinliğinin boyutlarını göstermektedir.
Türkiye bağlamına bakıldığında, Türkiye küçük bir azınlık dışında tamamına yakınının
İslam inancına sahip olduğu bir ülkedir. “Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir
Karşılaştırma” adlı 2008 tarihli bir araştırmada (Çarkoğlu & Kalaycıoğlu) İslam inancının
“pratik” hale gelme oranı bulunabilmektedir. Bu araştırmaya göre; “Bir dinin vecibelerini
yerine getiririm ve kendimi dini değerlere bağlı biri olarak tanımlarım” diyenlerin oranı % 47,
“Bir dinin vecibelerini yerine getiririm, fakat kendimi dine sıkı sıkıya bağlı olarak tanımlamam”
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diyenlerin oranı % 28 olarak kaydedilmiştir. Bu kapsamda “Bir dinin vecibelerini yerine
getiririm” demek suretiyle % 75’lik bir kitlenin İslam inancını pratikleştirdiği
görülebilmektedir. Dinin emirlerini yerine getirmese de “kutsal değerlere ilgi duyduğunu”
beyan eden % 20’lik bir kesimin varlığı da en azından İslam inancının pratiği konusunda %
95’lik bir potansiyel olduğu sonucunu doğurmaktadır. Nihayetinde araştırmanın sonucu da
Türkiye’de yaygın bir dindarlık olduğunu söylemektedir.
Haddizatında dinî sosyal (yardım) politikalar(ı), tehlikelerin verdiği zararlara karşı
sosyal yardımın ilk şekli olarak kabul edilmektedir (Yazgan, 1997: 9-10), ki beşeri kaynaklı
dinlerin (Brahmanizm hariç) hepsinde ve ilahi kaynaklı dinlerde sosyal yardım politikalarının
varlığı aşikârdır (Yaman, 2003: 215). Bu minvalde yaklaşık 1000 senelik bir İslam geleneğine
sahip Türkiye topraklarındaki insanların, insan, toplum ve devlet düzlemindeki sosyal politika
anlayış ve uygulamalarında inançlarının izlerini görmeleri kaçınılmazdır. Gerek bireysel
anlamda zekât, sadaka ve diğer usullerle sosyal hizmet ve yardımların gerçekleştirilmesi, gerek
sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerinde “kaynak toplama”
yöntemlerinin çoğunluğunun İslam inancına göre işlemesi, gerek belediyelerin Ramazan Ayı,
Kurban Bayramı ve diğer İslam inancına ait anlayış ve uygulamaları dikkate alarak sosyal
hizmet ve yardımlarda yeni modeller geliştirmeleri ve gerekse merkezi yönetimin ilk
uygulaması İslam’dan gelen vakıf anlayışını devam ettiren uygulamalara sahip olması, İslam
dininin Türkiye’deki sosyal politika alanındaki etkinliğini anlaşılır kılmaktadır. Bu çerçevede
Türkiye’de STK’ların sosyal politika uygulamalarında dinin etkinliği görülebilmektedir.
Örneğin yoksullukla mücadeleyi amaç edinmiş STK’lara ait marketlerde görülen yardım
kutularının üzerine "az sadaka, çok belayı def eder" şeklindeki hadis-i şerif (Macit, 2008: 71),
STK’ların finans kaynağı olarak İslamî zeminde hareket ettiğini göstermektedir. Bu anlamda
Türkiye’de dinî temelli STK’ların sayıları (resmi olarak tam bilinemese de) 2000’lerin
başlarından itibaren artmaktadır (Göçmen, 2011: 117). Bir yandan da dinî temele dayalı
STK’ların sosyal politika faaliyetlerini “ümmet bilinci” etrafında şekillendirdikleri bir çerçeve
ön plana çıkmaktadır (Can, 2011: 123). Bu bilincin en belirgin göründüğü yerlerden biri, fitre,
zekât gibi İslamî finans kaynaklarına dayalı olarak Suriyeliler’e dönük desteklerin yapılmasıdır
(Kutlu, t.y.: 24).
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Uygulamalar
“ABD'de Açlık Sorunu Kaygı Verici Boyutlarda”
Amerika dünyanın en zengin ve güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak son
araştırmalar ülkedeki açlık sorununun kaygı verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Son 50
yıldır ilk kez Amerika’daki öğrenciler yarısından fazlası düşük gelirli konutlarda yaşıyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında Southern Education Foundation adlı bir örgüt tarafından hazırlanan
rapora göre, öğrencilerin yüzde 51’i ücretsiz veya indirimli öğle yemeği almaya hak
kazanacak kadar yoksul. Amerika’daki çocukların gıdaya erişim oranını yükseltmeyi
hedefleyen bir sivil toplum girişimini konu alıyor.
Saat sabah 8.30 ve öğrenciler yeni okul gününe, en önemli öğün kabul edilen
kahvaltıyla başlıyorlar.
Tye-Ray Gutierrez, “Evden kahvaltı edemeden çıkıyorum ve okula geldiğimde
kahvaltı verilmesi gerçekten harika” diyor.
12 yaşındaki Tye-Ray Gutierrez, Thomas Johnson Ortaokulu’nda dersler başlamadan
önce kafeteryada verilen kahvaltıdan faydalanan 1000 öğrenciden biri.
Maryland’deki okul, Share Our Strenght - Gücümüzü Paylaşın örgütünün Aç Çocuk
Kalmasın adlı kampanyasından destek alıyor.
Lucy Melcher, Gücümüzü Paylaşın örgütüyle çalışıyor. Melcher, “Amerika dünyanın
en zengin, en güçlü ülkelerinden biri ancak her beş çocuktan bir açlıkla savaşıyor. Bu sorunun
çözülebileceğini biliyoruz. Gıdamız da var, gıdaya erişim sağlayacak programlarımız. Tek
yapmamız gereken, bu programların ihtiyacı olan çocuklara ulaşmasını sağlamak” şeklinde
konuşuyor.
2012 yılından bu yana, Aç Çocuk Kalmasın kampanyası kapsamında ülke çapında
yarım milyon yemek servis edilmiş. Washington yakınındaki bu okulda, öğrencilerin yüzde
70’inden fazlası ücretsiz veya indirimli yemek alma kriterini karşılıyor.
2014’teki bir UNICEF raporu, dünyanın en zengin ülkelerinde 2,6 milyon çocuğun
2008’den itibaren yoksulluk sınırının altına düştüğünü ortaya koyuyor. Amerika, çocuk
yoksulluğu sıralamasında 41 zengin ülke arasında 36. sırada bulunuyor.
Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Melissa Boteach, Amerika’da
maaşlar sabit kalırken, çocuk masraflarının, sağlık sigortasının ve konut fiyatlarının giderek
arttığına dikkat çekiyor: “Bu durum çalışan ailelerde gelir-gider dengesizliği yaratıyor ve ay
sonunu getiremiyorlar. Gerçekte her üç Amerikalı’dan biri yoksulluk veya yoksulluk
sınırındaki bir konutta yaşıyor. Bu insanlar, en ufak bir krizde ya da beklenmedik bir harcama
sonucunda yoksulluk sınırının altına düşebilir.”
Yedinci sınıf öğrencisi Gutierrez, çocuklara okulda yemek verilmesinin, aileler için
çok önemli olduğunu söylüyor: “Okulda yemek verilmesi çok iyi. Çünkü eve gittiğinde
yemek bulamayan, yoksulluk içinde yaşayan çocukların buna ihtiyacı var.”
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Sivil toplum örgütleri, gelir eşitsizliğinin giderek artmasıyla büyüyen açlık sorununu
siyasetçilerin de ciddiye almasını umuyor.
Kaynak: VOA (10.07.2016), “ABD'de Açlık Sorunu Kaygı Verici Boyutlarda,”
(Çevrimiçi)
http://www.amerikaninsesi.com/a/abdde-aclik-kaygi-vericiboyutlarda/3409502.html, 18.02.107.
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Uygulama Soruları
ABD ve veya başka bir ülkedeki açlık sorununu gidermede STK’ların ne kadar gücü
olabileceğini araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o Sivil toplum daha çok felsefik ve teorik bir çerçeveye işaret ederken, sivil toplum
kuruluşları pratik bir zemin demektir.
o STK’ları, STK yapan belli özellikler bulunmaktadır.
o STK’ların sosyal politika işlevleri arasında yoksullukla mücadele ile acil durumda
mücadele bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Devleti ifade iden “polis” ile sivil toplumun karşılığı olan “civitas” terimleri
birbirlerinin yerine kullanan kişi kimdir?
A) Hobbes
B) Locke
C) Hume
D) Marks
E) Aristo
2)
Sivil toplumu, bir yandan ilkel toplumların diğer yandan da Batılı ve Doğulu
tüm despotik türlerin de zıddı olarak gören kimdir?
A) Hobbes
B) Ferguson
C) Paine
D) Locke
E) Hume
3)
Sivil toplumun, ezici, despotik ve barbar devletin faaliyetlerinden korunmanın
yegâne yolu olduğu görüşünü dillendiren kişi kimdir?
A) Ferguson
B) Gramsci
C) Marks
D) Paine
E) Locke
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4)
Devletin denetimi olmadan sivil toplumun sivil toplum olarak kalmasının
mümkün olmadığını, çünkü sivil toplumun kendi iç çatışmalarını korumaktan yoksun
olduğunu ileri süren kişi kimdir?
A) Marks
B) Gramsci
C) Locke
D) Hegel
E) Paine
5)
Devlet-sivil toplum çelişkisinin aşılması için, toplumda sınıfların ve devletin
ortadan kaldırılması gerektiğini düşünen kişi kimdir?
A) Marks
B) Tocquevelli
C) Gramsci
D) Hegel
E) Ferguson
6)

Türkiye’de (yaklaşık) kaç kişiye bir STK düşmektedir?

A) 40
B) 15
C) 826
D) 1516
E) 2450
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7)

Türkiye’de NGOs kısaltmasının tam olarak Türkçe karşılığının kısaltması

nedir?
A) BG
B) ÜS
C) KGK
D) STK’lar
E) GS
8)
Sivil toplumun bir sosyal grubun tüm toplum üzerinde yürüttüğü kültürel
hegemony olduğunu iddia eden kişi kimdir?
A) Marks
B) Tocquevelli
C) Gramsci
D) Hegel
E) Ferguson
9)

Sivil toplum “büyük ve özgür okullar”dır görüşü kimindir?

A) Hegel
B) Tocquevelli
C) Gramsci
D) Marks
E) Pain
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10)

Türkiye’de STK’larda “gönüllü olma” açısından kırılmanın yaşandığı olay

nedir?
A) Suriyeli göçmenlerin durumu
B) Erzincan Depremi
C) Van Depremi
D) Bosna Soykırımı
E) 1999 Marmara Depremleri

Cevaplar
1) E
2) B
3) C
4) D
5) A
6) C
7) D
8) C
9) B
10) E
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9. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ VII: ÖZEL
SEKTÖR/İŞLETMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Sanayi Devrimi ve sonuçlarını;
9.2.İşletmelerin dar anlamda sosyal politikalarını;
9.3.İşletmelerin geniş anlamda sosyal politikalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatı açısından önemi nedir?
2) Mesleki refahtan ne anlamalıdır?
3) Sosyal sorumluluk ile sosyal politika bağı nasıl kurulmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sanayi Devrimi ve
piyasa

Sanayi Devrimi ve sonuçları ile
piyasa/özel sektör olgularının neler
olduğunu bilmek

Okuyarak

İşletmelerin sosyal
politikaları

İşletmelerin bir yandan dar anlamda
sosyal politikalarının, diğer yandan
da sosyal sorumluluk olgusu
etrafından geniş anlamda sosyal
politikalarının neler olduğunu
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Sanayi Devrimi, piyasa, özel sektör, işletmeler, sosyal sorumluluk, sosyal politika
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Giriş
Sosyal politikanın aktörlerinden biri de özel sektördür, yani işletmelerdir. İşletmelerin
sosyal politika alanında aktör olması sorunsalı, modern anlamda Sanayi Devrimi’ne kadar
gitmektedir. Zira sosyal politika, Sanayi Devrimi ile piyasa şartlarında işletmelerin ortaya
koydukları olumsuz tablolara çözüm sadedinde gelişmiştir. Çözümün ilk etaptaki aktörü
olmasalar da sonraki dönemlerde işletmeler bir şekilde sosyal politika aktörü olarak sorunların
çözümüne dâhil olmak durumunda kalmıştır.
Bu tarz bir dâhil olma, işletmelerin dar anlamda sosyal politika aktörü olmaları ile
ilgilidir, çünkü dar anlamda sosyal politika temelde çalışma hayatı çerçevesindedir. Bu yönüyle
işletmeler, dar anlamda çalışanlarına yönelik ücret ödemeleri, ücret ekleri ve ücret dışı destekler
ile sosyal politikalar sağlamaktadırlar.
Günümüzde de devam eden bu durumun yanında, daha çok 1970’li yıllarda önem
kazanmaya başlayan ve 2000’lerde belli bir çerçeveye oturan işletmelerin sosyal sorumluluk
uygulamaları söz konusudur. Sosyal sorumluluk uygulamaları ise, işletmelerin geniş anlamda
sosyal politikalarına işaret etmektedir. Bu yönüyle işletmelerin geniş anlamda sosyal
politikaları, işletmenin sadece kendi çıkarları ve sadece kendi çalışanlarını kapsamamaktadır,
bunların ötesinde işletmelerin topluma yönelik sorumluluk alanına denk gelmektedir.
Böyle bir çerçeve içinde kitabın bu bölümünde önce, ilk etapta Sanayi Devrimi ve
piyasa üzerinde durulacaktır, daha sonra işletmelerin sosyal politikaları dar ve geniş anlamda
ortaya konacaktır. Nihayetinde Türkiye’deki işletmelerin sosyal politikaları değerlendirmeye
tabi tutulacaktır.
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9.1. Sanayi Devrimi Ve Piyasa
Sanayi Devrimi dünya tarihi içerisinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu kırılma
noktası, aynı zamanda modern anlamda sosyal politikanın ortaya çıkma zeminidir. Bu zemini
büyüten ve besleyen unsurların başında piyasa da vardır.

9.1.1. Sanayi Devrimi ve Sonuçları
Sanayi Devrimi, ilk olarak 1716’da ipek bükmek için çıkrığın bulunması,
1733’te dokuyan mekiğin, 1735’te demir cevherin kok enerjisine dayalı dökümünün, 1750’de
hafifletilmiş çeliğin bulunmaları ve ilk çelik fabrikasının kurulması, 1764’te buhar makinasının,
1767’de iplik eğiren tezgâhın, 1785’te dokuma tezgâhının bulunmaları ve 1789’da demir ve
çeliğin ocakta işlenmesi şeklinde yaşanan peşi sıra teknolojik gelişmelere işaret etmektedir
(Küçükkalay, 1997: 60). Dolayısıyla Sanayi Devrimi 18. yüzyılın sonlarını ve nispeten 19.
yüzyılın başlarını kapsayan süreç için kullanılmaktadır.
Öte yandan “zaman” konusunda ittifak bulunmamaktadır. Toynbee’nin Sanayi
Devrimi’nin 1750’lerde İngiliz ekonomisindeki köklü değişmelerle başladığı ve 1850’lere
doğru sanayileşmenin tamamlandığı görüşü itirazlara maruz kalmaktadır. Clapham,
sanayileşmenin makineleşmenin ve fabrikalaşmanın diğer alanlara da yayılmak suretiyle çok
daha ileri tarihlere kadar devam ettiğini, 1850’lerde Sanayi Devrimi’nin sadece dokuma ve
demir sanayileri ile sınırlı olduğunu ileri sürmektedir. Nef, süreci çok daha öncelerine
götürmektedir. Ona göre tarihte süreklilik esastır ve büyük oranda sanayinin ve teknolojik
değişmelerin başlangıcını 16. ve 17. yüzyıla kadar götürmek mümkündür, ki bu yüzyıllardaki
değişmeler 18. ve 19. yüzyıllardaki değişmeler kadar önemlidir (Küçükkalay, 1997: 54).
Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de başladığı konusunda ise ihtilaf söz konusu değildir; ilk
defa İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi, daha sonraki süreçte Batı Avrupa ülkelerine ve
Kuzey Amerika’ya yayılmıştır (Tokol, 2000: 3-4). Sanayi Devrimi İngiltere’de başlamıştır,
çünkü İngiltere donanma gücü açısından Fransa, İspanya ve Hollanda’yı geride bırakarak geniş
bir sömürge imparatorluğu kurmuş ve böylece bir yandan kaynak diğer yandan da pazar
sorununu çözmüştür. İkincisi, İngiltere feodal toplumdan ticari topluma geçişte başarılı
olmuştur ve böylece İngiltere’yi yönetenler piyasadan gelen taleplere uygun davranmışlardır.
Bir ilave olarak, neredeyse bir yüzyıl süren keşifler, esir ticareti, korsanlık, ticaret ve savaşlar,
İngiltere’yi dünyanın en zengin ülkesi konumuna getirmiştir. Ayrıca, İngiltere’de icatları tespit
eden ve koruyan milli bir patent sistemi de kurulmuştur. Yine, İngilizler’in Kıta Avrupası
ülkelerine göre finansal başarıları önemsemesi de etkili olmuştur (Küçükkalay, 1997: 56). Bu
nedenlere bağlı olarak İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi’nin itici gücü (bir sektörü)
olmamasına rağmen, Devrim’in piyasa talebine bağlı olarak tekstil sektöründe görülmeye
başlandığı söylenebilmektedir (Küçükkalay, 1997: 57).
İşte bu çerçevede Sanayi Devrimi, sadece İngiltere’de değil, tüm toplumların ekonomik,
sosyal yapıları başta olmak üzere tüm alanlarda köklü bir değişime yol açmıştır (Altan, 2004:
45). En önemlisi, Sanayi Devrimi süreci ile eski ve basit yapım biçimlerinin yerini, daha ucuz
ve daha kaliteli malları ile fabrika üretimi merkezi konuma geçmiş oldu (Küçükkalay, 1997:
267

52-53). Bunun anlamı, “işçi sınıfı” adı altında yeni bir sınıfın doğmasıdır. Daha öncesinde lonca
sistemi söz konusudur. Lonca sistemi, zanaat hayatı ile üretim ve çalışma hayatının
düzenlenmesinde usta, kalfa ve çırakların bir arada bulundukları, çıkar ayrılığının aksine çıkar
birliğinin var olduğu, böylece çalışanların üretimin her aşamasında yer aldığı bir yapıdır. Bu
yapı, Sanayi Devrimi ile ömrünü tamamlamıştır, yaşama şansını kaybetmiştir. Bunun
sonucunda ustalar, kalfalar ve çıraklar, (topraklarından koparak göç eden köylüler ile birlikte)
yeni ortaya çıkan “fabrikanın işgücü”nü oluşturmuşlardır (Tokol, 2000: 4). Dolayısıyla
fabrikanın bir yandan vasıfsız bir yandan da vasıflı işçileri görünür olmuştur. Tarım kesiminden
kentlere göç eden köylüler sanayinin vasıfsız işçileri iken, teknolojinin yeni üretim biçimi
sonucunda ekonomik açıdan gücünü yitiren zanaat erbabı da sanayinin vasıflı işçileri konumuna
geçmişlerdir (İlkin, 1983: 187-188).
Fakat herkes işçi olma imkânı bulamamıştır, zira “kitlesel işsizlik” gibi büyük bir
problem ile karşı karşıya kalınmıştır. Makineli üretim ile birlikte Sanayi Devrimi yaşanan
ülkelerde ekonominin üretme gücü o döneme kadar görülmemiş bir biçimde artmıştır (Güven,
2001: 40). Ancak üretim gücünün artması, üretimde herkesin istihdam imkânı elde etmesi
anlamına gelmemiştir, zira nüfus artışının olumsuz etkileri görülmüştür. Nüfus artışı iki noktada
işsizlik sorununa neden olmuştur. Birincisi, hızlı nüfusu artışı ile çok sayıda işçi emek
piyasasına girmiş, işverenlerin tercih etmedikleri ise işsiz kalmıştır. İkincisi, tüm işçilerin aynı
nitelikte olmaması bazılarının işsizlik yaşamasına yol açmıştır. Nüfus artışının işsizliğe
olumsuz etkisi yanında, makineleşmenin işsizliğin yapısal sorun olarak ortaya çıkmasındaki
etkisi unutulmamalıdır. Zira üretim, üst düzey makineler ile gerçekleştirilmiştir; dolayısıyla
birçok işçinin makine tarafından üretim sürecinin dışına itildiği bir manzara söz konusudur
(Kaya, 2013: 14). Öyle ki makinelere karşı bir saldırı/şiddet anlamına gelen luddizm
başlamıştır. Bu, işçilerin, “kendi mutluluklarını çaldıklarını düşündükleri” makineleri kırma
girişimidir (Gombrich, 2005: 244). 1758’de Nottingham’da ilk olarak mekanik yün biçme
makinelerinin parçalanması ile başlayan hareket, tüm İngiltere’ye yayılan ve nihayetinde ölüm
cezalarının verilmesine kadar giden sert bir süreç olmuştur (Orhan & Savuk, 2014: 12).
İstihdam edilen işçiler için de manzara pek makul değildir; birçok sorun ile muhatap
olunmuştur. Düşük ücretle istihdam, bunlardan biridir. Zira emek, fiyat arz ve talebine göre
değer kazanmaktadır ve emek piyasalarına ve ücretlerine bir müdahale söz konusu değildir
(Güven, 2001: 45). Hal böyle olunca, emek arzının talepten fazla olduğu durumlar karşısında
ve aşırı rekabet ortamında işverenler için maliyet düşürmenin yolu, ücretlerin düşürülmesi
şeklinde somutlaşmıştır (Tokol, 2000: 5). Bir de “dışarda işsizler ordusu”nun bulunması,
çalışan işçilerin çok düşük ücretleri kabul etme zorunluluğunu doğurmaktadır, kabul
etmeyenlerin yerine ise yeni işçiler çok daha düşük ücretler karşılığında istihdam edilmektedir
(Kaya, 2013: 15). Çünkü işverenler açısından en az ücret ödeyenin, en fazla başarılı olabilmesi
gibi bir zemin söz konusudur (Gombrich, 2005: 244). Ancak böyle bir tablo, kesintisiz bir
şekilde verimliliğin arttığı, milli hasılanın 19. yüzyıl içinde 145 katlık bir artış gösterdiği,
üretimin 1860 ile 1913 arasında 7 kat büyüdüğü (Küçükkalay, 1997: 62) bir tablo ile paradoksal
durmaktadır. Yani bir yandan ciddi bir gelişme ama diğer yandan kitlesel işsizlik ve çok düşük
ücretler!
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Çok düşük ücretlerin uzantısı ise “ailece işçileşme” şeklinde görülmüştür; işçi aileleri
geçimlerini sağlayıp hayatlarını devam ettirebilmek için tüm üyeleri ile birlikte çalışma
hayatına girmek durumunda kalmışlardır (Altan, 2004: 47). Örneğin 1835 yılında pamuklu
dokuma fabrikalarında çalışan işçilerin % 25’inden daha azı 18 yaş üzeri erkekler, % 48’i
kadınlar ve kızlar ve % 13’ü 14 yaş altı çocuklardı (Uzun, 2000: 209). Dolayısıyla ailece
işçileşme, kadın ve çocukların işgücüne dâhil olmaları anlamına gelmektedir. Haddizatında
fabrikalardaki işler, özel uzmanlığa ve yetiştirilmeye gerek görülmeyen bir biçimde olduğu için
kadın ve çocukların çalışabilmeleri mümkün olmuştur. Özellikle maden ocaklarında çocukların
dar tünellerden geçebilmeleri ve kadınların da tekstil alanında el becerilerinin daha fazla olması
gibi nedenlerle, kadın ve çocuk işçi çalıştırmak, işverenler için de çekici olmuştur (Güven,
2001: 48). Başka bir ifade ile kadınların ve çocukların erkekler yanında işçileşmeleri, bir
yandan düşük ücretleri bertaraf etme girişimi iken, diğer yandan işverenler tarafından da kadın
ve çocuklara talebin var olmasının uzantısıdır. Zira kadın ve çocuk emeği, erkek emeğine göre
düşük maliyetlidir (Tokol, 2000: 5). Örneğin, Fransa’da erkek işçilere ödenen ücret günde 1,5
frank iken, kadınlar için 90 santim, çocuklar için de 50 santimdir (Güven, 2001: 48).
Kitlesel işsizlik girdabına takılmayıp düşük ücretlerle de olsa bir şekilde istihdam
olmaya razı olanlar için de durum pek makul değildir, zira çalışma koşulları ile ilgili sorunlar
ciddidir. Bir kere, alınan ücretler sadece çalışılan günler için geçerlidir, dolayısıyla işsiz
kalınması, hasta olunması ya da herhangi bir sebeple çalışılamaması durumunda güvencenin
varlığı söz konusu değildir (Koray, 2000: 25). Ortada “güvencesiz kurallar seti” diye
adlandırılabilecek bir durum bulunmaktadır: i) Kapılar iş başladıktan on dakika sonra kapatılır,
bundan sonra kimseye dışarı çıkma izni verilmez ii) İzin olmaksızın çalışma saatleri esnasında
işyerinden ayrılanlara para cezası verilir iii) İşyerindeki zayiatların bedeli çalışanlar tarafından
ödenir iv) İstenildiği şekilde işçi, çalışmasına veya davranışlarına bakılmaksızın işten çıkarılır
ve v) Başkaları ile konuşma, şarkı söyleme veya ıslık çalma durumlarında para cezaları verilir
(Uzun, 2000: 206).
Diğer taraftan düşük ücretlerin daha da düşürülememesi, başka bir formül anlamına
gelmiştir: Çalışma süreleri arttırmak (Tokol, 2000: 5-6). Çalışma süreleri standart olmaktan çok
uzaktır; ülke, bölge, sektör, hatta fabrikalar bakımından görecelidir. Fakat sanayileşmenin ileri
seviyede olduğu ülkelerde günlük çalışma süreleri 14-15 saatten aşağı düşmemiştir ve günlük
çalışma sürelerinin 18-19 saate kadar uzatılması da ender görülen bir durum değildir (Dertli,
2012: 29).
Çalışma sürelerinin aşırı olması yanında, çalışma ortamlarının da olumsuz bir tablo
gösterdiği görülmektedir. Çalışma ortamları, ağır şartlar ihtiva etmektedir (Ekin, 1984: 11). 19.
Yüzyılın ilk yarısında işçi sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinin görünümü çok kötü bir hal
arz etmektedir. İşçiler için yetersiz havalandırma nedeniyle havaya karışan zehirli kimyasallara
maruz kalma vakidir. Makinler ile muhatap olma sırasında herhangi bir koruyucunun olmaması
da, ayrıca sakatlık ya da ölüm riski demektir. Yetersiz aydınlatma ve yüksek gürültü de görme
ve duyma için problem teşkil etmiştir (Dertli, 2012: 29). Sidney Pollard’ın mecaz ifadesi ile
“Modern sanayi işçisinin güneşli bir bahçede yetişmesine izin verilmiyordu. O, bir ateş üstünde
güçlü çekiç darbeleriyle dövülüyordu.” (Uzun, 2000: 204).
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Durum, çocuklar için daha da kötüdür. Örneğin Fransa’da tekstil fabrikalarında çalışan
çocuklar, günde 16-17 saat mekik-bobin taşımak suretiyle ayakta durmaktaydılar. İngiltere’de
çocuklar, fabrika avlusundan beslenen domuzların yiyeceklerini ele geçirmek için domuzlarla
yarışmaktaydılar (Güven, 2001: 47). Ailelerin ekonomik sıkıntılarına binaen çocuklarını
fabrikalara göndermek zorunda oldukları ya da bazı durumlarda çocuklarını getirmedikçe
yetişkinlerin işe kabul edilmedikleri bir manzara etrafında, genel çalışma yaşı 6 ya da 7
olmasına rağmen bazı çocukların 3 ya da 4 yaşlarında işe başladıkları bilinmektedir. Uzun
çalışma süreleri olunca çocuklar için uyku ihtiyacı had safhada olmaktaydı, ama çocukları ayık
tutmak için kamçılama ve dövme gibi cezalar uygulanmaktaydı (Uzun, 2000: 206). Madenlerde
çalışan çocuklar için durum daha da vahimdi. Havalandırma kapaklarının açılıp kapatılmasında
çocuklar görevlendirilirdi. Görevli çocukların uykusuzluk, yorgunluk ve “çocukluk” gibi
nedenlerle bir dikkat dağınıklığı, vagon veya sepetler yolu ile taşıma işini yapan 3 veya 4
çocuğun ölümü anlamına geliyordu (Uzun, 2000: 213).
Tüm bunların hem erkekler, hem kadınlar ve hem de çocuklar açısından ortak sonucu,
“ağır yıkımlar” şeklinde görülmüştür. İşçilerin çok erken yaşlarda çalışma güçlerini
kaybettikleri, meslek hastalıkları, gelişme bozukluklarına maruz kaldıkları vakidir. Nihayetinde
hayatta kalma yaşı kısa olmuştur (Güven, 2001: 47). Böyle bir durum, bir paradoksa işaret
etmektedir. Çünkü Sanayi Devrimi ile birlikte tıp tekniğinde ilerlemeler görülmüş, böylece
salgın hastalıklar ile ilgili tehlikeler bertaraf edilmiştir; sonuçta nüfus artışı görülmeye
başlanmıştır (Küçükkalay, 1997: 61). Bu ise, çok ağır koşullarda çalışan ve bu nedenle kısa
ömür ile başbaşa kalan dönemin işçileri için söz konusu değildir!

9.1.2. Piyasa/Özel Sektör
Bugün bilinen anlamıyla İktisat biliminin serüveni 18. yüzyıl Avrupası ile
başlamıştır. Ancak iktisadi analizlerin varlığı ise çok eskidir; Antik Yunan filozoflarından İslam
âlimlerine, ortaçağ skolastik düşüncesinden 16. ve 17. yüzyıl merkantalistlerine, eski Çin’den
eski Hint literatürüne kadar çok geniş bir alanda görülmektedir. Ki bu tarz bir geçmiş “piyasa”
için de söz konusudur (Hosseini, 2014: 135). Başka bir ifade ile “piyasa”, liberalizm veya
kapitalizmin keşfi değildir; piyasa çok eski zamanlardan beri vakidir (Wood, 2012: 33-34) ve
piyasaların temeli olan özel mülkiyet ve ticaret kanunlarının varlığı tarihin çok eski
dönemlerinde görülmektedir (Kalkan, 2010: 348). Bu anlamda “piyasa” düşüncesi 18.
yüzyıldan öncesine götürülebilmesine rağmen, klasik iktisat bağlamında günümüz şekliyle
inşasının Alfred Marshall’ın katkısı ile 19. yüzyılda ortaya çıkmış olması (Gordon, 2015: 128129) nedeniyle tarihsel süreç açısından Sanayi Devrimi’ne paralel bir zemin arz etmektedir. Bu
açıdan piyasa düşüncesini Sanayi Devrimi’nden bağımsız düşünmek makul olmayacaktır.
Diğer taraftan “piyasa” kelimesi muğlaktır; çünkü çok geniş bir anlamda tüm mübadele
türleri için ve ticaretin büyük ve küçük tüm türleri için ve alışveriş alanları veya belirli bir ürünle
ilgili bütün kategoriler için kullanılmaktadır. Bu yönüyle “piyasa” kelimesi mübadele, dolaşım
ve bölüşüm demektir. Ancak öte yandan “piyasa” dendiğinde çoğu defa “piyasa ekonomisi”
adında bir sisteme işaret edilmiş olmaktadır (Braudel, 1993: 221). Piyasa ekonomisi demekse,
“doğal düzen” fikrinin uzantısı demektedir. Buna göre, yazılı kanunlar yerine genel-geçer
kanunlar bulunmaktadır ve toplum bu kanunlar etrafından hareket etmektedir (Çetin, 2001:
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226). Burada herkesin kendi adına davranması söz konusudur; fakat herkesin davranışı
birbirlerinin ihtiyaçlarını giderilmesine hizmet etmektedir. Dolayısıyla piyasada faaliyetler,
insan ihtiyaçlarının tatmininde en başarılı olunan alanlara kanalize edilmektedir (Yayla, 1992:
178). Bu tarz bir kanalize etmede devletin müdahalesi söz konusu değildir; devlet nötürdür
(Galston, 1991: 80). Çünkü devlet müdahalesi demek, ıstırabı arttırmak demektir; hayatta
kalmaya uygun olmayanların sayısını çoğaltmak ve hayatta kalmaya en uygun olanları
önlemektir (Berktay, 2010: 85).
Mesele sosyal politika bağlamına geldiğinde ortaya çıkan kavram “yarı piyasalar”dır ya
da yer yer kullanıldığı şekliyle “refah piyasaları”dır. Burada bir yandan sosyal politika olduğu
için devletin varlığına içkin bir atıf, diğer yandan da piyasanın “tam olmayan” ama “yarı” olarak
varlığı söz konusudur. Geçen son on yıllar içinde kullanılmaya başlanan bu kavramla kastedilen
şey, devletin bizzat hizmet veren birim olmaktan çıkarılması, bir çeşit organizatör, düzenleyici
veya hizmet satın alıcı konuma getirilmesidir. Dolayısıyla burada nihayetinde amaç, devletin
müdahalesinin yok edilmesi değil de asgarî düzeye indirilmesi ve böylece devletin refah
kurumlarının işleyişinde piyasa kurallarının hâkim kılınmasıdır (Kurt, 2012: 39). Bu bağlamda
örneğin refah devletleri içerisinde gelişmiş olanlarının son dönemlerdeki reformları, kamu ile
özel sektörler arasındaki “sınırların bulanıklaşması”na yol açmıştır. Bunun neticesinde sıklıkla
devletin özel sektörden hizmet satın alması ve böylece “yarı piyasa”ların içerilmesi vaki
olmaktadır (Holden, 2011: 260).
Nihayetinde piyasa olgusunun Sanayi Devrimi ile birlikte ciddi bir şekilde
gelişmesinden önce de “sosyal politika var”dı, ancak sosyal sorunların belli bir seviyede
kalması, çalışma ilişkilerini düzenleyen geleneksel mekanizmaların varlığı gibi nedenlerle
Sanayi Devrimi öncesinde sosyal politika bilimsel hüviyet kazanamadı (Bedir, 2013: 8). Sosyal
politikanın görünürlüğüyse, özellikle Sanayi Devrimi sonucunda net bir şekilde ortaya çıkan
piyasa mekanizması ve bu mekanizmanın toplum ilişkilerinin merkezine yerleşmesi ile
mümkün olmuştur. Böylece sosyal politika bir yandan kapitalizmin vicdanı yönü olarak telakki
edilmiş, bir yandan da hangi olguların piyasa dışı kalması gerektiğine karar veren bir
mekanizma haline bürünmüştür (Bedir, 2013: 5). Örneğin sosyal sigorta sistemi piyasa içinde
kabul edilmektedir, piyasa toplumunun yansıması olarak görülmektedir (Kurt, 2012: 39).
Sosyal politikalarda piyasa kurallarının uygulanması isteği/eğilimi, “yeni sağ”
yaklaşımı akla getirmektedir. Yaklaşım için geniş ölçekli kamu refah hizmetlerinin faydasızlığı,
maliyetli oluşu, aşırı bürokratik ve merkeziyetçi hali söz konusudur. Böylece sosyal refah
alanında “dışlanan kamu” ile piyasaların işlerlik kazandığı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bunun
başka bir adı “sosyal güvenlik sisteminde piyasalaşma”dır (Gökbayrak, 2010: 37-39). Bu
durumun tipik örneği ABD’deki uygulamalarda görülmektedir. ABD sosyal güvenlik modeline
bakıldığında, “bireycilik” üzerine kurulu bir sistem söz konusudur. Buna göre birey, kendi
güvenliğini de sağlamak zorundadır. Dolayısıyla sosyal güvenlik, bireyin sorumluluğuna terk
edilmektedir. Bu nedenle mesele, sosyal güvenliğin “sosyal” kısmının değil de liberal
“piyasa”nın yansımasıdır. Zaten ABD sosyal güvenlik sistemi sadece asgari düzeyde emeklilik
sistemi ile emeklilik rejimi, yoksullara sağlık hizmeti ve kısmi işsizlik yardımlarını
kapsamaktadır (Korkusuz & Uğur, 2013: 24).
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9.2. İşletmelerin Sosyal Politikaları
İşletmelerin bir yönü hukukîdir bir yönü de sosyaldir. Bu anlamda hukuki yapı
olarak işletmeler, sahiplerine ve hissedarlarına kazanç sağlamayı vaat etmektedir ve bunun için
gayret sarf etmektedirler; sosyal yapı olarak da sahipleri, çalışanları, müşterileri ve diğer
dışsallıkları yolu ile fayda ve zarar getirmektedirler (Kurt, 2012: 58). Bu anlamda işletmeler bir
yandan çalışanlarına yönelik (dar anlamda sosyal politikalar), diğer yandan da topluma yönelik
(geniş anlamda sosyal politikalar) işlevleri ile dikkate alınmalıdır.

9.2.1. İşletmelerin Dar Anlamda Sosyal Politikaları: Çalışanlara
Yönelik Destekler
Dar anlamda sosyal politika, çalışma hayatı merkezlidir. Bu nedenle işletmelerin dar
anlamda sosyal politikaları, “ücret ödemeleri ve ekleri” ile “ücret dışı destekleri”
kapsamaktadır.

9.2.1.1. Ücret Ödemeleri ve Ekleri
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikalarının birinci uğrak noktası, ücret ödemeleridir.
Ücret ödemeleri dendiğinde ise öncelikle “asgari ücret” söz konusu olmaktadır. Asgari ücretin
işletmelerin için dar anlamda sosyal politika mahiyeti, zorunluluk çerçevesindedir. Şöyle ki;
asgari ücret ihtiyaca göre sosyal bir ücrettir, dolayısıyla üretim faktörü olarak emeğin
piyasadaki bedeli değildir, insanın yaşamasını mümkün kılan bir gelir kaynağıdır. Bu gelir,
sadece çalışanın kendisinin değil, ailesinin de ekonomik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını
karşılamaya yetecek seviyede olmalıdır (Özaydın, 2013: 211). Ancak işletmelerin kâr amacı
taşıyan kurumlar olmaları nedeniyle, sosyal ücreti gönüllü olarak kabule yanaşmamaları
sonucu, ihtiyaca göre sosyal bir ücret olan asgari ücretin fiiliyata geçirilmesi belli bir sistem
dâhilinde zorunlu1 zeminde olmaktadır (Zaim, 1997: 118-120).
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları içine “ücret ekleri” de girmektedir. Bunlar,
genelde sosyal yardım olarak adlandırılmaktadır. Bu yönüyle sosyal yardım, bir çalışma
karşılığı olmadan ücret dışında ücrete ek olarak ödenen paralar ya da yardımlardır (Arıcı, 1999:
137). Bunlar ücretli tatil hakkı, parasız öğle yemeği, elbise, ayakkabı, palto verilmesi veya
resmî sosyal sigortalar dışında doğum, hastalık, ölüm, evlendirme yardımları yapılması, çocuk
zammı verilmesi, su ve mesken yardımı yapılması, lojman temini şeklinde sıralanmaktadır
(Zaim, 1997: 200).

1

İşletmelerin asgari ücretin yüksek olduğunu düşündükleri zamanlarda, kendi çıkarlarını korumak adına
politikacılara lobi yaptıkları akılda tutulmalıdır. Bkz. Holden, 2011: 262. Öte yandan asgari ücretin üstünde
(zorunlu olunmamasına rağmen) ücret vermek, sosyal sorumluluk kapsamına girmekte olup işletmelerin geniş
anlamda sosyal politikaları içindedir. Bu durum son dönemlerde “insanî ücret” adı altında da ele alınmakta ve
bu yönde hesaplamalara girişilmektedir. Bkz. Korkmaz, Dulupçu, Gökdere & Songur, 2013.
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9.2.1.2. Çalışanlara Ücret Dışı Destekler: Meslekî Refah
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları dendiğinde, ikinci temel zemin “ücret dışı
destekler”dir. Tarihsel süreç içerisinde işverenler çalışanlarına dönük bazı sosyal refah
uygulamaları gerçekleştirmiştir; ücretle sınırlı olmayan bu uygulamalar bazen çok az sayıda
bazen de önemli sayıda işletme tarafından hayata geçirilmiştir (Kurt, 2012: 61). Bu tarz bir
uygulamaya aynı zamanda “meslekî refah” denmektedir. Meslekî refah, bir yandan işçilerin
refahını arttıran, diğer yandan da işverence sağlanan ücret dışı faydalar olarak tanımlanmaktadır
(May, 2011: 269). Çalışanların işyerine bağlılığının arttırılması ve böylece düşük işçi devrinin
sağlanması gibi iktisadî gerekçelerin de etkisiyle meslekî refah, çalışanların gelişimine ve
hoşnutluğuna neden olacak tüm ücret dışı destekler olarak bilinmektedir (Kurt, 2012: 63).
Bu kapsamda işletmelerin dar anlamda sosyal politikaları çerçevesinde ücret dışı
destekleri (mesleki refah uygulamaları), “sağlık yardımları, eğitim destekleri, konut yardımları
ve sosyal hizmetler” şeklinde dört ana başlıkta ele alınabilmektedir.
Sağlık yardımları bunların ilkidir. İşverenlerin çalışanlarına dönük sağlık yardımları
önemli bir zemine sahiptir. Birçok ülkede işverence yapılan sağlık yardımları, genel kamusal
sağlık yardımları ile bütünleyici bir durum arz etmektedir. Bu bütünleyici durum, bazı ülkelerde
sistemin temel eksenini, bazı ülkelerde ise kamusal sağlık yardımlarının yanında düşük bir
seviyeyi temsil etmektedir (Kurt, 2012: 68).
Mevzu bahis konunun günümüzde yaygın olduğu iki ülke söz konusudur: ABD ve
İngiltere. Meselenin temelleri, ABD’de 1800’lerin sonlarına doğru demiryolu, madencilik ve
diğer sanayi kollarında çalışanlara dönük istihdam edilen işletme doktorları uygulamasına
dayanmaktadır (Kurt, 2012: 68). İngiltere’de ise işletmelerin sağlık alanında devreye girmesi
Blair dönemi ile görülmüştür. Nihayetinde olan şey, görece daha az personelli, ödemeyi kabul
edenlerin vergileri ile finanse edilen, kısmen kamu ve kısmen de tüm hizmetlerin özel sektör
eliyle sağlandığı bir sağlık sistemi söz konusudur (Leys, 2007: 110). Haddizatında günümüzde
devletler, vergi muafiyetleri gibi çeşitli teşvikler ile işletmeleri çalışanları için sağlık yardımı
sağlamaları noktasında desteklemektedir (Kurt, 2012: 69).
Devletin sağladığı sağlık yardımlarındaki kalite düşüklüğü olması durumunda
işletmelerce sağlanan sağlık yardımları ise daha cazip bir hal almaktadır (Kurt, 2012: 69). Aynı
zamanda genel olarak sağlık projeleri, işletmelerin toplumda olumlu bir şekilde algılanması
anlamına gelebilecektir. Böylece özelde işletmeler çalışanlar için daha cazip olacaktır; genelde
de yatırımcılar için potansiyelin fiiliyata geçirilmesi anlamına gelebilecektir (Özüpek, 2005:
71).
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları kapsamındaki ücret dışı desteklerinin
ikincisi eğitim yardımlarıdır. İşletmelerin genel olarak sosyal yatırımın bir uzantısı olarak
eğitime katkı sağladıkları bilinmektedir (Kağnıcıoğlu, 2007: 28). Özel olarak yani dar anlamda
çalışanlarına dönük eğitim ise ayrı bir alandır. İşletmeler için kalifiye çalışan ve yönetici
sıkıntısının oluşmaması için insan kaynaklarının eğitilmesi önemlidir (Özüpek, 2005: 68).
Birçok ülkede çalışanların eğitimi, kamu kuruluşları veya sendikalar tarafından yürütülmesine
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rağmen, bu kapsamdaki eğitim programları yaygın bir biçimde işverenlerce organize edilmekte
ve finansı sağlanmaktadır. Bu çerçevede mesele, eğitimin iş hayatı sürecinde/boyunca devam
etmesi meselesidir (Kurt, 2012: 73). Bunun adı “hayat boyu eğitim”dir ve hayat boyu eğitimi
etkileyen en önemli değişkenlerden biri çalışanların mesleki eğitime dâhil olup olmamalarıdır
(MEB, 11.12.2015: 6).
Öte yandan emek piyasalarında çalışanların kullandıkları becerilerin çoğunun da resmi
değil de çoğu zaman iş becerileri, öğrenme veya tecrübeli birinin tarifi ile öğrenme gibi gayri
resmi özellikler taşıyan “işyerinde eğitim” yolu ile elde edildiği de bilinmektedir (Biçerli, 2005:
261). Bu bağlamda, günümüzde çalışanlar için yapılan eğitim faaliyetleri “ileri eğitim” olarak
adlandırılmaktadır. İleri eğitim demek, çalışanların mevcut işlerini daha iyi anlamaları,
kavramaları ve sorunlarla daha iyi mücadele etmelerinin sağlanmasıdır. İleri eğitim kapsamında
yapılan işin daha iyi yapılmasını sağlamanın yöntemine de “hizmet içi eğitim programları”
denmektedir (Kurt, 2012: 73). Bunların yanında işverenler çalışanlara dönük başka bir eğitim
desteği de sağlamaktadır: “Meslekî kurslar”. Meslekî kurslarda işverenler, kendi işletmelerinde
çalışmayan ama iş arayanlara yönelik eğitim vermektedir. Bu tarz eğitim destekleri, genelde
kamu kuruluşları, sendikalar veya sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde işveren
kuruluşları tarafından düzenlenmektedir (Kurt, 2012: 74).
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikalarında ücret dışı desteklerinin üçüncüsü konut
yardımlarıdır. Birçok ülkede konut sahibi olma açısından yaşanan zorluklar nedeniyle
çalışanlar için konut sahibi olmak zorlaşmaktadır. Bu noktada çalışanlara dönük konut
yardımları veya lojman imkânları söz konusu olmaktadır (Zaim, 1997: 200). Bu tarz konut
yardımlarının bir kısmı askeri birimler, polisler ve belirli çalışanlar için kamu tarafından
zorunlu olarak verilmesi yanında, işverenler çalışanlarına konut alımında veya konutlarının
iyileştirilmesinde yardımcı olabilmektedir. Bu yardımlar bazen işverenler tarafından bireysel
yapılabilmektedir, bazen de işveren örgütleri kanalıyla gerçekleşmektedir (Kurt, 2012: 80).
Bu çerçevede birinci olarak, işverenler veya örgütleri, evin maliyetini azaltmak için
doğrudan finans sağlama anlamında çalışana “finansal ortaklık”ta bulunabilmektedir (Kurt,
2012: 81). Burada işletmelerin bizzat yatırım yapabilmelerinin ötesinde, mevcut yatırımı
fonlama yönünden katılım sağlaması söz konusudur (Karakaş, 2015: 54). İşletmelerin
çalışanlarına yönelik konut yardımlarında ikinci tür, “hizmet sağlayıcı destek programları”dır.
Burada işverenler, çalışanlarına ev alım eğitimi, kredi danışmanlığı (Zastrow, 2013: 537) veya
mülk araştırma yardımı gibi hizmetleri sunmaktadır. Üçüncüsü, “bağlantı
sağlayıcı/kolaylaştırıcı destek programı”dır. Burada ise çalışanlara konut piyasası hakkında
bilgi sağlanmaktadır. Nihayetinde sonuncusu, “geliştirici destek programı”dır. Burada
çalışanların konut ihtiyacı için gerekli olan çalışmalar bizzat işveren tarafından yapılmaktadır
(Kurt, 2012: 81-82).
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları bağlamında ücret dışı desteklerinin
sonuncusu, sosyal hizmetlerdir. İşletmelerde çalışanlar için çeşitli zorluklar söz konusu
olabilmektedir. Bu zorluklarla baş etme noktasında sosyal hizmetler görev üstlenmektedir.
Bunlar i) bireylerin ve ailelerinin, mesleklerinin ve toplulukların ihtiyaçları arasında uygumu
geliştirmek, ii) daha yüksek gelir veya çalışma şartları için iş değiştiren veya arayanlara yardım
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etmek, iii) aile hayatı ile çalışma hayatı dengesinin sağlanması gibi değerleri işyerine
yerleştirmek ve iv) sosyal hizmet ve iş hayatı hakkında politika ve uygulamayı yönlendirecek
bilgiler üretmektir (Kurt, 2012: 86-87). Burada işle ilgili olduğu kadar kişisel ve aile sorunları
kapsamında da çalışanlara destek olacak programlar ve yardımlar söz konusudur. Böyle bir
durum, esasında “işyerinde sosyal hizmet” kavramı kapsamında değerlendirilmektedir ve ilk
nüveleri 1800’lerde ABD iş dünyasında görülmüş, 1920’lere kadar sürekli gelişen bir ivme
içinde olmuştur. Örneğin 1926 yılında en büyük 1500 şirketin % 80’inde çalışanları için en az
bir sosyal program söz konusudur (Zastrow, 2013: 531-532).
Bahsedildiği üzere çalışma hayatında çalışanların karşılaştığı bazı zorluklar vardır.
Bunlar çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukları, yaşlısı, engellisi olması şeklinde
olabileceği, bizzat çalışanın kendisinin engelli veya destek görmesi gereken yaşta olması
biçiminde de olabilir. Bu nedenle sosyal hizmet kapsamında işletmelerin, finansal destek veya
bizzat işyerinde sunma olarak çocuklara bakım destekleri, yaşlı bakım destekleri ve engelli
bakım destekleri söz konusu olmaktadır (Kurt, 2012: 87-99). Bunların yanında çalışanların
genel ailevi sorunları, pozitif ayrımcılık, yabancılaşma, hukukî sorunlar, sağlık sorunları, alkol
ve madde kullanımı veya dinlenme ile ilgili sorunlar, işyerinde sosyal hizmet kapsamında
işverenler tarafından çalışanlara sağlanmaktadır (Zastrow, 2013: 533).

9.2.2. İşletmelerin Geniş Anlamda Sosyal Politikaları: Sosyal
Sorumluluk
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politikaları, çalışma hayatı dışı ile ilgidir;
başka bir ifade ile çalışanların dışında kalan tüm toplum ile ilgilidir. Bu ilginin özel adı da
“sosyal sorumluluk”tur. Dolayısıyla işletmelerin geniş anlamda sosyal politikaları demek,
aslında işletmelerin sosyal sorumlulukları demektir.

9.2.2.1. Sosyal Sorumluluk Anlayışını Temellendirme
Sosyal sorumluluk, temel mantık olarak işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin tüm
toplumun çıkarlarına zarar vermeksizin yönetilmesine dayanmaktadır (Demir ve Songür, 1999:
151). Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlayışında “toplum”un önemi açık ve nettir, çünkü
toplum işletmelerin paydaşlarından en önemlilerinden biridir ve diğer paydaşların da temel
zeminidir. Diğer yandan sosyal sorumluluk, sadece resmî veya zorunlu bir çerçevede cereyan
eden faaliyetler olmanın ötesinde, işletmelerin “gönüllülük esasına dayalı” olarak toplum için
gerçekleştirdikleri faaliyet alanına işaret etmektedir (Aktan ve Börü, 2007: 12). Nihayetinde
sosyal sorumluluk dendiğinde, bir yandan işletmelerin “ekonomik bir varlık” olmaları ve doğal
olarak varlıklarını sürdürebilmeleri için de kâr elde etmeleri gerekmektedir. Diğer yandan,
işletmelerin önemleri arttıkça topluma yönelik bazı sorumluluklar almaları gerekmektedir
(Çelik, 2007: 63). Dolayısıyla bu iki unsur bir araya getirildiğinde, sosyal sorumluluk,
işletmelerin kâr elde etmek ile bu kârı elde etmek için katlandığı maliyetler arasındaki “denge
kurma”yı gerektiren (Dalyan, 2007: 45) bir bağlama atıf yapmış olmaktadır.
Bu durum esasında tarih boyunca kendisini göstermiştir. Başka bir ifade ile tarih
boyunca toplumlarda yoksul insanlar yanında yoksullara yardım eden varlıklı insanlar da
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bulunmuştur (Dalyan ve Gökbel, 2005: 7). Varlıklı insanların varlıklarını toplum için gönüllü
bir şekilde sarf etmelerinin (sosyal sorumluluk) ahlâkî temelleri söz konusudur ve bu temeller
“felsefi ve dinî” olmak üzere iki yönlüdür.
Birinci yönü felsefî temellendirmedir. Burada ilk olarak Aristo’nun “orta yol” felsefesi
akla gelmektedir. Aristo’ya göre ahlâkî erdemin esasını ortada olma, ortayı amaçlama
oluşturmaktadır (Arslan, 2007: 261). Dolayısıyla duygu veya fiillerde kötüyü temsil eden iki
uç (gereğinden çok veya gereğinden az) ve orta noktayı temsil eden “gereği kadar”
bulunmaktadır ki bu, ölçülülüktür (Çüçen, 2001: 257). Aristo’nun bu yaklaşımı, işletmelerin
sadece kâr değil, kârın yanında toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alarak orta bir yol seçmesi
bakımından sosyal sorumluluk zeminidir.
Platon’da da sosyal sorumluluk zemini bulunmaktadır. Zira Platon için ahlâkilik, tek bir
bireyi değil de toplumu göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir, yani bir toplumsal ahlâk
söz konusu edilmektedir (Eren, 2006: 35). Dolayısıyla Platon ahlâkı, kendi menfaati peşinde,
kendi çıkarlarını maksimize etmek için çabalayan bir varlık olmanın ötesinde bir varlıktır
(Özlem, 2004: 48-49). Bu yönüyle Platon ahlâkı, sadece işletme kârlarını değil, toplumu da
düşünmeyi gerektiren sosyal sorumluluk için önemli bir anahtar sunmaktadır.
Faydacı felsefe sosyal sorumluluk için başka bir açılımdır. Faydacı felsefe, sonuca
odaklıdır, sonuççudur (Blackburn, 2001: 75). Buna göre ahlâkî olan, eylemlerin sonuçlarına
göredir. Dolayısıyla doğru/ahlâkî eylem, iyi sonuçlar veren eylemdir (Joad, 1985: 99). Bu
çerçeveden bakıldığında, faydacı felsefe sosyal sorumluluk için bir zemin sunmaktadır. Çünkü
işletmeler, sosyal sorumluluk yapmaları “sonucunda” imaj, prestij ve kârları ile ilgili pozitif
kazanımlar elde edebilmektedir (Ay, 2003: 36, 41).
Hume’nin “sempati” yaklaşımı sosyal sorumluluk için diğer bir uğrak noktadır.
Öncelikle sempati, kişiyi sosyal bir zemine oturtmakta ve sosyal varlık yapmaktadır (Cevizci,
2008: 141). Zira sempati, insana başkalarının sevinçlerini ve acılarını birlikte yaşayabilme
imkânı vermektedir. Bu durumsa, “sadece kişisel çıkar”a karşı gelebilme gücünü vermektedir
(Akarsu, 1970: 127). Hume’nin bu kavramsallaştırması, “kendini birinin yerine koyma”
demektir ve sosyal sorumluluk da böyle bir zemindedir. Zira örneğin varlıklı birinin toplumla
ve toplumdaki muhtaçlıklarla irtibatının kurulması ve nihayetinde fiili destekte bulunmasının
bir yolu da sempati olmaktadır.
İşletmelerin sosyal sorumluluklarının felsefesi temellendirilmesinde son olarak Kant’ın
ahlâk yaklaşımı önemlidir. Kant’ın “ahlâklı davranmak” ile “ahlâka uygun davranmak” ayrımı
bulunmaktadır. Ahlâka uygun davranmak, sosyal sorumluluk ile ilgili olmaktan çok, hukukî
sorumluluk kapsamındadır. Çünkü Kant’a göre ahlâka uygun davranmak, toplumsal ilkelere,
kanunlara uymak amacıyla benimsemeden, inanmadan, istemeden davranmaktır (Köknel,
2006: 142). Bu nedenle sosyal sorumluluk zemini ahlâklı davranmak etrafındadır, çünkü burada
sosyal sorumluluk gibi gönüllü bir durum vardır. Başka bir ifade ile ahlâklı davranmakta,
isteyerek, inanarak, benimseyerek ve fayda da beklemeksizin davranmak söz konusudur
(Çüçen, 2001: 283). Bu kapsamda bir işletmenin gönüllü bir şekilde topluma yönelik katkı
sağlaması Kant’ın ahlâklı davranmak algısı çerçevesindedir.
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İşletmelerin sosyal politikalarının temellendirilmesinin ikinci yönü ve itici gücü dinî
bağlamda değerlendirilebilir (Kağnıcıoğlu, 2007: 13). Dinler, insanların ihtiyaçlarını
karşılayacak ölçüde servet ve nimetin doğada var olduğunu, ancak bu nimetleri elde etme ve
kullanma noktasında âdil olmayan yollara bizzat insanların eliyle gidildiği yönünde ortak
noktalara sahiptirler. Tevrat’a göre ülkede her zaman yoksul olacaktır, Hıristiyan öğretisine
göre de yoksulların her zaman insanların arasında olacağı inancı vardır (Yaman, 2003: 215).
Fakat bu durum yoksullara yardım etmeyi “sorumluluk alanı”ndan çıkarmamaktadır. Örneğin
Yahudilik’te, herkes sahip olduğunun onda birini zekât olarak vermek zorundadır.
Hıristiyanlık’ta da net bir oran olmamakla birlikte, benzer bir durumdan bahsedilebilmektedir
(Yaman, 2003: 217). Yahudilik’te bu zorunluluk, hukuki sorumluluk kapsamında iken,
Hıristiyanlık’ta ise gönüllülük esasından dolayı sosyal sorumluk söz konusu olmaktadır.
İslam’da ise, Allah’ın hoşnutluğunu elde etmenin yolu, yoksullara yardımdan
geçmektedir. Zira belirli bir miktar serveti olanların (zenginlerin) yoksullara zekât ve sadaka
vermesi, destek olması çok önemli bir vazife olarak görülmüş; bundan dolayı da Kuran’da bu
konudaki tehdit ve teşvikler sıkça tekrarlanmıştır (Cebeci, 2003: 293). Başka bir ifade ile
İslam’a göre, yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak, onların istek ve arzularına öncelik vermek
ve onların içlerinde bulundukları durumdan kurtarmak için mücadele etmek, Allah’ın safında
olmak anlamına gelmektedir (Aydın, 2003: 246). Bu anlamda, İslam’da vurgulanmak istenen
nokta, bir kısım insanların yoksulluk karşısında kıvranmalarına karşın, diğer bir kısım zenginin
bu durumu görmezlikten gelmemelerine dönük bir hamle olarak görülmektedir. Bu açıdan,
yoksula yardım edebilecek durumda olanın yardım etmesi, İslam’a göre son derece ahlâkî bir
davranıştır (Armağan, 2003: 330). Burada zorunlu olması hasebiyle zekâtın sosyal sorumluluk
kapsamına girmediği, tatavvu sadakası adı verilen gönüllü sadakaların sosyal sorumluluk için
önemli bir dinî zemin olduğu ifade edilmelidir.

9.2.2.2. İşletmelerin Belli Başlı Sosyal Politikaları
Gerek felsefî gerekse dinî temeli olan sosyal sorumluluk, aynı zamanda “işletme
hayırseverliği” şeklinde görülmektedir (Dalyan ve Gökbel, 2005: 11). İşletmelerin sosyal
politika fonksiyonları olarak ifade edilebilecek olan bu durumun çerçevesi belli başlı olarak
sıralanabilir. Ancak bilinmelidir ki işletmeler için aşağıdaki zikredilen sosyal politika
fonksiyonları dünyada dar bir alana sahiptir.
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonlarının bir tanesi, özellikle
yoksulluğun önlenmesi ve herkese asgarî hayat seviyesinin sağlanmasındaki rolleri olarak
belirtilebilir. Modern dünyada özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan beri işletme sahiplerinin
çabalarını yoksullara ve muhtaçlara odaklamaya başladıkları görülmektedir (Daylan, 2007: 47).
Özellikle ekonomik anlamda ileri seviyede olan ülkelerde işletmeler, çoğunlukla yoksulluk,
işsizlik ve hayat kalitesi gibi konulara yönelmektedirler (Ersöz, 2009: 114). İşletmeler, yasal
olarak asgari ücret düzeyinde ücret vermek zorundadır. Ancak asgarî ücretin üstünde verilen
ücret miktarları sosyal sorumluluk anlayışının bir uzantısıdır ve bu uzantı çalışanlarına “ücret
sayesinde asgarî bir hayat kalitesi” (Torlak, 2003: 28) sunmaya katkı sağlamaktadır. Aksi halde
“çalışan yoksullar” gibi bir topluluğun oluşması söz konusu olabilmektedir.
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İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonlarından bir diğeri, muhtaç olanlara
yönelik eğitim yardımlarıdır. Bu yardımlar bazen bizzat muhtaç olanlara burs veya diğer nakdî
yardım şeklinde olabilmektedir, bazen de eğitime muhtaç olanlara dolaylı destek olarak
okullara yardım biçimde (Dalyan ve Gökbel, 2005: 13) görülebilmektedir. Bu anlamda örneğin
kamu kütüphanelerine işletmelerin yapmış oldukları bağışlar, yoksul muhitlerde kurulan
yardım yurtları akla gelmektedir (Dalyan, 2007: 46-47). İşletmelerin eğitim ile ilgili dolaylı
katkısının farklı bir yönü ise, henüz çalışma hayatına girememiş olan vasıfsız çalışanları
eğitmeye yöneliktir. Böylece vasıfsız olmaktan dolayı, iş bulamama veya düşük ücretle iş
bulma sonucu oluşabilecek olan (çalışan) yoksulluk gibi hallerin önüne geçilmiş olunmaktadır.
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonları bakımından diğer bir alan,
konut yardımları ile ilgilidir (Dalyan ve Gökbel, 2005: 13). Burada özellikle Türkiye ölçeğinde
TOKİ veya belediyelerle ortak proje yürütmek suretiyle düşük kâr marjları ile “sosyal konut”
inşa edilmesinde işletmelerin katkı sağlamaları akla gelmektedir.
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politika fonksiyonları noktasında sağlık destekleri de
önemlidir. Sağlık ve işletmeler dendiğinde, esasında ücretli ve maddi imkânları olanlara yönelik
sağlık hizmetleri söz konusudur. Ancak muhtaç durumda olanlara yönelik “Hastane, teşhis, diş,
göz veya eczane hizmetleri gibi sağlık hizmeti sağlayan” (Holden, 2011: 263) işletmelerin
varlığı söz konusudur. Örneğin ABD’de Medicaid (yoksullar için sağlık yardımı) ve Medicare
(yaşlılar için devlet sağlık sigortası) bulunmaktadır. Bunlardan yararlananlar, diğer herkes gibi
özel sektör sağlık hizmetleri tarafından da tedavi edilebilmektedir; şartsa, bedelinin hükümetçe
karşılanmasıdır (Holden, 2011: 264).
Ayrıca işletmelerin çeşitli gruplar ile “sosyal ortaklık” oluşturması mümkündür (Dalyan
ve Gökbel, 2005: 11). “Ortak sosyal sorumluluk” anlayışı kapsamında, işletmelerin sosyal ve
çevresel kaygılarını, tüm paydaşlarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekmektedir
(Kağnıcıoğlu, 2007: 7). Bu anlamda işletmeler için işsizlik, yoksulluk gibi sosyal problemlerin
çözümünde kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma söz konusu
olmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2007: 28).

9.3. Türkiye’de İşletmelerin Sosyal Politikaları
9.3.1. Tarihsel Birikime Dayalı Sosyal Politikalar: Vakıfların ve
Ahiliğin Etkisi
Türkiye’deki mevcut işletmeleri Türkiye’nin tarihsel sosyo-ekonomik birikiminden ayrı
ve sanki hiç kökenleri yokmuş gibi düşünmek, makul bir düşünme olmayacaktır. Bu nedenle,
işletmeler için tarihsel köken olarak iki noktaya bakmak gerekmektedir: Vakıflar ve ahilik
sistemi.
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9.3.1.1. Vakıflar ve Türkiye’deki İşletmelerde Uzantısı Üzerinden
Düşünmek
Uzun yüzyıllar boyunca İslâm beldelerinde sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin
etkiler bırakmış (İslâm) dinî temelli2 kurumlar olarak (Köprülü, 2005: 295) vakıflar, bir malın
geliri ile birlikte toplumun hayrına bir hizmete sunulmak için mülk sahibinden çıkarak sosyal
mülkiyete aktarılması anlamına gelmektedir (Zaim, 1992a: 2). Böyle yapılmakla, artık vakıf
yapılan mala geri dönüş ve mülke el koyma söz konusu olamamaktadır (Kazıcı, 1985: 28).
Bu yönüyle vakıflar, toplumdaki servet dağılımını etkileyen kurumlardır (Şahin, 1990:
58). Dolayısıyla vakıflar, sosyal alandaki adaletsizliğin giderilmesi ve sınıf farklarının ortadan
kaldırılmasının sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar (Öztürk, 1983: 136). Böylece vakıflar,
sosyal politikanın dengeli gelir/servet dağılımı oluşturma hedefini yakalamasına destek
olmaktadır. Bu tarz bir destek, Osmanlı döneminde somut bir hal de almıştır.3 Örneğin Osmanlı
ekonomisinin 17. yüzyılda % 15.97’si, 18. yüzyılda % 26.80’i ve 19. yüzyılda % 15.77’si
vakıfların elinde bulunmaktaydı. Daha da önemlisi, vakıflar sahip oldukları bu gücün 17.
yüzyılda % 6.3’ünü, 18. yüzyılda % 10.15’ini ve 19. yüzyılda da % 17.16’sını sosyal yardım
alanında kullanmışlardır (Öztürk, 2003: 18). Bu kapsamda aşevi, yaşlılara elbise verilmesi,
dükkân açmak isteyenlere yardım yapılması, muhtaçlara borç para verilmesi, hapishanede
olanlara yiyecek desteği, halka meyve dağıtılması gibi alanlarda sosyal yardım yapılmaktaydı
(Kozak, 1985: 28).
Vakıfların en önemli özelliklerinden biri, herhangi “bir maddi karşılık beklemeden”
sağladıkları sosyal politika işlevleridir (Gözübenli, 1995: 77). Osmanlı’da vakıflar, sadece
zenginlerin kurdukları bir kurum değildir; aynı zamanda esnaf gibi günümüz ifadesiyle kendi
hesabına çalışan orta ölçekli gelire sahip kesimin de kurduğu bir yapıydı (Zaim, 1992a: 11).
Ayrıca Osmanlı’da vakıf türleri içinde “avarız vakıfları” adıyla özel bir türden
bahsedilmektedir. Bu türde, mahalleli tarafından toplanıp mahalle mescidi imamına teslim
edilen miktarlardan oluşan bir yardımlaşma sandığı söz konusu idi. Burada biriken paralarla,
mahalledeki ihtiyaçların giderilmesine çalışılırdı (Kazıcı, 1995: 94).
Günümüzde hem mahallenin varlığı eskisi gibi değildir, hem de imamın etkinliği eskiye
nazaran zayıftır. Bu nedenle, avarız vakıfları tarzında bir yapı söz konusu değildir. Ancak
mahalle, “belli bir çevre/muhit” olarak düşünüldüğünde örneğin “Mahmutpaşa, Tahtakale
çevresi”ndeki esnaf/tüccar tabiri ile karşılaşılmaktadır ve bu orta gelir düzeyi esnafın/tüccarın
sosyal sorumluluk kapsamında topluma yönelik ciddi sosyal politika fonksiyonları yerine
getirdiği görülmektedir. Bunun tipik örneği, bir grup Mahmutpaşa, Tahtakale, Sirkeci
esnafının/tüccarının maddi destekleri ile kurulan İlim Yayma Cemiyeti’dir; yani İlim Yayma
Cemiyeti’nin kurucuları esnaf ve tüccarlardı (Zaim, 2008: 307). İlim Yayma Cemiyeti, aynı
Vakfın, Kur’an, Sünnet ve dört amelî mezhep âlimlerince nasıl ele alındığını ve bu çerçevelerde vakfın İslâmî
açıdan nasıl bir meşru zemine oturduğunu ele alan bir yazı için bkz. Dallal, 2004.
3
Osmanlı döneminde vakıflar temel olarak iki türlüdür. Birinci türü, müslim-gayri müslim arasında ayrım
yapmaksızın yoksulları korumak amacıyla kurulmuş olanlardır ve vakıfların kuruluşundaki temel amaç da budur.
İkinci türü ise zengin ve yoksulun birlikte kullandıkları medreseler, kütüphaneler, ibadethaneler, yollar, köprüler
gibi alanları kapsamaktadır. Bkz. Öztürk, 1995: 28.
2
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zamanda “hiçbir maddi karşılık beklemeksizin” esnaflar ve tüccarlar tarafından bir
“yardımlaşma sandığı” mantığı ile kurulan bir cemiyetti(r). Öyle ki İlim Yayma Cemiyeti
kurucuları, Müslüman tüccarların ekonomik gücünü geliştirmek için Cemiyet’i
kurmamışlardı(r), sahip olunan maddi imkânları toplumun sosyo-kültürel anlamda kalkınması
için manivela olarak kullanmak amacıyla kurmuşlardı(r). Bu anlamda İlim Yayma Cemiyeti
Anadolu sermayesinin ekonomik gücünün arttırmak amacıyla kurulan MÜSİAD (Zaim, 2008:
308) ve benzerlerinden farklıdır.
Vakıfların günümüzdeki zenginlerde/işletme sahiplerinde diğer örneklerle de pozitif
şekilde görülebilmektedir. Örneğin Türkiye’de Koç, Sabancı, İzzet Baysal, Kadir Has gibi
pekçok aile holdinginin vakfı bulunmaktadır ve bu vakıflar yolu ile hastane, okul yapmak gibi
toplumsal kalkınma açısından katkılar söz konusu olmaktadır (UNDP, Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği & Avrupa Komisyonu, 2008: 3).

9.3.1.2. Ahilik ve Günümüz Türkiyesi’ndeki Yerini Tespit Etmek
Türkiye’nin tarihi birikimi olarak vakıfların yanında ahilik sistemi bulunmaktadır.
Ahilik, Osmanlı’da ileri seviyede uygulama bulan ve kurumsallaşan bir esnaf teşkilatıdır ve
Osmanlı sosyal ve ekonomik hayatındaki etkisi açıktır. Erken Osmanlı kroniklerinde dahi,
sadece Anadolu’da değil, Rumeli bölgelerinde bile ahilerin yerleşip sosyal ve ekonomik hayatı
canlandırdığı görülmektedir (Hızlı, 2011: 30).
Ahilik kurumunun temeli, tasavvufî işleyişe dayanmaktadır. Ahilik, tasavvufî bir kurum
değildir, ancak Fuad Köprülü içlerinde birçok kadılar ve müderrisler bulunan ahi kurumunun
herhangi bir esnaf topluluğu olmadığını belirterek, “o teşkilat üzerine isnad eden, akidelerini o
vasıta ile yayan bir tarikat sayılabilir” (Köprülü, 1981: 213) demektedir. Böylece, ahilik
kurumunun ahlâk oluşumunda ve daha da ötesinde toplum içinde varlık kazanmasında tasavvufî
etkinin önemli bir aktör olduğu görülmektedir. Tasavvuf yolcularının bir tüzüğü olan
fütüvvetnameler, aynı şekilde ahilerin de tüzüğü konumundadır. Hatta bazılarına göre
fütüvvetnameler, ahilerin “ilmihâli”dirler (Günay, 2007: 173). Böylece fütüvvetnameler, hem
ahilerin hem de tasavvuf yolcularının “ortak tüzüğü” olarak da görülebilmektedir. Bu anlamda
ahilik, tasavvufun taşımış olduğu zihniyet, evren ve insan modelinin iktisadî ve sosyal alana
aktarılmasında (Bayraktar, 2007: 84) önemli bir işleve sahip olmuştur.
Günümüz işletmeleri içinse temel soru şudur: Türkiye’de ahilik sistemi gibi işleyen bir
işletme var mıdır? Buradan kasıt, şekilsel olarak ahilik tarzı işletmelerin olup olmaması
değildir. Zira günümüzde ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran’ın yaktığı ahilik yolu, Anadolu,
Rumeli, Bosna ve hatta Kırım’a kadar yayılmıştır (Hızlı, 2011: 21). Dolayısıyla burada “ahilik
gibi bir işletme var mıdır?”dan kastedilen şey, ahilikte olduğu gibi işletme sahiplerinde ve
işletmelerin işleyişinde “tasavvufî mantığın” var olup olmadığıdır.
Cumhuriyet’in kuruluşu sonrası tekke ve zaviyelerin kapatılmasına rağmen, Türkiye’de
tasavvufun etkisi bir şekilde devam etmektedir. Tasavvuf ehli olup da aynı zamanda iş
dünyasında etkin olanlar da söz konusudur. Özellikle bir dönem Nakşibendi Şeyhlerinden olan
Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi’nin etrafında ciddi manada zengin işletme sahiplerinin
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olduğu kaydedilmektedir. Hatta kendisinin teşvikleri ve destekleri ile bir dönem Gümüş Motor
adlı motor üretiminde çok ortaklı bir şirket da kurulmuştur (Zaim, 2008: 278-279). Böyle bir
durum, başka tasavvufi cereyanlar için de geçerlidir. Darendeli Nakşibendî Şeyhi Hulusi
Hocaefendi örneğinde benzer durum geçerlidir. Kendisinin destek ve teşvikleri ile fabrikalar
kurulmuş; bu fabrikaların ürünleri yurtdışına ihraç edilir seviyeye gelmiştir (Zaim, 2005: 29).
Yine Nakşibendî Şeyhlerinden Mahmud Zami Ramazanoğlu Hocaefendi ve ondan sonraki
kollarından olan gerek Osman Nuri Topbaş Efendi ve gerekse Yahyalılı Hacı Hasan Hocaefendi
vasıtasıyla kendilerine mensup olanların kurdukları işletmeler ve vakıflar kanalıyla, bir yandan
iktisadî hayatta etkileri görülmektedir, bir yandan da sosyal politika anlamında muhtaçları
gözetecek faaliyetler içinde bulunmaktadırlar. Bunların sayısı kuşkusuz arttırılabilir.
Nihayetinde şu söylenmek durumundadır: Türkiye’de Osmanlı’dan tevarüs eden tasavvuf
temelli ahilik sistemi birebir olmasa da, tasavvuf etkisi ile işleyen benzer işletmeler ve işletme
sahiplerinin varlığı göz ardı edilmemelidir. Zira önümüzdeki yıllarda bu tarz bir tarihsel
birikim, farklı formlarla kendisini hatırlatacaktır.
Yine tasavvufun ahilik üzerinden iktisadi hayattaki etkisi, başka bir konuda da
görülmektedir. Ki bu konu aynı zamanda “sosyal yardımlaşma ve dayanışma” kapsamındadır.
Ahilerin “dayanışmacı” ve “işbirliği”ne dayalı yapısı da kendine özgün bir hâl arz etmektedir.
Ahiler, çatışmacı değil, dayanışmacı bir ruh yapısına sahiptirler. Zengin ile fakir başta olmak
üzere toplumun bütün fert ve kurumları arasında iyi ilişkiler kurarak herkesin huzur içinde
yaşamasını sağlamak başta gelen amaçlarıdır (Ekinci, 1989: 22). Bu anlamda ahiler, toplum
yararını kendi çıkarlarından üstün tutan, kanaatkâr fakat müteşebbis şeklinde bir vasıfla
donanmış müşahhas örneklerdir (Tabakoğlu, 1985: 50). Bundan dolayı ahilik, kim olduğuna ve
nereden geldiğine bakılmaksızın hiçbir insanı aç ve açıkta bırakmama ve sahip çıkma
noktasında evrensel bir çerçeveyi vaaz etmektedir (Bayraktar, 2007: 91).
Böyle bir yapı, ister istemez rekabetin yerini alan bir yapı olmaktadır; bu yapıda
çatışmaya dayalı rekabete yer yoktur. Bunun yerine işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir “gıpta”
vardır, denilebilir. Mesela, bu yapıda ahilerin siftaha pek ehemmiyet verdiği nakledilir. “Daha
siftah etmedim. Onun için ucuz veriyorum” sözü meşhur bir ifadedir. Hâlbuki “çok kazanma
ve daha çok kazanma” zihniyetinde, “ucuzluk” kazancı düşüren bir durum olarak
görülmektedir. Ayrıca bu yapıda ahiler arasında, “bir defa siftah etmekle kısmetin akşama kadar
açık olacağı”na dair inanç bulunmaktadır. Meşhur rivayet şöyle nakledilmektedir (Ergin, 1995:
589):
“Adamın birisi bir şey almak üzere Mısır Çarşısı’na girer. İlk dükkâna müracaat eder.
Ve aradığını oradan almak ister. Dükkâncı ‘Ben siftah ettim, yanımdakine git’ der. Yanındaki
dükkâna gider. Ondan da aynı cevaba maruz kalır. Bir hayli dükkân dolaştıktan sonra siftah
etmemiş birisini bularak ondan alır.”
Böylece burada “daha çok kazanma” ve dolayısıyla “daha az verme”nin bir mahsulü
olan cimrilikten de beri olmak söz konusu olmaktadır. Ahiye telkin edilenlerin ve ahiden
istenenlerin boşa çıkmadığı, Seyyah İbn Battuda’nın, Antalya’ya vardığında ahiler tarafından
gösterilen cömertlik örneğinden övgüyle bahsetmesinden anlaşılmaktadır (Yılmaz, 1995: 68).
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Temel soru şudur: Günümüzde “rekabet” olmadan yaşanabilir mi? Başka bir ifade ile
ahilikteki mesela bir siftah örneğine günümüz aklının idraki mümkün müdür? Burada
sorun/cevap, Türkiye için “Müslüman insan” tipi ile ilgidir. Türkiye % 100’lere çok yakın bir
Müslüman kitlenin yaşadığı ülkedir. Bu nedenle Türkiye’de ahilik, işletmeler ve rekabet gibi
kavramları konuşmak demek, İslam’ın iktisat anlayışını konuşmak demektir. İslam iktisat
anlayışında temel çıkış noktası “homoislamicus” yani iktisadî hayatta Müslüman İnsan
Modeli’dir. Buna göre İslam’da hedef insandır; insan “eşref’ül mahlukat”tır (yaratılmışların en
üstünü). İslam, insanın kendi çıkarlarını inkâr etmemektedir, ancak bunu ahlâkî özelliklerle
birleştirmektedir ve böylece toplumdaki tüm insanların çıkarlarını da dikkate almaktadır. Başka
bir ifade ile Müslüman İnsan, yaratılışında var olan nefsini tatmin ve çıkarlarını en üst seviyeye
çıkarma duygularını, Allah’ın emir ve yasakları yardımı ile makul bir zeminde düzenlemeye
çalışandır (Zaim, 1992b: 53, 59, 62).
Bu anlamda bilinen ifade ile “rekabet”ten söz edilmemelidir, söz edilmesi gereken şey
“gıpta”dır. Rekabet olgusu, karşısındaki rakip görme ve belli bir müddet sonra düşman, hatta
yok edilmesi gereken düşman olarak görmeye işaret etmektedir. Oysaki gıpta, “Falanca kişi
Allah’ın rızasına uygun bir şekilde şu kadar kazandı. Allah mübarek etsin, daha da arttırsın ve
bize de onun gibi nasip etsin” anlayış ve duasındaki ifadelerde görülmektedir. Bu anlamda
rekabette sadece kendi nefsi arzuları peşinde koşma anlamında “hırs”, gıptada Allah’ın rızasını
kazanma gayreti anlamında “azim” vardır. Çünkü İslam’da egoist çıkarları düşünen
homoeconomicus yerine, homoislamicus söz konusudur (Zaim, 1992b: 98). O halde soru şuraya
evrilmelidir: Türkiye’de Müslüman kimliği olduğu söylenen işletme sahipleri ve onların
işletmeleri, İslam’ın iktisadî hayattaki prensiplerine ne kadar uymaktadır? Gerçekten böyle bir
soru, başlı başına ayrı bir araştırma konusudur. Maalesef bu minvalde çalışmalar yok gibidir.
Geçmişte (1986 yılı) yapılan bir çalışma, Türkiye’de zekât potansiyelinin büyük oranda
potansiyelde kaldığını ortaya koymaktadır (Zaim, 1992b: 94). Dolayısıyla Türkiye’de
işletmelerin ahilik sistemindeki gibi rekabet yerine gıpta anlayışı ile dayanışma ve kardeşlik
zihniyeti üzerinde ilerlediklerini söylemek, mevcut bilgilere göre pek kolay değildir.
Ahilik ile ilgili bahsedilmesi gereken diğer dayanışmacı ruh da ahilerce oluşturulan
“sandıklar” hakkındadır. Buna göre, her ahi kurumuna bağlı olanlar, akşamüzeri işlerini
bitirdikten sonra kazançlarından bir bölümünü kurumun başkanına getirmekte; bu para ile
yemek, meyve ve zaviyelerde kullanılan başka gerekli şeyler satın alınmaktadır (Çağatay, 1981:
103). Sandıklarla, ayrıca ahi kurumu içinde, mensuplarının iş hayatı dışındaki sıkıntılarıyla
ilgilenilmekte, sıkıntıların elbirliği ile aşılmasına çalışılmaktadır. Yine sandıktan, ihtiyacı olan
ahiye, hastalara, bir felakete uğrayanlara, ölenlerin yakınlarına yardımda bulunulmakta,
isteyenlere borç para verilmektedir (Solak, 1997: 74).
Mesele günümüze getirildiğinde tekrar sorulmak durumundadır: İşletmelerin kendi
aralarında kurdukları yardımlaşma sandıkları var mıdır? Bu soruya ahilerdekinin aynısı olmasa
bile, benzeri mahiyette olumlu cevap verilebilmektedir. Örneğin esnaf odaları, ticaret odaları,
sanayi odaları ve bunların üst kuruluşları, nispeten ahilik sistemindeki yardım sandıklarını
andırmaktadır ve Türkiye’de uygulanmaktadır.
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Ayrıca ahilik kurumunda işyerinde çırakların yetiştirilmesi için mesleki eğitim ve bunun
yanında ahlâk eğitimi verilmesi söz konusudur (Ersöz, 2007: 67). Genel olarak dünyada ve
özelde Türkiye’de işletmeler dar anlamda sosyal politika uygulamalarından biri olan işyerinde
eğitim faaliyetleri içinde bulunmaktadır. Bu yönüyle ahilik kurumunun uzantısından zayıf da
olsa bahsedilebilmektedir. Örneğin bir saha çalışmasına göre, kurumsal sosyal sorumluluk
programlarında iş hayatının gereklilikleri için hazırlanan 74 adet projenin sadece 8’i mesleki
yeterlilik ve staj imkânı ile ilgilidir (Göcenoğlu, 2014: 16). Fakat yine de ahilik kurumundaki
“ahlâk eğitimi” mevzu bahis olduğunda günümüz işletmelerinde uygulama olmaması yanında
böyle bir çabanın dahi ya olmadığı ya da çok az olduğu görülmektedir.

9.3.2. Sosyal Sorumluluk: Ne Kadar ve Niçin?
Türkiye’de işletmelerin dar ve geniş anlamda sosyal politikaları ne kadar ve
niçin yerine getirdikleri de önemlidir.
Öncelikle işletmelerin sosyal politikalarının hacminin ne kadar olduğunu bilmenin pek
kolay olmadığı belirtilmelidir. İşletmeler için finansal performans önemlidir, bunun kadar
önemli olan sosyal performanstır ve sosyal performans için ölçütler de söz konusu
olabilmektedir. Bu noktada “dengeli puan kartı” (balanced score card) yaklaşımı ile müşteri
memnuniyeti, çalışanların tatmin düzeyi, işletmenin öğrenme ve gelişme boyutu gibi finansdışı kriterler de değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu, bir nevi sosyal denetimdir. Başka bir ifade
ile, işletmeler finans yanında toplumsal duyarlılık, sosyal performans ve sorumluluk üstlenme
gibi unsurlar açısından değerlendirilir hale gelmektedir (TÜSİAD, 2009: 52). Ancak yine de
birçok ülkede işverenler tarafından yapılan (dar anlamda sosyal politikalarının bir parçası olan)
meslekî refah harcamaları bilinmemektedir; çünkü özel sektör harcamalarını bütünüyle tespit
etmek çok zordur (Kurt, 2012: 66).
Bu çerçevede Türkiye’de özel sektör bağlamında yani işletmeler düzeyinde sosyal refah
politikaları sağlama, son derece yetersiz bir seviyede bulunmaktadır (Kesgin, 2012: 43). Bu
zayıflık esasında Türkiye’deki işletmelerin büyüklüğü ile ilgilidir. Türkiye’deki işletmelerin
tamamına yakını KOBİ’lerdir.4 Son TUİK verilerine göre (2014) KOBİ’lerin toplam girişim
sayısı içindeki oranı % 99.82’dir (TUİK, 19.11.2015). Bunun anlamı, işletmelerin
çoğunluğunun dar veya geniş anlamda sosyal politika işlevi yerine getirmeleri için yeterli mali
imkânlarının olamayabileceğidir. Son on yıllarda yapılan akademik çalışmalara göre de
Türkiye’deki küçük işletmelerin sosyal sorumluluk bilincinin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu anlamda işletme büyüklüğü/küçüklüğü ile işletme sosyal performansı arasında yakın ilişki
söz konusu olmaktadır (TÜSİAD, 2009: 76). Gerçekten de KOBİ’ler fiziki ve insan kaynakları
4

2012 yılındaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’lerin) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, mikro ölçekli işletme “On kişiden az
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk
Lirasını aşmayan işletmeler”dir, küçük işletme “Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler”dir ve orta
büyüklükteki işletme “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler”dir. Bkz. Resmi Gazete (4.12.2012),
“Yönetmelik–Karar Sayısı: 2012/3834,” (Çevimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/2012110411.htm, 01.01.2016.
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açısından sınırlıdırlar. Sosyal sorumluluk gibi ek faaliyetler, genel bütçelerine uygun
olmayabilmektedir. Bütçeye uygun olmamasına rağmen, başlatılan herhangi bir sosyal
sorumluluk projesinin kısa süre sonra iptal edilmesi ile karşı karşıya kalınabilmektedir
(Halkbank, t.y.: 16). Bunun üstüne bir de en son yaşanan dünya ekonomik krizinin de sosyal
sorumluluk faaliyetlerine olumsuz etkisi ilave edilmelidir. Çünkü Türkiye’de kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri daha çok STK’lar ile işbirliği, sponsorluk aktiviteleri ve sosyal
sorumluluk uygulayıcısı şirketlerin garantörlüğünde görülmektedir ve kriz ile sosyal
sorumluluğa aktarılan bu tarz kaynakların zayıflaması mümkündür (Dinler, 2010: 15).
Hal böyle olunca işletmeler için sosyal politika ile ilgili diğer aktörlerle “işbirliği”
yapma gibi bir zemin bir şekilde olmak zorundadır ve olmaktadır. Türkiye’de işletmeler bu
anlamda başta kamu olmak üzere, diğer sosyal politika aktörleri ile işbirliği kurmakta ve bu
çerçevede sosyal politika işlevi görmektedir. Kamu sosyal politika aktörleri ile işbirliği bu
minvaldedir. Kamu sosyal politika aktörlerinin en önemlisi olan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bağlamında yapılan yeni bir düzenlemede eşgüdüm ve koordinasyon görevi söz
konusu edilmektedir. Bu kapsamda, sosyal nitelikli hizmetlerin uygulanmasının özel sektör
eliyle olmasının yolu açılmaktadır. Böylece Bakanlık, temel hizmet sunan olmak yerine, hizmet
sunulmasını sağlayan kurum olma vasfına sahip olmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin, kamu
sosyal politikaları içinde önemli görevler üstlenme imkânı doğmuştur (Kesgin, 2012: 48).
Kamu sosyal politikalarında işbirliği bağlamında, Boğaziçi, İstanbul, ODTÜ, Yüzüncü Yıl,
Ondokuz Mayıs, Trakya gibi bazı üniversitelerin de sosyal girişim uygulamalarına ortaklık
yaptığı görülmektedir (Öztürk & Ayman, 2008: 156).
Ayrıca kamu işbirliği yanında işletmelerin çeşitli STK’lar ile ortak faaliyetler yürütmesi
söz konusudur. Ki esasında bu faaliyetler, işbirliği kapsamındaki faaliyetlerde ilk sıradadır
(UNDP, KSS Derneği & Avrupa Komisyonu, 2008: 3). Örneğin işletmelerin özellikle burs
verme faaliyetleri söz konusu olduğunda, proje ortağı olmadan ya da bizzat STK’lar ile birlikte
hareket ettikleri görülmektedir (Göcenoğlu, 2014: 13). Öte yandan ortak faaliyetlerin
çoğunluğu “sponsor” olma şeklindedir; çoğu işletme, sosyal sorumluluk alanını bir sponsorluk
ve halkla ilişkiler faaliyeti kapsamında tutmaktadır (Göcenoğlu, 2014: 6). Örneğin bankalar,
ağırlıklı olarak sosyal sorumluluk kapsamında kültürel ve sanatsal etkinlikleri sponsor olarak
desteklemektedirler (TÜSİAD, 2009: 76).
Türkiye’de işletmelerin sosyal politikalarının hacim açısından mahiyeti yanında, bir de
sosyal politikaları niçin eylemekte oldukları da önemlidir. Temelde en önemli iddia, işletmelerin
sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kazanç elde ettiklerine yöneliktir. Ancak bu konuda kesin bir
delil söz konusu edilememektedir (Öztürk & Ayman, 2008: 149). Buna rağmen son on yıllarda
yapılan akademik çalışmalara bakıldığında Türkiye’de büyük ölçekli işletmeler için sosyal
sorumluluk ile kârlılık arasında olumlu bir ilişki görülmektedir (TÜSİAD, 2009: 19). Örneğin
Türkiye’de yapılan bir çalışmada kurumsal imaj ile sorumluluk arasında ilişki tespit edilmiştir
(TÜSİAD, 2009: 76). Bu tarz bir ilişki, sosyal pazarlama kavramı etrafında ele
alınabilmektedir. Sosyal pazarlama, gönüllülük esasına göre işleyen ve üretim sırasında
işletmelerin çevreyi/toplumu düşünmesi yerine, toplumla/çevreyle ilgili konularda
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kampanyalar düzenlemesi ya da bu tür kampanyalara destek vermesi anlamında
kullanılmaktadır (Torlak, 2013: 76).
İşte burada bir soru sorulmak durumunda kalınmaktadır: Kant’ın ahlâklı davranmak ile
ahlâka uygun davranmak arasındaki ayrımına işaretle, işletmeler “gerçekten” sosyal
sorumluluk yapmak istemek midirler yoksa “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” mantığı ile
getirisi olduğu için yapmak durumunda/zorunda mı kalmaktadırlar? Bunun cevabını vermek
belki de mümkün değildir, Türkiye için de bu imkânsızlık söz konusudur. Ama eğer cevap
“getirisi olduğu için”e işaret ediyorsa, bu durum, esasında sosyal sorumluluk sahibi olmamasına
rağmen bir işletmenin “makyaj malzemeleri” kullanarak kendisini sorumluluk sahibiymiş gibi
göstermesi anlamına gelmektedir (Gergely, 2012: 80). Dolayısıyla ortada “kurumsal itibar”
derdi var demektir (UNDP, KSS Derneği & Avrupa Komisyonu, 2008: 3). Öyle ki bazı ünlü
markaların çalışanlarına sundukları kötü çalışma şartları ile kurumsal itibarlarına halel
gelmesini engellemek veya yaptıkları olumsuzlukları örtmek için, sosyal sorumluluk
faaliyetlerine ağırlık verdikleri bilinmektedir (Torlak, 2013: 84).
Mesele Türkiye ölçeğinde ele alındığında, bu tarz bir keskin olumsuzluktan bahsetmek,
adil olmayacaktır. Zira işletmelerin bu durumlarla ilgisi olmadığına veya tam tersi olduğuna
dair araştırma sonuçları bulunmaktadır. Örneğin bir araştırma sonucuna göre Türkiye’de sosyal
sorumluluk uygulamalarında sadece işletme yararı gözeten şirket bulunmamaktadır; % 64.4
hem toplum hem kurum yararı, % 35.6 da toplum yararı gözetmektedir (Yılmaz-Sert, 2012:
48).
Bu anlamda Türkiye’de işletmelerin “kaz gelecek yerden tavuk esirmeme”nin uzantısı
olarak keskin ve kesin bir şekilde sosyal sorumluluk yaptığını söylemek yerine, Türkiye’deki
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde dış etkinin/baskının olduğunu söylemek daha makul
olacaktır. Bu çerçevede Türkiye’deki sosyal sorumluluk faaliyetlerinde STK’ların baskısı ve
olumlu yönde etkisinin bulunduğu söylenmelidir (UNDP, KSS Derneği & Avrupa Komisyonu,
2008: 3).5 Fakat Türkiye’de 1990’lara ve özellikle 2000’lere kadar bu konuda gelişmeler yavaş
ve seyrektir; toplum, medya ve STK baskısı geç gelmiştir. Hal böyle olunca, sosyal
sorumluluğun kurumsal bir zemin alıp “kurumsal sosyal sorumluluk” boyutuna taşınması yeni
yeni olmaya başlanmıştır; bu çerçevede “etik kodlar” geliştirilmektedir (TÜSİAD, 2009: 70).

5

Benzer bir etkinin uluslararası sahada olduğu da hatırlanmalıdır. Bkz. Özturan, t.y.: 6.
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Uygulamalar
“Engellilere Kütüphane Hizmeti”
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
arasında imzalanan protokol ile Halk Kütüphanelerinden yararlanamayan, hayatlarını eve
bağımlı olarak devam ettirmek durumunda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın
kütüphane hizmetinden yararlandırılması amacıyla özel bir tarife belirlenmek suretiyle
verilen hizmettir.
Bu hizmet Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Çanakkale, Çankırı,
Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Nevşehir, Osmaniye,
Sakarya, Samsun ve Uşak olmak üzere 20 il merkezinde uygulanmaktadır.
Hizmet kapsamındaki gönderiler Kayıtlı Posta Maddeleri Otomasyonu Sistemi ile
taahhütlü olarak teslim alınıp teslim edilmekte, Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin 17.20
sırasında belirtildiği şekilde ücretlendirilmekte olup gönderi ücreti Halk Kütüphanelerince
ödenmektedir.
Yenilikçi uygulamalarıyla sektörün fikir lideri olan PTT, sosyal sorumluluk alanında
da öncü ve fark yaratan projelere imza atmaktadır. PTT ülke kalkınmasına ve topluma yarar
sağlayan uzun vadeli ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı temel
sorumlulukları arasında görmekte ve yenilikçi projeleriyle Türkiye'nin geleceğine sosyal
anlamda da yatırım yapmaktadır. Sosyal Sorumluluk Projeler sayesinde bir kamu kuruluşu
olarak sosyal sorumluluğunun bilincinde olduğunu belli etmesi, kamuoyu nezdinde PTT'nin
prestijinin artması ve personeli arasında sosyal sorumluluk bilincinin daha da gelişmesi
sağlanmaktadır.
Kaynak:
PTT,
“Engellilere
Kütüphane
Hizmeti,”
http://ptt.gov.tr/ptt/#!ptt_sosyal_sorumluluk_projeleri, 18.02.2017.

(Çevrimiçi)
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Uygulama Soruları
Türkiye’de özel sektörün sosyal sorumluluk projelerinin
“kurumsallaşma” içinde olup olmadıklarını araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi Devrimi, maddi anlamda belirli bir refah getirmesine rağman, özellikle çalışma
hayatı açısından ciddi sorunlar doğurmuştur.
İşletmelerin dar anlamda sosyal politikaları, çalışma hayatına yönelik olup ücret
ödemeleri ve ekleri ile ücret dışı destekler anlamına gelmektedir.
İşletmelerin geniş anlamda sosyal politikaları, çalışma hayatı dışındaki toplumun tüm
kesimlerine dönük olup sosyal sorumluluk olgusu etrafında şekillenmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

İşçi sınıfının ortaya çıkışı hangi olay sonrasındadır?

A) 100 Yıl Savaşları
B) Fransız İhtilali
C) Amerikan Devrimi
D) Din Savaşları
E) Sanayi Devrimi
2)

Luddizm hareketi ilk olarak hangi yıl başlamıştır?

A) 1750
B) 1758
C) 1765
D) 1768
E) 1770
3)
Sanayi Devrimi süresince çocukların aldığı günlük ücretin erkeklerin üçte biri
olduğu ülke hangisidir?
A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) Hollanda
E) İspanya
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4)
Eldeki bilgilere göre Sanayi Devrimi sürecince çocukların çalışma yaşı yer yer
(en aşağı) kaç yaşına kadar düşebilmekteydi?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
E) 9
5)
19. Yüzyılın sonlarına doğru bazı sanayi kollarında “işletme doktorları”
uygulaması görülen ülke hangisidir?
A) ABD
B) İngiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) Hollanda
6)
“İşyerinde sosyal hizmet” uygulamasının ilk tohumları/nüveleri hangi ülkede
görülmüştür?
A) İngiltere
B) Almanya
C) ABD
D) İspanya
E) Avustralya
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7)
İşletmelerin kâr yanında toplumu da dikkate almaları şeklindeki bir “orta yol”
mantığı hangi düşünüre dayandırılabilir?
A) Kant
B) Platon
C) Hume
D) Aristo
E) Hobbes
8)
Osmanlı’da yaygın olan dinî temelli “serveti topluma adama” anlamındaki
uygulamanın adı nedir?
A) Vakıf
B) Ahilik
C) Sadaka
D) Zekât
E) Fitre
9)

Ahilerin “ilmihali” olarak da ifade edilen belgelerin genel adı nedir?

A) Vakıfname
B) Fütüvvetname
C) Avarız
D) Sadaka taşı
E) Mekteb
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10)
ilgilidir?

Türkiye’de işletmelerin sosyal sorumluluklarının düşük olması daha çok neyle

A) İşletmelerin toplumu düşünmemeleri ile
B) İşletmelerin yönetim sorunu ile
C) İşletmelerin çalışan sorunu ile
D) İşletmelerin ahlak sorunu ile
E) İşletme ölçeklerinin küçük olması ile
Cevaplar
1) E
2) B
3) C
4) B
5) A
6) C
7) D
8) A
9) B
10) E
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10. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI I:
KÜRESEL GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.

Küresel gelir dağılımını arkaplanının ve halihazır durumunun ne olduğunu;
Küresel yoksulluk nedenleri hakkındaki yaklaşımları;
Küresel yoksulluk bağlamında belli başlı kesimlerin durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küresel gelir dağılımı ile ilgili temel yaklaşımlar nelerdir? Açıklayınız.
2) Gelir eşitsizliğinin ölçülmesinde hangi yollar bulunmaktadır? Açıklayınız.
3) Dünyada kadın yoksulluğunun nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Küresel gelir
dağılımı

Gelir dağılımı ile ilgili liberal
ve Marksist-sosyalist ideolojilerin
yaklaşımlarını ve gelir dağılımı
ölçümlerini bilmek

Okuyarak

Küresel
yoksulluk

Küresel yoksullun sebepleri
ile dünyadaki yaşlı, kadın ve çocuk
yoksulluklarının mahiyetlerini
kavramak

Okuyarak ve analiz
ederek
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Anahtar Kavramlar
Küresel gelir dağılımı ve dağıtımı, gini katsayısı, lorenz eğrisi, küresel yoksulluk, yaşlı
yoksulluğu, kadın yoksulluğu, çocuk yoksulluğu

297

Giriş
Dünyada genel anlamda ekonomik üretim ve refah artışının var olduğu
görülebilmektedir. Ancak bu artış sonrası ortaya çıkan gelirin durumunun ne olduğu yani nasıl
dağıldığı ya da dağıtıldığı sorunu önemlidir. Çünkü bu çerçevede “yoksulluk var ya da yoktur”
gibi bir sonuç doğmaktadır. Bakıldığında, küresel gelirin belli ellerde toplanmasından doğan
adaletsizlik ile küresel yoksulluk ile muhatap olunan bir dünya tablosu görülmektedir.
İşte kitabın bu bölümü, öncelikle küresel gelir dağılımı üzerinde durmaktadır, daha
sonra da küresel yoksulluk konusu enine boyuna ele alınmaktadır
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10.1. Küresel Gelir Dağılımı
10.1.1. Fikrî Arkaplan: Gelir “Dağılsın” Mı, “Dağıtılsın” Mı?
10.1.1.1. Liberal İdeolojinin Yaklaşımları
10.1.1.1.1. Bireycilik ve Özgürlük: Bireysel Özgürlük
Liberal-kapitalist ideolojinin birincil ve belki de en temel özelliği, birey ve özgürlük
üzerine yapmış olduğu vurgusudur, dolayısıyla bireysel özgürlüğü merkeze almasıdır.
Bireycilik’te; Her türlü değerin kaynağı olarak bireyi kabul etme, Toplumsal hayatta
bireyin her şeyden üstün olması anlamına gelmektedir. İnsana anlamını veren toplum değil,
aksine topluma anlamı veren bireydir. Birey, toplumdan da siyasi iktidardan da devletten de
önde gelmektedir. En yüce ve nihaî amaç bireyin kendisidir ve bireyin varlık sebebi başka
varlıklar değil, bizzat kendisidir. Akıl ve vicdan dışında da bireyi bağlayıcı hiçbir şey söz
yoktur.
Öte taraftan bireycilikte kendi amaçlarını serbestçe seçebilme ve bunları yerine
getirebilmek gerekir. Bu nedenle bireyin “özgür olma” zorunluluğu vardır. Liberal-kapitalist
ideolojinin “özgürlüğü”; bireyin baskı ve zorlama olmaksızın istediğini yapabilmesi ve istediği
biçimde davranabilmesi anlamına gelmektedir. Bu özgürlük anlayışı “negatif özgürlük” olarak
adlandırılmaktadır. Isaih Berlin tarafından ifadesini bulan negatif özgürlük anlayışında;
“sınırlamanın yokluğu”, “engellenmeme” (seçim fırsatı gibi), “zorlanmama” veya “müdahale
edilmeme” yaklaşımları hâkimdir. “Zor”, bir bireyin çevresinin veya şartlarının bir başkası
tarafından kontrol edilmesi veya bireyin daha büyük bir kötülükten kaçınmak için kendi planına
göre değil de başkasının planına göre davranmaya zorlanması demektir. Bu anlamıyla “zor”,
bireyi başka birinin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılan bir araç konumuna
indirgemektedir. Bu sebeple bu “zor”a dâhil edilen bireyin durumu özgür olamamaktadır.
Çünkü özgürlük, bireyin kendi amaç ve inançlarına göre yapabildiği eylemi anlatmaktadır.

10.1.1.1.2. Rasyonalite ve İnsan: Homoeconomicus
Liberal-kapitalist ahlâkın diğer bir dinamiği çizmiş olduğu insan tipi ile ilgilidir; bu
insan tipi rasyonalite merkezli olan homo economicus’tur. Bu insan tiplemesine göre, insan
(birey), rasyoneldir. İnsan, kendi ilgi ve bilgi sınırları çerçevesinde “akla göre hareket etmekte”
olan veya etmesi gereken, yani “rasyonel davranış sergileyen” bir varlıktır. Rasyonel insan
kendi çıkarlarını herkesten iyi bilmektedir. Bu sebeple rasyonel olmanın bir sonucu olarak
fayda ve özel çıkarların maksimize edilmesine dönük tercihler yapılmaktadır. Bu bağlamda
kârlılığa ulaşmak için kullanılan tüm araçların da rasyonel olması gerekmektedir. Buna göre
insan, kendi ekonomik çıkarlarına bağlıdır ve aynı zamanda da en az çalışmayla en fazla servet
elde etme amacı içindedir.
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10.1.1.1.3. Doğal Düzen ve Piyasa Ekonomisi
Liberal-kapitalist ideolojinin diğer bir temel özelliği, liberal-kapitalist ideolojinin
bireycilik ve özgürlük ilkelerinin doğal bir sonucu olan, (kendiliğinden) doğal düzen ve piyasa
ekonomisi ikiliğidir. Doğal düzen fikrinde bazı temel hususlar dikkat çekmektedir.
Bunlarından birincisi, bireylerin kendi amaçlarını ve çıkarlarını gerçekleştirmeye
çalışmalarıdır. Ancak -ikinci bir özellik olarak- bireyler amaç ve çıkarlarını gerçekleştirirken
“farkında olmadan” kendi amaç ve niyetlerini aşan bir bütüne hizmet etmektedirler. Buna göre
piyasa ekonomisinde herkesin kendi adına davranması, fakat kendi adına davranan bireylerin
eylemlerinin aynı zamanda piyasadaki diğer bireylerin ihtiyaçlarını da gidermeleri söz konusu
olmaktadır. Bu yönüyle doğal düzen, herhangi bir özel amaçtan bağımsızdır ve karşılıklı çıkar
ve amaçların bir uzlaşmasıdır.
Doğal düzende dikkat çeken bir diğer önemli özellik, müdahale ile ilgilidir. Doğal
düzen, sosyal ve ekonomik işleyişe müdahale edilmemesine dayanmaktadır. Buna göre devlet,
doğal düzene müdahale etmemelidir; çünkü insanlar arasına sun’i sorumluluk ve ilişkilerin
konması, toplumu(n doğal düzenini) bozmaktadır. Bunun yanında, bir müdahale olması
durumunda kayırmacılık ortaya çıkabilmekte, üretim araçları ve süreçleri zarar görebilmekte
ve özgürlük sınırlanmış olmaktadır; sonuçta adalet tesis edilememektedir. Sonuçta olması
istenen şey, sosyal hayatın ve piyasanın zımni bir uyum ile oluşmasıdır. Bu anlamda piyasa
sistemi, ortak çıkarlarla değil de herkesin karşılıklı tek tek çıkarlarının uzlaşmasına
dayanmaktadır. Bu noktada doğal düzen ile piyasa ekonomisi ilintisi devreye girmektedir.
Dolayısıyla piyasa ekonomisinde bir “serbestlik” söz konusudur. Bu serbestlik, aynı zamanda
piyasa ekonomisinin rekabet içinde olması anlamına gelmektedir. Bu yüzden piyasa
ekonomisine serbest rekabet sistemi de denmektedir.

10.1.1.1.4. Sınırlı ve Sorumlu Devlet
Liberal-kapitalist ideolojinin temel dinamikleri açısından diğer bir husus, devletin
“sınırlı” ve belirli alanlarda “sorumlu” tutulmasıdır. Bu sınırlı ve sorumlu devlet anlayışı, “gece
bekçisi devleti, koruyucu devlet, jandarma devlet, tarafsız devlet” gibi kavramlarla ifade
edilmektedir.
Sınırlı ve sorumlu devlet anlayışının temelinde bireyin merkezi konumu yer almaktadır.
Zira birey, yukarıda da belirtildiği üzere, toplum ve devletten önce gelmektedir ve bireyler,
toplum ve devleti serbest iradeleri ile yaratmışlardır. Dolayısıyla liberal-kapitalist ideolojide
genelde otoriteye ve özelde devlete karşı, giderilemez bir şüphenin varlığı söz konusudur.
Devlet, zor kullanmak suretiyle bireylerin haklarını ihlal edebilecek tehditlerin en büyüğü
olarak addedilmektedir. Bu nedenle devletin sınırlandırılması gündeme gelmektedir. Bu
sınırlandırma ise hukuk devleti veya kanun hâkimiyeti kavramları ile çerçevelenmektedir.
Böylece bireysel hakların anayasal devlet anlayışı ile güvence altına alınması devreye
girmektedir.
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Devleti sınırlama beraberinde devlete bazı sorumluluklar da yüklemektedir. Liberalkapitalist ideolojiye göre devlete yüklenen üç temel sorumluluk bulunmaktadır: Adalet, iç
güvenlik ve ulusal savunmadır. Bu görevler, mahkemeler, polis ve orduya tekabül etmektedir.
Bu görevler, devletin ancak gerektiğinde ve sınırlı bazı dolaylı müdahaleleri anlamına
gelmektedir. Bu çerçevede zikredilen üç görevin içinde olan –örneğin- hayatı, sağlığı, özel
mülkiyeti tehditlerden korumanın ötesine geçen bir müdahale kötülük olarak görülmektedir. Bu
sebeple “devlet baba” ya da paternalizm anlayışına yer bulunmamaktadır. Aksine devlet,
temelde ödüllendiren veya cezalandıran bir konumdan uzak bir şekilde “nötr” pozisyona
sahiptir. Bundan dolayı sadece çatışma anlarında ve bir kesimin diğer bir kesimi kendi
tahakkümü altına alma girişimlerine karşı müdahale etmenin dışında, devlet nötr pozisyondadır.
Liberal-kapitalist ahlâk anlayışında devletin bu şekilde konumlandırılmasının bir
yansıması da yeniden dağıtıcı politikalarda görülmektedir. Buna göre liberal-kapitalist ahlâk
yeniden dağıtıcı politikalara özünde karşıdır. Bu minvalde devlet, zenginden alıp fakire veren
Robin Hood figürünün dışında kabul edilmektedir. Bu anlamda devletin sosyal adalet gibi bir
fonksiyon üstlenmesi söz konusu olamamaktadır. Piyasa ekonomisi içinde işleyen bir gelir
dağılımı bulunmaktadır ve buna “adil değil” demek suretiyle devletin “daha adil” olduğuna
inanılan ölçülere göre gelir dağılımının gerçekleştirilmesi gayreti, yani toplumsal zenginliği
“yeniden dağıtma” arzusu, hem gerçekleştirilemez hem de bireyin haklarına ve hayatına
müdahale olarak görülmektedir.

10.1.1.1.5. Gelir Dağılımı vs. Gelir Dağıtımı: Friedrich V. Hayek ve
Robert Nozick
Hayek, devletin sosyal politika anlamında müdahalesi ile ilgili en sert yaklaşımlarını
sosyal adalet üzerinden yapmaktadır. Ona göre, sosyal adalet istemi, devlet müdahalesine bir
araç olarak görülemez. Bu genel duruş içinde Hayek, sosyal adalet ile ilgili “sağlı sollu” sert
darbeler vurmaktadır. Bunlardan biri, sosyal adaleti kullananların bu kavramdan neyi
kastettiklerini bilmedikleri şeklindeki görüşüdür. Bu sebeple, bu kavramın peşinde koşanlar,
bir serabın peşindedirler. Bu yönüyle sosyal adalet bir seraptır. Sosyal adalete “içi boş bir
kavram”dır. Zira sosyal adalet “beyhude bir amaç”tır, liberal-kapitalist topluma “sızma”
yabancı bir kavramdır. Sosyal adalet düşüncesine eleştirisini, sosyal adalete “çocuksu” düşünce
diyerek, ancak ilkel koşullarda grup hayatı süren topluluklar için anlamlı olabilir. Sosyal adalet
“efsane”dir ve “masal”dır; “düşüncesizlik” ve “sahtekârlık” ürünüdür. Ona göre, bu “sahte
büyü”dür; demagoji ve ucuz gazetecilik ürünüdür ve retorik ve göz boyayıcıdır. Son noktada
Hayek, sosyal adalet ile ilgili benzetmelerini daha somut alana çekmekte ve sosyal adaletin
kitabının çoğu defa çok sefil duygulara hitap ettiğini ve bunun da “kendinden iyi durumda
olanlardan hoşlanmamak veya açıkçası kıskançlık” olduğunu dile getirmektedir.
Hayek’in sosyal adalete yöneltmiş olduğu bu sert eleştiriler ve tahkir edici ifadeler, belli
başlı gerekçelere dayanmaktadır. (i) Bunların birincisi, adaletin zaten “sosyal” bir fenomen
olduğudur. Buna göre sosyal dilden söz etmek ne kadar anlamsızsa, sosyal adaletten de söz
etmek o kadar anlamsız ve fazlalıktır. Böyle olunca “sosyal”, bir nevi “anti-sosyal” konuma
gelmektedir. (ii) Hayek’in eleştirilerinin arkasındaki diğer bir etken, sosyal adalet kurallarının
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tayin edilmesinin güç-iktidar sahiplerinin keyfi iradesiyle belirlenmek zorunda kalacağına
inanmasıdır. Zira sosyal adalet kurallarının tayin edilmesinde kullanılabilecek hiçbir kıstas
bulunmamaktadır veya bulunamayacaktır. Buna göre, toplum içindeki birey ve gruplar, gayret
ve çalışmalarının diğerlerinden daha değerli olduğunu ve sosyal adaletin yeniden dağıtımında
paylarının arttırılmasını iddia edeceklerdir. Dolayısıyla Hayek’te, tespitte objektif olunamama
endişesi ve böylece kaynakların veya değerlerin “doğru” dağılımına ilişkin keyfi takdire
takılmanın kaçınılmaz olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu endişesi, seçmen kitlelerinden
gelebilecek pragmatik yararlar düşünüldüğünde daha somut görülmektedir. Bu durumda
kayırmacılık ve ayrımcılık baş göstermektedir. Bu ise Hayek’in sosyal adalet eleştirisinin diğer
bir nedeni olarak belirttiği “kanun hakimiyeti”ne aykırıdır. (iii) Hayek’in sosyal adalet
eleştirisindeki son önemli dayanak, piyasa ekonomisinde hiç kimsenin gelir dağıtma
fonksiyonu üstlenemeyeceğine inanmasıdır. Zira toplum bilinçli bir varlık değildir, bilinçli olan
bireydir ve toplum bir amaca yönelik dağıtımı sağlayabilen bir kurum değildir. Bu çerçevede
piyasa düzeninde (sonuçlar itibariyle) adil veya gayri adil dağıtımdan söz etmek, “saçmalık”tır.
Bu sebeple Hayek için bir gelir dağıtımından (distribution) ziyade bir gelir dağılımından
(dispersion) bahsetmek daha az yanıltıcı olacaktır. Bu ise Hayek’in “kural adaleti”
savunuculuğuna işaret etmektedir. Buna göre, toplumdaki mevcut ekonomik değerlerin yeniden
“dağıtımı” değil, toplumsal kuralların adil olması önemlidir; kurallar adil olursa gelir
kendiliğinden adil “dağılacak”tır.
Nozick teorisinde devlet anlayışına da işaret etmektedir. Bu anlayışında kendisinin de
mensup olduğu liberteryen okulun etkisi söz konusudur. Klasik liberalizm ve anarşizmin bazı
ilkelerinin birleşmesi ile oluşan liberteryanizm (anarko-kapitalizm), mülkiyette dağıtımın
yapılmadığı ve bireylerin mülkiyetlerine hiçbir şekilde karışılmadığı “pür özgürlük”ü, yani
sınırsız özgürlüğü savunmaktadır. Zira liberteryanizm herşeyden önce bireycidir; bireyi temel
değer ve varlık olarak ele almaktadır. Bu anlamda klasik liberalizmin sınırlı devletinden farklı
olarak, bireyi diğer bireylerin haklarına ihlâl etmemesi için kollama görevi yapan “gece bekçisi
devleti” anlamında liberteryanizm, minimal devleti hatta “ultra-minimal devleti” temel
almaktadır. Nozick, liberteryanizm içinde ultra-minimal devlet yaklaşımı ile ön plana
çıkmaktadır. Ona göre, devlet bütünüyle değilse bile önemli ölçüde ortadan kaldırılmalıdır. Bu
çerçevede Nozick, devletin başkalarının refahını sağlamak için yeniden dağıtım görevi
üstlenmesine karşıdır. Çünkü yeniden dağıtma, insanları, zorla kendi benimsemedikleri sosyal
hedefleri gerçekleştirmek için kullanmak demektir. Bu şekilde zenginlerin mal varlıklarının
(örneğin vergi yoluyla) alınıp devlet eliyle yeniden dağıtılması, “zorla çalıştırma” manasına
gelmektedir. Böyle yapmak yerine, işi piyasaya bırakmak yeterlidir. Piyasanın “kerameti”,
“iyi”nin ne olduğu konusunda bir tercihte bulunmamasıdır. Sonuçta, bireyler arasında sayısız
alış-veriş olmaktadır. Bu alış-verişlerden de planlanmamış bölüşüm/dağılım doğmaktadır. Bu
sebeple Nozick’in ultra-minimal devleti, sadece vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak
üzere oluşturulmuştur.

10.1.1.2. Marksist Düşünürlerin Yaklaşımları
Marksist-sosyalist ideoloji için sosyal politika, liberal-kapitalist ahlâk ile ortaya
çıkmıştır ve bu ahlâkın devrim sonucu ortadan kalkması ile sona erecek bir meseledir. Böylece
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marksist-sosyalist ideoloji için en genel manada sosyal politikanın reddiyesi söz konusudur. Bu
reddiyenin en baş sebebi, sosyal politikanın zorunlu olan ve bir an önce gerçekleşmesi istenen
markist-sosyalist devrimi engellediği görüşüne dayanmaktadır. Bu nedenle, sosyal politika
uygulamaları son derece kıymetsiz ve boştur ve liberal-kapitalist ahlâkın ömrünü uzatma
aracıdır. Hal böyle olunca, liberal-kapitalist ideolojinin hâkim olduğu yerlerde sosyal politika
uygulamalarının olması, sermayenin işçiyi sömürme gerçeğini değiştirmemektedir. Bunun
anlamı, liberal-kapitalist ideolojinin hâkimiyetinin genişlemesi ve işçi kitlesinin büyümesi
sonucunda, gittikçe artan bir biçimde sefaletin baş göstereceğidir.
Liberal-kapitalist ideolojilerin hâkimiyetinin genişlemesinde hükümetlerin (devletin)
sahip olduğu rol de önem arz etmektedir. Buna göre Marks için “Modern devletin hükümetleri,
tümüyle burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir komiteden başka bir şey değildir.” ve
“…devlet egemen bir sınıfın [burjuvanın] bireylerinin onun aracılığıyla kendi ortak çıkarlarını
üstün kıldıkları bir biçim[dir].” Bunun manası, sosyal politikada devletin işlevinin, toplumu
sömüren burjuva sınıfına yardımcı olmak ve onun düzenini sürdürmek olduğu şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bu anlamda refah devleti, liberal-kapitalist toplumlarda işçi sınıfının değil,
kapitalist sınıfın hizmetindedir. Örneğin adalet de bir hukuk sisteminde içerilmiş bir ideolojidir.
Dolayısıyla devletin müdahalesi demek, liberal-kapitalist ideolojinin ihtiyaçlarına cevap
vermek demektir. Buna göre, liberal-kapitalist ideoloji hâkimiyetinin nitelikli işçilere ihtiyacı
bulunmaktadır; devlet de eğitimli ve sağlıklı işgücünü temin etmek için müdahale etmektedir.
Meşruiyeti devam ettirebilmek için de devlet, örneğin işsizler ve yaşlılar için transfer ödemeleri
yapmaktadır. Bu bakımdan hastanelere, caddelere ve konutlara yapılan altyapı harcamaları, bu
birikim sürecine katkı sağlamak olarak tasvir edilmektedir. Bu nedenle sosyal politikalar,
liberal-kapitalist sosyal ilişkilerini devam ettiren ve yeniden üreten politikalardır. Bu sebeple,
devletin sosyal politika uygulamaları ile işçilerin hayat standartlarını yükseltmenin ve refahtan
adil pay almalarının sağlanması imkân dâhilinde değildir.
Marksist-sosyalist ideoloji için “gelir bölüşümünde eşitsizlik”, liberal-kapitalist
ideolojinin “yapısal” bir sorunudur. Sebep, liberal-kapitalist ideolojinin “doğası” içinde
bulunmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, kapitalistin kazanması durumunda işçinin
yitirmesi ve yoksullaşması vaki olmaktadır. Bu anlamda işçinin çalışması, zengini daha zengin
ve daha güçlü yapmakta; işçinin emeğini kullanmasının artması durumunda üzerine kurulan
baskı da o derece artmaktadır. Bu yönüyle işçi, sistemin bir çarkı, duvarın bir tuğlası konumuna
gelmektedir. Bu mantık sebebiyle, işçilerin ücretlerinin artmasının bir önemi bulunmamaktadır,
çünkü ücret artsa bile işçinin durumu daha da kötüleşmekte ve yoksulluğu büyümektedir.
Benzer bir mantıkla bakıldığında, toplumun zenginleşmesinin, işçi için bir faydası söz konusu
edilememektedir. Çünkü “İşçi, kapitalist kazandığı zaman zorunlu olarak kazanma[makta],
ama onunla birlikte zorunlu olarak yitir[mektedir].” Tüm bunların sonucu, sefalettir. Çünkü
işçinin peşinde olduğu şey, ölmeyecek kadar ve yaşamak için ücrettir. Ancak yine de işçi
yaşamak için gerekli olan ücreti alsa bile, ürettikçe daha da sefilleşmektedir. Ücretlerin işçiler
açısından bu şekilde sefalet içinde bir seyir takip etmesi, gelir bölüşümünde eşitsizlik anlamına
gelmektedir. Gelir bölüşümün adil olabilmesi ise, Marks için ancak emeğin özgürleşmesi ile
mümkün olabilmektedir. Emeğin özgürleşmesi de üretim ve dağıtımda (bölüşümde) liberalkapitalist unsurların ortadan kaldırılmasına bağlı bulunmaktadır.
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10.1.2. Gelir Dağılımı Meselesi
10.1.2.1. Gelir Dağılımı, Önemi ve Türleri
10.1.2.1.1. Gelir Dağılımı ve Önemi
Gelir dağılımı konusu iktisat biliminin gelişmesinin ilk safhalarında başlıca itici güç
olmuştur. Thomas Robert Malthus ve David Ricardo’nun temellerini attıkları pozitif iktisat
kuramının temel sorunsalı, toplam gelirin rant, kâr ve ücret arasında nasıl paylaşıldığıdır.Bir
ülkede belirli bir dönemde meydana gelen milli gelirin o ülkedeki kişiler veya üretimde görev
alan üretim faktörleri arasındaki dağılımı gelir dağılımı olarak adlandırılmaktadır. Kavramsal
olarak “gelir dağılımı” terimi daha genel bir anlam ifade ederken, “gelir eşitsizliği” ya da “gelir
dağılımında adaletsizlik” gibi kavramlar ise konunun olumsuz yanını daha çok vurgulayan
akademisyenlerce daha sık kullanılmaktadır. Gelir dağılımında eşitsizlik denildiğinde
anlaşılması gereken, belirli oranda nüfusun ulusal gelirden aldığı pay ile aynı oranda başka bir
nüfusun ulusal gelirden aldığı pay arasındaki farklılıktır. Adil gelir dağılımı ifadesini ise,
kavramsal olarak; farklı gelir grupları arasında büyük uçurumlar oluşmasına imkân vermeyen
dağılım olarak tanımlamak mümkündür.
Gelir dağılımının önemini başlıca iki noktada toplamak mümkündür. Bunlardan ilki,
gelir dağılımının günümüzde toplumsal açıdan kazandığı önemdir. Modern toplumlarda,
geleneksel düşünceye ait olan servet ve gelir farklarının doğal karşılandığı eski yapı değişmiştir.
Bireyler kendi gelirlerinin dışında başkalarının gelirlerini de göz önüne almaya başlamıştır.
Tüketim toplumlarında en başta gelen reklam gibi tüketimi arttırıcı araçlar giderek tüm
toplumları etkisi altına almaya başlamıştır.

10.1.2.1.2. Gelir Dağılımı Türleri
Fonksiyonel gelir dağılımı (functional distribution); milli gelirin üretilmesine katkıda
bulunan üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payı ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile,
milli gelirin ücret, faiz, rant ve kâr arasındaki dağılımıdır. Milli gelirin farklı sosyal sınıflar
arasında nasıl dağıldığı konusunda bilgi edinmeyi mümkün kılan bu dağılım türünde; milli gelir
üretime katılan üretim faktörlerinin sayısı kadar parçalara ayrılır. Ancak fonksiyonel gelir
dağılımının sonuçlarında dikkatli olunması gereken noktalar var. Birincisi, üretim faktörleri
homojen değildir. Örneğin, üretim faktörüne sahip olanlar mavi-beyaz yakalı diye
ayrılmaktadırlar. Mavi ve beyaz yakalılar de kendi içlerinde vasıflı-yarı vasıflı vb. şekillerde
ayrılabilmektedirler. Dolayısıyla çok heterojen bir yapı söz konusudur. İkincisi, herhangi bir
birey veya hanehalkı birden çok üretim faktörüne sahip olabilmektedir. Buna göre, bir çalışan,
hem ücret gelirine hem de rant ya da faiz gelirine sahip olabilmektedir. Fonksiyonel gelir
dağılımı yaklaşımı, Keynesçi ve neo-keynesçi büyüme teorilerinde temel olarak alınmaktadır.
Bu teorilerin öncülüğünü yapanlar Harrod-Domar, Kaldor ve Kalecki’dir. Elde edilen gelirin
sınıflara göre farklılaşması ve bu nedenle farklılaşan tasarruf oranları büyüme dinamiğinin
başlıca belirleyicileridir. Fonksiyonel gelir dağılımında Keynesçi okulun mottosu; Kaldor’un
“İşçiler kazandıklarını harcar, sermayedarlar ise harcadıklarını (yatırdıklarını) kazanır”
özdeyişi olmuştur.
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Bireysel gelir dağılımı (personal distribution); bir ülkede ve belirli bir dönemde
meydana gelen toplam milli gelirin toplumu meydana getiren bireyler veya haneler arasında ne
ölçüde eşit dağıldığını ifade etmektedir. Bireysel gelir dağılımında önemli olan, elde edilen
gelirin kaynağı ve bileşimi değil, bireyin veya hanenin toplam geliridir. En yüksek ve en düşük
gelir grupları arasındaki farklar (eşitsizlik derecesi) ve bu eşitsiz dağılıma yol açan
mekanizmalar incelenir. Bu dağılımda ülke nüfusu genelde beş eşit gruba ayrılır. Nüfusun
%20’sini temsil eden her bir gruba düşen ulusal gelir hesaplanarak hane halkının yüzde dağılımı
ile gelirin yüzde dağılımı karşılaştırılır. Hane halkının toplumun hangi kesimlerini temsil ettiği
belli olmadığından sermaye sahipleri, emekçiler ve çiftçiler gibi toplumu oluşturan farklı
sınıflar arasında tarafsız bir dağılımı öngörür.
Sektörlere göre gelir dağılımı (sectoral distribution); sektörlerin (tarım, sanayi, hizmet,
bilgi) milli gelirden aldıkları payları, bunların uzun vadedeki seyirlerini, milli gelir
dağılımındaki değişikliklerin hangi sektörlerin lehine ya da aleyhine geliştiğini ortaya
koymaktadır. Son yıllarda klasik üç sektör kuramına eklenen bir dördüncü sektör olan bilgi
sektöründe, bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak oluşan gelirin aynı zamanda
teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bölgeler ile teknolojinin daha az kullanıldığı veya hiç
kullanılmadığı bölgeler arasında bir sayısal uçuruma (digital divide) yol açtığı bilinmektedir.
Bölgelere göre gelir dağılımı (regional distribution); bir ülkenin farklı bölgelerinde
yaşayan kişilerin milli gelirden ne oranda pay aldıklarını gösterir. Bu dağılım bir ülkenin
gelişmiş ve az gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılıkları tespit etmeye yarar. Bölgesel gelir
dağılımı, toplumsal yapının önemli farklılıklarının bir göstergesidir. Bölgeler arası farklar ise
kalkınma çabalarının birer yansımasıdır. Bölgeler arasındaki dengesiz ve adaletsiz gelir
dağılımı bir sebep değil, bir sonuç niteliğindedir. İngiltere’de ve İtalya’da Kuzey-Güney
ayrımının olması bu çerçevededir.
İkincil Gelir Dağılımı (Yeniden Dağılım);ikincil gelir dağılımının önem kazanması,
1929 krizinden sonra devletin ekonomide artan fonksiyonu neticesinde gerçekleşmiştir. Ancak,
Macar iktisatçı Karl Polanyi, modern zamanların bile önemli bir konusu olan gelirin yeniden
dağılımının uzun bir geçmişi olduğunu belirtmektedir. Geliri toplama ve yeniden dağıtma, ilk
avcı kabilelerinden, en büyük imparatorluklara kadar yaygın bir uygulama alanına sahiptir.
Devlet bir yandan vergiler yoluyla gelirin yeniden dağılımını sağlarken, diğer yandan sosyal
nitelikli harcamaları ile farklı gelir grupları ve sınıfların piyasa dağılımı neticesinde elde
ettikleri payları değiştirmektedir.
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10.1.2.2. Gelir Eşitsizliğinin Ölçülmesi
10.1.2.2.1. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

Lorenz eğrisi yüzde olarak ülkedeki toplam gelirin ne kadarını kaç kişinin aldığını
göstermektedir. Eğer gelirin dağılımında bir eşitlik söz konusu ise herkesin gelirden eşit ölçüde
pay aldığını ifade etmek için Lorenz eğrisi tam eşitlik doğrusu adını alır. Gelirler bireyler
arasında eşit olarak dağılmışsa Lorenz eğrisi mutlak eşitlik doğrusu ile çakışarak 45 derecelik
doğru biçimini alacaktır. Lorenz eğrisinin mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlayarak
daha çukur hale gelmesi gelir paylaşımında eşitsizlik olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre
tam eşitlik hattına en uzak Lorenz eğrisi gelir dağılımındaki adaletsizliğin en fazla olduğunu,
tam eşitlik hattına en yakın Lorenz eğrisi ise gelir dağılımındaki adaletsizliğin en az olduğunu
gösterir.
Ayrıca Lorenz eğrisi ile tam eşitlik hattı arasındaki eşitsizlik bölgesi yardımıyla Gini
katsayısı hesaplanmaktadır. Gini katsayısı Lorenz eğrisine bağlı olup Lorenz eğrisiyle köşegen
arasında kalan alanın köşegenin altında kalan toplam alana oranına eşittir. Gini oranının artması
eşitsizliğin arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını gösterir. Bu tanıma göre Gini katsayısı
aşağıdaki gibi hesaplanabilir: GİNİ = A / (A+B)

10.1.2.2.2. Kuznets Eğrisi

Kuznets 1955 yılında beş ülke verilerini kullanarak yapmış olduğu çalışmada gelir
dağılımı ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğunu ileri sürer. Buna göre gelir düzeyi
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arttıkça eşitsizlik önce artmakta sonra ise azalmaktadır. Bu ilişki ters U savı olarak bilinmekte
olup gelir düzeyi-gelir dağılımını gösteren eğri ise Kuznets eğrisi olarak adlandırılmaktadır.
Ülkelerde ekonomik gelişmelere bağlı olarak büyümenin olması ilk önce gelir eşitsizliğini
arttıracaktır. Ancak bir zaman sonra gelirin artması gelir dağılımındaki iyileşmeyi beraberinde
getirecektir. Kuznets eğrisi bu nedenle yukarıda bulunan şekildeki gibi ters U şeklindedir.
Kuznets’e göre iktisadi gelişmenin ilk aşamalarında tarım sektörü ekonomide hâkim
sektördür. Tarım sektöründe ortalama verim düşüktür. Fakat düşük verimlilik toplumun tüm
kesimlerinde yaygın olduğundan gelir eşitsizliği de görece düşüktür. İktisadi gelişmenin bu ilk
aşamasında tarım sektörü çözülmeye, tarımdan kopan nüfus kentlerde sanayi sektörüne doğru
akmaya başlar. Sanayi sektörü, tarıma göre daha fazla katma değer yaratabilen bir sektör
olduğundan bu sektörde çalışan nüfus, verimlilik farkından kaynaklı olarak daha yüksek gelirler
elde etmeye başlayacaklardır. Bu aşamada gelir eşitsizliği artacaktır. Kırsal kesimden kentsel
alanlara göç devam ettikçe ve tarım sektörünün nüfus yoğunluğu ağırlığını koruduğu sürece
gelir eşitsizliği artacaktır. Ancak sanayi sektörünün büyüdükçe ve iktisadi kalkınma ilerledikçe,
sanayi sektörünün gerek nüfus payı gerekse de gelir payı artacaktır ve bunun sonucunda gelir
eşitsizliğindeki artış duracak daha sonra da sanayi sektörü hâkim sektör olunca, toplumdaki
gelirler birbirine yakınlaşacak ve sonuçta gelir eşitsizliği azalacaktır.

10.1.2.2.3. Theil ve Atkinson İndeksleri
Theil indeksi özellikle ülkelerin gelir dağılımları birbiriyle karşılaştırılırken yaygın
olarak kullanılan bir gelir dağılımı eşitsizliği ölçüsüdür. Theil indeksi bütün diğer ölçülerde
olduğu gibi transferler ilkesini sağlar. Zengin bir kişiden yoksul bir kişiye yapılacak gelir
transferi, Theil indeksini küçültür. Theil indeksinin ne kadar küçüleceği, sadece kişilerin
gelirleri arasındaki orana bağlıdır.
İki gelir dağılımının Lorenz eğrileri kesiştiği, bir başka ifadeyle eşitsizlik ölçülerinin
farklı sıralamalar gösterdiği durumlarda, dağılımlar arasında sıralama yapabilmek için
Atkinson, toplumun refah düzeyini başlangıç noktası alan bir gelir eşitsizliği ölçüsü önermiştir.

10.1.2.2.4. Yüzde Paylar Analizi
Bu analizde toplum yüzde yüz kabul edilerek beş eşit parçaya ayrılmaktadır. Her bir
yüzdelik dilim birden beşe kadar sıralanır. Birinci yüzdelik dilim en fakir kesimi, beşinci
yüzdelik dilim en zengin yüzdelik dilimi ifade etmektedir. Bu analizdeki esas amaç en zenginle
ne fakir arasındaki farkı yorumlamaktır.

10.1.2.2.5. Pareto Optimum
Pareto’ya göre, ulusal gelirin aileler arasında bölüşümü, hemen her toplumda piramit
benzeri bir dağılım göstermektedir. Piramidin tepesinde yani en sivri noktasında, o toplumun
en yüksek gelir düzeyine ulaşmış birkaç aile; piramidin tabanına doğru inildikçe, yani daha
düşük gelir düzeylerine geldikçe genişleyen gruplar; ve nihayet en düşük gelir grubunda, yani
piramidin tabanında, en yüksek sayıda ile bulunmaktadır.
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10.1.3. Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı
UNDP’nin gelir eşitsizliğine ilişkin bir raporuna (2013 yılı) göre son onlu yılların
ulaştığı dijital çağ aşamasında teknolojik buluşlar zirve yaptı buna bağlı olarak dünyanın
değişik bölgelerinde yoksulluk oranlarında düşme görülürken yükselen ekonomilerde
görülmemiş bir ekonomik büyüme gerçekleşmiştir. Ancak hala küresel gelir eşitsizliği en
yüksek düzeyini korurken, dünya nüfusunun en zengin % 8’lik grubu dünya gelirinin yarısını
almakta, kalan % 92’si ise kalan yarısını alabilmektedir.

Tablo - Küresel Gelir Dağılımı (1990-2007)
% 20’lik Dilimler

1990

2000

2007

Birinci %20

1.5

1.7

2.0

İkinci %20

3.0

3.4

4.2

Üçüncü %20

5.4

6.3

7.8

Dördüncü %20

14.9

14.2

16.5

Beşinci %20

75.3

74.4

69.5

TOPLAM

100

100

100

Dünya Nüfusu İçindeki Oranı

86.1

91.1

92.4

Kaynak: Isabel Ortiz & Matthew Cummins, Global İnequality: Beydond the Bottom
Billion, New York, UNICEF, April 2011, p. 16.

Tablo - Dünyada Gini Katsayısının Yıllara Göre Dağılımı
1985

1990

1995

2000

2005

2008

2009

0,29

0,29

0,30

0,31

0,31

0,31

-

0,316 0,318

Avusturya

-

-

0,30

0,31

0,31

0,33

0,32

0.326 0.337

Avustralya

-

-

-

-

0,25

0,26

-

0.276 0.280

Belçika

-

-

0,28

0,28

0,26

0,25

-

0.268 0.268

Kanada

0,29

0,28

0,28

0,31

0,31

0,32

-

0.321 0.322

Şili

-

0,52

-

0,53

-

-

0,49

0.471 0.465

Çek Cumhuriyeti

-

-

-

-

0,25

0,25

-

0.256 0.262

Danimarka

0,22

0,22

0,21

0,22

0,23

-

-

0.249 0.254

Finlandiya

-

0,21

0,22

0,25

0,26

0,26

0,25

0.262 0.257

Fransa

-

0,29

-

0,28

0,28

0,29

Macaristan

-

-

0,29

0,29

0,29

-

0,27

0.289 0.288

İtalya

-

-

0,34

0,34

-

0,33

-

0.331 0.325

Japonya

0,30

-

-

0,33

-

-

-

0.336 0.330

Hollanda

0,26

0,29

0,28

0,29

0,28

0,29

-

0.280 0.283

Norveç

-

0,22

0,24

0,25

0,27

0,24

-

0.253 0.252

Meksika

-

-

-

0,50

0,48

0,47

-

0.457 0.459

İspanya

0,37

-

0,34

0,34

0,32

0,31

-

0.335 0.346

İsveç

0,19

0,19

0,21

0,24

0,24

0,26

-

0.274 0.281

OECD

2012

2014

0.308 0.294
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Türkiye

-

-

-

-

-

0,40

-

0.402 0.393

İngiltere

0,32

0,36

-

0,36

0,33

0,34

-

0.351 0.358

ABD

0,33

0,34

0,36

0,35

0,38

0,37

-

0.396 0.394

Kaynak: OECD, “Gini Coefficients of Income Inequality in 27 OECD Countries,” (Çevrimiçi)
http://www.oecd.org/statistics/, 13.10.2012.

Türkiye de bu gelir eşitsizliği durumundan az çok nasiplenmiştir.

Tablo - Türkiye’de Gelir Dağılımı (%20’lik Dilimler)
% 20’lik Dilimler

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Birinci %20 *

6.2

6.5

6.5

5.9

6.1

6.2

6.1

İkinci %20

10.7

11.1

11.0

10.6

10.7

10.9

10.7

Üçüncü %20

15.3

15.6

15.5

15.3

15.2

15.3

15.2

Dördüncü %20

21.9

21.9

21.9

21.7

21.4

21.7

21.5

Beşinci %20 *

46.0

44.9

45.2

46.6

46.6

45.9

46.5

TOPLAM

100

100

100

100

100

100

100

Gini Katsayısı

0,394

0,380

0,383

0,402

0,400

0.391

0.397

Kaynak: TUİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2011, (Çevrimiçi)
http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=24, 05.10.2012.

Türkiye’de kullanılabilir hanehalkı geliri OECD ortalaması- nın %45’i kadardır. Yine
Türkiye OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılım eşitsizliği bakımından ve göreceli yoksulluk
açısından en kötü üçüncü ülke olma özelliğini taşımaktadır. Her beş vatandaştan biri yoksuldur.
OECD ortalamasının %100 üzerindedir.
OECD ülkelerinde 2008 Krizi sonrası ( 2007-2011) hane halkı gelirler ülkelerin
çoğunluğunda ya durağan kalmış veya azalmış görülmektedir. Özellikle yıllık %3,5 oranından
fazla düşüş İspanya, İrlanda, İzlanda ve Yunanistan’da izlenmektedir. OECD ülkelerinin hemen
tamamında tabandaki %10’luk dilimin gelirlerinde hızlı düşüş olmaktadır. Keza anılan
ülkelerin yarısına yakınında gelir artışları en üst %10’luk dilimde daha çok olmaktadır. Bütün
bu gelişmeler uzun dönemde artan eşitsizliği işaret etmektedir.

10.2. Küresel Yoksulluk
10.2.1. Suç Kimde: Yoksulda Mı?
10.2.1.1. Liberal Düşünürler: Modernleşme Teorisi
Neo-klasik yaklaşım olarak da bilinen modernleşme teorisi, genel olarak ülkelerin ve
bölgelerin az gelişmişliklerini incelemektedir. Bu teoriye göre az gelişmişliğin ve yoksulluğun
sebebi, içseldir. Dolayısıyla modernleşme teorisinde, yoksulluğun sebebi olarak yoksulluğa
maruz kalan ülkelerin iç dinamikleri merkeze alınmakta ve i) kültürel/geleneksel yapılara ve ii)
siyasi başarısızlığa atıf yapılmaktadır. Modernleşme teorisinin yoksulluk sebebi ile ilgili ileri
sürdüğü birinci faktör olan kültürel/geleneksel yapı faktörü, aile yapısı noktasından başlayıp,
kültür, din ve “yoksulluk var, çünkü o bir kültür problemlidir” anlamında yoksulluk kültürü ve
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kronikleşmesine kadar uzanmaktadır. Buna göre, örneğin kültürel veya dinî normlar, kadının
toplumdaki ekonomik ve
sosyal rolünü bloke edebilir ve böylece refah yönünde bir
gelişmenin
engellenmesine neden olunabilir. Yoksul olan bireylerin özellikleri, yoksulluğa
katkı sağlar. Yetersizdirler, beceriksizdirler, tembeldirler, yanlış tercihler yapmışlardır vs…
İkinci olarak modernleşme teorisi, yoksulluğun sebebini idari ya da siyasî yönetim yapısındaki
başarısızlığa bağlamaktadır. Bu anlamda altyapı projeleri başta olmak üzere, sosyal hizmetlerin
tüm nüfusa ulaştırılması gibi hususlar önemlidir. Bunun yanında kanunsuzluk da yoksulluk
sebebi olarak görülmektedir.
Adam Smith’e göre yoksulluğun sebeplerinden biri, neredeyse yoksulluğun faziletli bir
şey olduğu algısının var olmasıdır. Öyle ki insan “yoksulluğa düşse bile zevk alabilmektedir.”
İkinci bir sebep olarak Smith, çalışmamayı göstermektedir. Dolayısıyla yoksulluk yoksulların
kendi ellerinde olan bir meseledir, yani kendi hatalarının bir ürünüdür. Bu bakımdan istihdam,
yoksulluğun panzehiridir. Bu sebeple Smith, yoksul insanların yoksulluklarından kurtulup
zengin olmak için zenginler gibi çalışmaları gerektiğini söylemektedir. Smith’in yoksulluğa
yönelik bu bakış açısının doğal bir sonucu, zenginlerden para alıp yoksullara vermenin ahlâkî
açıdan yanlış olacağı ve dolayısıyla yoksulların kamu finansı ile desteklenmesine karşı olduğu
fikridir. Çünkü yoksulların zenginlerin üzerinde en aşırı durumlarda dahi hiçbir iddiaları
bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile Smith için devletin yoksullara yardım etmesi diye bir
sosyal politika görevi söz konusu değildir. Aksine devletin bu noktadaki görevinin zenginleri
yoksullardan korumak olduğunu ifade etmektedir. Zira ona göre, yoksulları korumaya dönük
herhangi bir devlet hamlesi, hem zenginlerin hem devlet görevlilerinin hem de yoksulların
ahlâklarını bozmaktadır.

10.2.1.2. Marksist Düşünürler: Bağımlılık Teorisi
Bağımlılık teorisi, yoksulluğun sebebinin geleneksel veya kültürel faktörlerle ilgili
olmadığını; aksine egemen ulusların zenginleşmesinin gerekliliği olarak varlığını sürdürdüğünü
ileri sürmektedir.
Buna göre, (Immanuel Wallerstein’in kavramsallaştırması ile belirtilecek olursa) dünya,
merkez ve çevre (periferi) olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkez ülkeler sanayi olarak gelişmiş
ülkelerdir; bu gelişmişlikleri sadece kendi iç dinamikleri sonucu değildir, aynı zamanda
“çevre”den gelen hammadde ve ucuz
insan gücünün etkisiyledir. Bu anlamda çevre
ülkeleri sadece pazar konumunda “bağımlı”dırlar ve merkezin ihtiyaçlarına göre hareket etmek
durumundadırlar. Hal böyle olunca, ileri seviyedeki sanayileşmiş ülkelerin (daha da)
gelişmeleri, gelişme aşamasındaki veya az gelişme noktasındaki ülkelerin yoksulluklarının
artması anlamına gelmektedir. Bu, “hırsızlık” ile eşdeğerdir. Zira bazılarının kendilerine ait
olmayanı diğer bazılarından alması söz konusudur. Böyle bir “hırsızlık”ın kronik adı,
“ekonomik koloniyalizm” şeklinde ifadelendirilebilir. Ekonomik koloniyalizm, Avrupa ve
Kuzey Amerika’da zenginlik,sömürülen ülkelerde ise fakirlik yaratmaktadır.
Marksist-sosyalist ideoloji için yoksulluk, liberal-kapitalist ideolojinin “yapısal” bir
sorunudur. Yoksulluğun sebebi liberal ideolojinin “doğası” içinde bulunmaktadır. Bu durum,
aynı zamanda liberal-kapitalist ideolojinin bir hastalığıdır. Bu hastalık, insanın insanlıktan
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çıkarılması bağlamında “mutlak yoksulluk” ile ifadelendirilmektedir. Buna göre, liberalkapitalist ideolojinin tüm ekonomik yaşam biçiminin işleyişi sonucu, yoksulluğun insanlarda
ortaya çıkması gayet normal bir süreçtir. Yabancılaşma sürecinde işçilerin kendi emeklerini
zorunlu olarak satmaları, ama bu emeklerinden hâsıl olan ürünlerden ve onların kontrolünden
mahrum kalmaları söz konusudur. Bu durum, Marks tarafından işçinin “bireysel üretici gücü
bakımından yoksullaşması” olarak değerlendirilmektedir.

10.2.2. Küresel Yoksulluğun Kesimleri
10.2.2.1. Yaşlı Yoksulluğu
10.2.2.1.1. Genel Çerçeve
Yaşlı nüfusun karşılaştığı en büyük sorun, aktif çalışma dönemine göre yoksun kalınan
gelir ve buna bağlı olarak yaşanan yoksulluk durumudur. Yaşlı nüfus yoksulluktan etkilenen
önemli bir risk grubunu oluşturur. Her ne kadar yoksulluğun nedeni bireylerin gösterdikleri
kişisel sorumluluk ve kişisel özelliklerle ya da tamamen yapısal etmenler ve sosyoekonomik
sistemle ilişkilendirilse de yaşlı yoksulluğunun başlıca nedeni, sosyal güvenlik sistemindeki
eksiklikler ve dolayısıyla gelir transferindeki adaletsizlikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygın olması, sosyal sigorta uygulamasının çalışanların önemli
bir bölümünü kapsam dışı bırakması, emekli aylıklarının ve yaşlı aylıklarının düşük olması
yaşlı yoksulluğunun boyutunu ve bunun sonuçlarını önemli ölçüde arttırmaktadır.
AB’de yoksulluk ile ilgili yapılan çalışmalarda yoksulluk sınırı, eş değer fert ölçeğine
göre, hanede kişi başına düşen medyan gelirin %60’ı olarak alınmaktadır. Söz konusu gelirin
altında gelir elde edenler yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer fert ölçeği, “yaş ve cinsiyet farklılıkları
nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu” varsayımı altında “her bir
hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine denk olduğunu ortaya koyan katsayılar”dır.
Türkiye’deki yaşlı yoksulluğunu tespit edebilmek için, TUİK 2009 ve 2010 HH Bütçe
Anketi veri setlerinden yararlanarak, eş değer fert ölçeğine göre hesaplanan yıllık medyan
gelirin %60’ından az gelir elde eden 65 + (yaş) fertler dikkate alınmıştır. Buna göre Türkiye’de
eşdeğer fert ölçeğine göre hesaplanan kişi başına düşen yıllık medyan gelir, 2009-2010 yılları
için 7444,6 TL ve 8079,54 TL’dir. Yoksulluk eşiği ise, eş değer fert ölçeğine göre hanede kişi
başına düşen medyan gelirin %60’ıdır.

10.2.2.1.2. Türkiye’de
Görünüm/Bulgular

Yaşlı

Yoksulluğu

ile

İlgili

Genel

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de doğurganlık oranının giderek düşmesi ve
beklenen yaşam süresinin yükselmesi yaşlı nüfus oranının giderek artması sonucunu
doğurmaktadır. 2000 yılında genel nüfusun %5’ini oluşturan 65 yaş ve üstü nüfus, 2010 yılında
% 7,2’ye yükselmiştir. TUİK’in nüfus tahminleri verilerine göre, 65 yaş ve üstü nüfusun 2025
yılında toplam nüfusun % 9,8’ini oluşturması beklenmektedir. Yaşlı nüfus oranındaki hızlı artış
ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yaşamın diğer
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dönemlerine göre fiziksel ve ruhsal yetisini kaybetme riskine daha açık olan yaşlı nüfus,
yoksulluk riskiyle de karşı karşıyadır.
Türkiye’de 2009 yılında yaşlıların %22’si en yoksul üç gelir grubu içine girmektedir.
2010 yılında söz konusu oranın %26,1'e yükseldiği görülmektedir. Yaşlı fertlerin gelir
gruplarına göre bu dağılımı, Türkiye’de her 10 yaşlı bireyden neredeyse 3’ünün yoksul
olduğunu göstermektedir.
2009 yılında en zengin yaşlı grubun geliri en yoksul yaşlı grubun gelirinin iki katı olarak
tespit edilmiştir. 2010 yılında ise bu oran 1,25 kata gerilemiştir. En yoksul gelir grubundaki
yaşlı fertler ile en zengin gelir grubundaki yaşlı fertler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğindeki
bu gerileme ilk başta olumlu görünebilir. Ancak zengin yaşlı fertlerin gelirlerinde bir önceki
yıla görülen bu azalma yoksul yaşlı fertlerin gelirlerinde bir önceki yıla göre herhangi bir artış
sağlamamış; aksine 2010 yılında en düşük gelir grubundaki yaşlı bireylerin sayısı 2009 yılına
göre artış göstermiştir.
Türkiye’de 2009 ve 2010 yılları itibariyle yaşlıların sırasıyla %23,4’ü ve 23,1'i
yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Söz konusu oran 2010 yılında erkeklerde %20,9 iken,
kadınlarda %21,3’e yükselmektedir. Avrupa Birliği (27 ülke ortalaması) 65 yaş üzeri yaşlı
yoksulluğu ise 2010 yılı itibariyle %19’dur.
Tablo - Seçilmiş AB Ülkelerinde Yoksulluk Sınırının Altında Yaşayan 65 Yaş Ve Üstü
Nüfus Oranları Ve Sayıları
Ülkeler

Almanya

65 ve üstü yaşlı Yoksulluk sınırının Yoksulluk sınırının
nüfus sayıları
altında
yaşayan altında yaşayan 65
yaşlı oranları
yaş ve üstü nüfus
sayısı
16.897.000
%15
2.534.550

Fransa

10.473.900

%11

1.552.129

İtalya

12.208.200

%21

2.563.680

Hollanda

2.529.300

%10

252.930

Portekiz

1.907.100

%22

419.562

Yunanistan

2.131.700

%22

468.974

Türkiye

5.308.056

%23

1.220.852

Kaynak: Eurostat 2010, Türkiye için yoksulluk oranı Hane Halkı Bütçe Anketi 2009 verilerinden
yararlanılarak yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Türkiye’de yaşlı yoksulluğunun medeni duruma ve cinsiyete göre dağılımı;
Tablo - Yaşlı Yoksulluğunun Medeni Duruma ve Cinsiyete Göre Dağılımı (%), 2010
Hiç Evlenmedi

Evli

Eşi Öldü

Boşandı

Toplam

Erkek

0,4

33,2

7,2

0,4

41,1

Kadın

0,1

23,9

34,5

0,4

58,9
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Toplam

0,5

57,1

41,7

0,8

100

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi 2010’dan yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Tablo’ya göre yoksul yaşlıların %58,9'unu kadınlar oluşturmaktadır. Yaşlılık
döneminde kadınların yoksulluk oranının erkeklerden yüksek olması hiç kuşkusuz kadınların
ücretli ve sigortalı bir işte çalışma pratiklerinin erkeklere oranla daha düşük seviyede olmasıyla
yakından ilgilidir. Çalışma çağında ücretli ve gelir getirici bir işte çalışmayan ya da emekli
aylığı almaya hak kazanma koşullarını yerine getiremeyen sosyal güvenceden yoksun
kadınların yaşlılık döneminde yoksulluk riskiyle karşılaşma olasılığı fazladır. Tablo’da dikkat
çeken diğer bir durum ise yoksul yaşlı kadınlar içerisinde eşi ölmüş kadınların oranının (%34,5)
diğerlerine göre fazla olmasıdır. Cinsiyet eşitsizliği, çalışma yaşamına girememe ve sosyal
güvenceden yoksunluk gibi yukarıda değindiğimiz nedenler gerek gelir gerekse sosyal güvence
açısından kadını erkeğe bağımlı kılmaktadır. Erkeğin ölmesi ya da boşanma durumunda ise
düzenli gelir ve sosyal güvenceden yoksun olan kadın diğer kadınlara göre yoksulluk riskiyle
daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Bir araştırmaya göre, 65 yaş ve üzerinde olup sosyal
güvencesi olmayan kadınların yaklaşık yarısının 2022 sayılı yasa kapsamında dul ve yetim
aylığı almadığı ortaya çıkmıştır.
65 Yaş Üstü Nüfustan Emeklilik, Yaşlılık ve Dul Yetim Aylığı Alanlar;
Tablo - 65 Yaş Üstü Nüfustan Emeklilik, Yaşlılık ve Dul Yetim Aylığı Alanların
Cinsiyete Göre Dağılımı (%)
Erkek

Kadın

Toplam

Emekli Aylığı

68,2

8,9

34,7

Yaşlılık Aylığı (yoksullar için)

14,5

18,4

16,7

Dul ve Yetim Aylığı

0,5

29,5

16,9

Gazi-Maluliyet Aylığı

1

1,2

1,1

Sosyal Yardım (Nakdi)

1,1

0,9

1

Sosyal Yardım (Ayni)

7,7

6,2

6,9

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi 2010’dan yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Emekli aylığı alanların bir de eşlerinden dolayı dul ve yetim aylığı aldığı göz ardı
edilmemelidir. Yaşlı nüfusun yaklaşık üçte birinin sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir
gelir güvencesi bulunmamaktadır. Kadınlar arasında zorunlu sigorta kapsamında emekli aylığı
alanların oranının düşüklüğü, dul ve yetim aylığı alanlar içinde ise erkeklere göre yüksek oranda
olması dikkat çekicidir. Öte yandan, Türkiye’de zorunlu sigorta sisteminden (SSK, Bağ-Kur,
Emekli Sandığı), emeklilik aylığı alanların sadece %7,8’i en yoksul üç gelir grubundadır. Dul
yetim aylığında da benzer bir durum söz konusudur. Geçmişte sosyal güvencesiz çalışan
bireylerin yoksullukları yaşlılıklarında da devam etmektedir.
Türkiye’de Yoksul Yaşlılardan Devletten Düzenli Olarak Transfer Geliri Alan ve
Almayanlar;
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Tablo - Türkiye’de Yoksul Yaşlılardan Devletten Düzenli Olarak Transfer Geliri Alan ve Almayanların
Cinsiyete ve Transfer Türüne Göre Dağılımı, 2010
Transfer Türü

Yaşlılık Aylığı

Emekli Aylığı

Dul ve Yetim Aylığı

Sosyal Yardım (Nakdi)

Sosyal Yardım (Ayni)

Cinsiyet

Almayan

Alan

Toplam

Erkek

22,4

18,8

41,1

Kadın

30

28,9

58,9

Toplam

52,4

47,6

100

Erkek

33,1

8,1

41,1

Kadın

58,2

0,7

58,9

Toplam

91,3

8,7

100

Erkek

41,1

0

41,1

Kadın

53,7

5,1

58,9

Toplam

94,9

5,1

100

Erkek

39,6

1,5

41,1

Kadın

57,8

1,1

58,9

Toplam

97,4

2,6

100

Erkek

39

51,3

41,1

Kadın

50,5

8,4

58,9

Toplam

82,7

17,3

100

Kaynak: TÜİK Hane Halkı Bütçe Anketi 2010’dan yazarlar tarafından hesaplanmıştır.

Yoksul yaşlıların yarısından fazlasının vergilerle finanse edilen aylığa ve sosyal
yardımlara ulaşamamasının nedenleri ayrı bir araştırma konusudur. Bununla beraber, kişilerin
yardımları hak etmediklerini düşünmeleri, yoksul olarak damgalanma korkusu ya da yardımlar
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları yardımlara yapılan başvuruların düşük oranda
kalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca sosyal yardıma hak kazanabilmek için kanunlarda
belirlenen yoksulluk eşiğinin düşük olması da yardımlardan yararlanma oranını düşürmektedir.
Yaşlıların sağlık güvencesi meselesi; Türkiye’de yaşlı nüfusun %6,6’sının hiçbir sağlık
güvencesi bulunmamaktadır. Yaşlıların %16,7’si sağlık güvencelerini yeşil kart yoluyla
sağlamaktadır. %77,61'i ise zorunlu sigorta kapsamında sağlık güvencesinden
yararlanmaktadır. Zorunlu sigorta kapsamında sağlık güvencesini sağlayanların yüksek olması,
sağlık güvencesinin emekli aylığı alan erkekler ile sigortalı çocuklar üzerinden sağlanmasından
kaynaklanabilmektedir. Bununla beraber yeşil kart alanlar ile sağlık güvencesi olmayanların
oranının %20’yi geçtiği görülmektedir.
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10.2.2.1.3. Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörler
Bir yönü büyük ölçüde yaşlıların geçmişte çalışma yaşamlarındaki çalışma koşulları
(ücret, kazanç düzeyi, sosyal güvenlik vb.) ile ilgilidir. İşgücü piyasasındaki eşitsizlikler yaşlı
yoksulluğunu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yaşlılık dönemindeki yoksulluk büyük
ölçüde bireyin çalışma hayatına hiç katılmaması ya da çalışma koşullarındaki eğretiliğin bir
sonucudur. Gerçekten de gençliğinde hiç çalışmamış ya da kayıt dışı işlerde çalışmış,
dolayısıyla sosyal sigorta sistemine hiç prim ödememiş bireyin yaşlılığında çalışma hayatı
döneminden daha derin bir yoksullukla yüz yüze gelmesi kaçınılmazdır. Öte yandan,
Türkiye’de modern anlamda sosyal güvenlik sistemi diğer gelişmekte olan ülkelere paralel
biçimde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde kurulmuştur. Ancak, sosyal güvenlik
sisteminin tüm çalışan gruplarını, uzun vadeli sigorta kolları açısından kapsayacak şekilde
genişlemesi 1980'li yılların ortalarına uzamaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin, bağımlıları ile
beraber kapsadığı nüfus, 1950 yılında %4 iken, 1960 yılında %5,8, 1970 yılında %25,8, 1980
yılında %46,5, 1990 yılında ise %66,3'dür.
Diğer yönü de yaşlılara dönük sosyal güvenlik programlarının etkinliği ile yakından
ilgilidir. Yaşlılara dönük vergilerle finanse edilen sosyal yardım programlarının kapsamının
darlığı ve yararlanma koşullarının zorluğu da yaşlılık dönemindeki yoksulluğu
arttırabilmektedir. Yani emeklilik ve yaşlılık aylıklarının yetersizliği, yaşlı yoksulluğunun bir
diğer temel nedenidir. Primsiz rejimden bağlanan aylıkların düşüklüğü ise yaşlı yoksulluğunu
tetikleyen diğer bir sorundur. Türkiye’de 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşına gelmiş, kendisine
kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan Türk
vatandaşlarına bağlanan yaşlılık aylıklarının miktarı aşırı derecede düşüktür ve OECD
verilerine göre ortalama kazancın % 6'sına denk gelmektedir. Belirtilen oran OECD ülkeleri
içindeki en düşük orandır. Vergilerle finanse edilen yoklamalı yaşlılık aylıklarının kazanca oran
en düşük diğer ülkeler, sırasıyla Yunanistan (%12), Kanada (%16), Danimarka (%17), Meksika
(%19), Portekiz ve A.B.D. (%20)'dir. 2011 yılı itibariyle bağlanan aylık sadece vergi iadesi
dâhil 105,4 TL’dir. Yani emekli aylıkları, genellikle yoksulluk sınırının altında ya da biraz
üzerinde yer almaktadır. 2002 yılı itibariyle en düşük işçi (SSK) aylığı 1 kişi için belirlenen
yoksulluk sınırının 2,5 katı iken, söz konusu oran 2010 yılında 1,7 kata düşmüştür. Yaşlıların
hanesinde ortalama 2 kişinin (yaşlı ve eşi) yaşadığı ve kadınların işgücüne katılım oranının
düşüklüğü de dikkate alındığında yaşlılık aylığı ile iki kişinin birden geçinmeye çalıştığı da bir
gerçektir. Bu durumda yaşlılık aylığının alt sınırının iki kişi için belirlenen yoksulluk sınırının
alt sınırına oranını ele almak daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Söz konusu oran işçi
emeklileri için 2002 yılında 1,6 iken, 2010 yılında 1,1’e düşmüştür.

10.2.2.2. Kadın Yoksulluğu
10.2.2.2.1. Kadın Yoksulluğu (Yoksulluğun Kadınlaşması) İle İlgili
Genel Bilgiler
Kadın Yoksulluğu konusu 1970’li yıllardan itibaren literatürde yer almaya başlamış ve
yoksulluğun dezavantajlı grupla içinde en fazla kadınları etkilemesi yeni kavramların ortaya
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çıkmasına neden olmuştur. Bunların başında “yoksulluğun kadınlaşması” (Moghadam, 2005),
“hane reisinin kadınlaşması” ve “yoksulların en yoksulu” (Chant, 2003) kavramları
gelmektedir. “Yoksulluğun kadınlaşması” kavramı, ilk olarak 1978 yılında Diane Pearce
tarafından kullanılmıştır. Bu kavramı 1950-1970 yılları arasında Amerika’da yoksulların
2/3’ünü kadınların oluşturması kadınların ekonomik durumlarının giderek kötüleşmesine
dikkat çekmek üzere kullanmıştır. Yoksulluğun kadınlaşması kavramı ilk olarak Birleşik
Devletlerde yalnız yaşayan kadınların ya/ya da tek ebeveynli ailelerin (kadın+çocuk) daha
yoksul olduğuna ilişkin ampirik çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Aile yapısının
değişmesi, boşanmaların artması, evlilik dışı çocuk sahibi olma oranının artması ve çocukların
kadınlar tarafından bakılması gibi nedenler yoksulluğun kadınlaşmasını açıklamak için
kullanılmıştı. Pearce’dan sonra da yoksul kadınların sayısının yoksul erkeklerin sayısından
fazla olması ve yoksulluğun kadınlar ve erkekler tarafından farklı biçimlerde tecrübe edildiğini
de ortaya koymuştur. 1995‟te 4. Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı’nda da “Yoksulluğun
Kadınlaşması” ifadesi yer almıştır.
Aslında “yoksulluğun kadınlaşması” kavramı ile bazen kadınların daha sıklıkla yoksul
oldukları anlatılmak istenirken bazen de yoksulluğun kadınlar arasında erkeklere oranla daha
fazla olduğu ve bazen de kadın yoksulluğunun erkek yoksulluğundan daha keskin ve çok
boyutlu olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır.
BM’ye göre ise “yoksulluğun kadınlaşması”nda 2 nokta önemli nokta bulunmaktadır.
Bunlar, dünya üzerinde günde 1 USD ya da daha az gelirle yaşayanların çoğunluğunun kadın
olması ve kadınlar ve erkekler arasındaki farkın kadınlar aleyhine açılmaya devam etmesidir.
Ancak “yoksulluğun kadınlaşması” kavramı, yoksulluğu demografik süreç üzerinden
analiz ettiği, sınıfsal konumlar, etnik kimlik vb. faktörleri göz ardı ettiği; kadınlar arasındaki
farklılıkları görmediği, kadın başlı ya da hane reisinin kadın olmasının her koşulda yoksulluğu
beraberinde getirmediği, kadınların farklı konumlanışlarını hiçe saydığı için eleştirilmiştir.
Bu anlamda “Kadın yoksulluğu” kavramı devreye girdi. Bu durum, çok boyutlu bir
sorundur. Kadınlar yoksulluğu farklı biçimlerde, farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda
yaşarlar. Genel olarak toplumda, kadın ile erkek ve kadınlar arasında var olan yapısal
eşitsizlikler kadının yoksulluğu deneyimleme biçimlerini ve göreli yoksulluğu
farklılaştırmaktadır. Yoksulluk elbette sadece kadınları ilgilendiren bir sorun değildir.
Yoksulluğun zamana ve mekana bağlı olarak göçmen olmakla, belli etnik gruplara-azınlıklara
ya da belli bir sosyal sınıfa mensup olmakla da ilişkisi olabilir. Ancak bütün bu grupların içinde
yer alan kadınlar ve erkekler yoksulluğu farklı bir biçimde yaşamakta, yoksulluk süreci kadın
ve erkekleri farklı biçimlerde etkilemektedir.

10.2.2.2.2. Kadın Yoksulluğu’nun Ayırt Edici Özellikleri/Nedenleri
İş Piyasasında İkincil konumları ve istihdam sorunları; iş piyasasında kadınların ikincil
konumda olduklarını gösteren pek çok veri mevcuttur: işgücü piyasasına katılımın düşük
olması, katılım sağlandığında düşük ücretli işlerde istihdam edilme, kayıt dışı sektörde çalışma,
fason çalışma, ücretsiz aile işçisi olma, elde edilen gelir üzerinde, özellikle kırsal alanlarda, söz
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sahibi olmama-gelirden yoksunluk vb. gibi göstergeler bu farklılıkları belirlemektedir. İşgücü
piyasasına katılımın düşük olmasının yarattığı sonuç kadının erkeğe ömür boyu bağımlılık
ilişkisidir. İstihdama katılımın düşük olmasına paralel bir biçimde istihdamın sağladığı
olanaklardan (emeklilik gibi) yararlanamamak, sağlık hakkına eş üzerinden ulaşmak bu
bağımlılığın temel sonuçlarıdır.
Ayrımcılık ve sosyal dışlanma; küresel anlamda ayrımcılık sorunu var. Yerel düzeyde
ayrımcılık var. Hane içi eşitsizlikler sorunu var ve bunun uzantısı olarak aile içi şiddete maruz
kalmanın olumsuz neticeleri bulunmaktadır.
Eğitim sorunu; eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamaları nedeniyle kadınların
mesleki becerilerinin eksik olması, kadınların aile içindeki konumu (asıl gelir getiricinin erkek
olması nedeniyle düşük ücretli çalışmaya rıza göstermeleri), iş gücü piyasasının uysal bireyleri
olmaları, örgütlenme kapasitelerindeki eksiklikler, uzun çalışma saatlerine, sigortasız
çalışmaya ses çıkarmamaları bunun nedenleri arasındadır. Eğitim imkanlarından
yararlanamamak yoksulluğu kalıcılaştırmaktadır. Yoksul ailelerde eğitim için öncelik erkek
çocuklarına verilmektedir. Özellikle kırla bağlantılı geleneksel aile yapısı, erkek çocuğunu
yaşlılıkta dayanılacak bir güç, bakım sağlayacak kişi olarak görürken, kız çocuklarını elde
ettiği-edeceği geliri bir başkasına “ele” götüren, gelirini kontrol edemez- kullanamaz
görmektedir. Kız çocukları gelecek için iyi birer “yatırım” olmadıklarından ikincil bir konuma
itilmektedir.

10.2.2.2.3. Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Teorik Yaklaşımlar
Kadın yoksulluğuyla mücadeleye ilişkin geliştirilen farklı teorik yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bunlardan ilki ekonomik büyümenin yoksulluğu azaltacağıdır. Bu yaklaşım
yoksulluğu genel olarak ele almakta ve kadın yoksulluğu için alternatif modeller geliştirmeye
gerek duymamaktadır. Pek çok araştırmacı bu anlayışın, eşitsizlikleri azaltmadan, kadınları
ekonomik büyümeyi sağlamak, verimliliği artırmak için kullandığını ileri sürmekte ve
ekonomik büyümenin kendiliğinden yoksulluğu, eşitsizlikleri azaltmayacağını ya da refahı
artırmayacağını savunmaktadır. Yoksulluğun artık geçici, işsizliğe bağlı, istisnai değil, tersine
kuşaklar arasında aktarılan, kalıcı ve yapısal bir gerçeklik olduğu ve ekonomik büyüme ve
istihdam artışını sağlama gibi “çözüm”lerin, yoksulluğu hafifletmekte etkili olamadığı
belirtilmektedir.
İkinci görüş cinsiyet eşitliği anlayışının ekonomik kalkınmayla ilişkilendirilmesi ve
hane içi geçim stratejilerinin bir kaynak olarak dikkate alınmasıdır. Bu anlayışa göre eğitime
ve sağlığa yapılan yatırımlar sadece üretkenliği artırmak için değil sosyal refah için de
kullanılmalıdır. Bu anlayış yoksulluğu ölçerken ve izlerken ekonomik göstergelerin yanı sıra
sosyal göstergelere de bakan Dünya Bankasının Yoksulluğu Azaltma Strateji Dokümanı ile de
uyum içindedir.
Son yaklaşım ise kadın yoksulluğunu azaltma stratejisini yoksulluktan çok cinsiyetler
arası eşitsizlikleri ortadan kaldırma üzerine kurmayı öngörmektedir. Bu anlayış kadınlar için
farklı bir Toplumsal Cinsiyet Dokümanı hazırlanmasını talep etmektedir. Dünya Bankası’nın
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ve onun öncülüğünü yaptığı neo-liberal anlayışları reddetmekte, kadınların görece yoksul
olmalarının kökenlerine inen alternatif bir cinsiyet-odaklı politika üretmeye-oluşturmaya
çalışmaktadır.
Yaklaşıma yöneltilen temel eleştiri kadın çalışmalarını-toplumsal cinsiyet yaklaşımını
marjinal bir konuma itmesi ve kadın hareketini bölmesidir.

10.2.2.2.4. Türkiye’de Kadın Yoksulluğu
Türkiye’de kadın yoksulluğunu istatistiksel olarak ortaya koyan çok fazla çalışma
bulunmamaktadır. İstatistiklerde hanenin baz alınması hane içindeki farklılıkların göz ardı
edilmesi bunun önemli bir nedenidir. Bir diğer neden rakamların ortaya koyduğu büyüklüklerin
politika oluşturma noktasında yetersiz kalmasıdır. Politika oluşturmak için yoksulluğu
anlamak, işleyiş dinamiklerini açığa çıkarmak gerekmektedir. Son dönemlerde yoksullukla
birlikte kullanılan “alt sınıf”, “dışlanma”, “marjinalleşme” “çalışan yoksullar” vb. kavramlar
farklılaşan yoksulluğu betimleme sürecinin yansılarıdır.
Kadın yoksulluğu söz konusu olduğunda ise ya kadınların istihdamdaki durumuna ya
da bu alanda yapılan niteliksel araştırmaların ortaya çıkardıkları deneyimlere bakılmaktadır.
Niteliksel çalışmalar kadınların yoksulluğu deneyimleme biçimlerini, farklılıklarını ortaya
koymakta, yoksulluğun, yaşayanların gözünde “ne olduğunu, ne ifade ettiğini ve nasıl
anlamlandırıldığını” açığa çıkarmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere yoksulluk kadınlar
için ailenin işleyiş süreçleri içinde ete-kemiğe bürünmekte, görünür olmaktadır. Pek çok
araştırmacı tarafından yapılan hane-kadın görüşmeleri-yoksulluk çalışmaları Türkiye’de
kadınların yoksulluğu nasıl yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu anlatıların ortak özellikleri: ev içi
yükün artması, çocuk bakımının beslenme-giydirme kadını hapsetmesi, gelir elde etmek için
yoğun bir çaba sarf edilmesi, eve kapanma-dışarıyla bağlantıyı kesme biçiminde özetlenebilir.
Türkiye’de kadın istihdamının genel özellikleri şunlardır: kadınların işgücüne katılımı
düşük düzeyde gerçekleşmekte, göçle şehre gelen kadınlar istihdam dışında kalmakta, eğitim
olanaklarından yeterince yararlanamadıkları için genel ücret düzeyinin düşük olduğu
sektörlerde istihdam edilmekte, kırda istihdam edilen kadınlar büyük ölçüde ücretsiz aile işçisi
olarak, kentte kayıt dışı sektörde asgari ücretin altında ve evde düzensiz-sigortasız fason işlerde
çalışmaktadır. Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranlarının bu denli düşük olması,
ücretsiz aile işçisi olarak çalışmanın yüksek oranda gerçekleşmesi kadınların aileye-erkeğe
bağımlılığını artıran, yaşam seviyesini erkeğin elde ettiği gelire bağlayan bir durumu ortaya
çıkarmaktadır. İşgücüne katılmak, çalışıyor olmak “yoksul olmamak” anlamına gelmese de
kadın yoksulluğunu anlamlandırmakta önemli bir göstergedir.

10.2.2.3.Çocuk Yoksulluğu
10.2.2.3.1. Genel Olarak Çocuk Yoksulluğu
19. yüzyılda çocuk yoksulluğu kavramı sosyal politikanın konusu haline gelmiştir.
Ancak ilk başlarda çocuk yoksulluğu ailenin yoksulluğuyla birlikte değerlendirilirken, 1980’li
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yıllardan itibaren çocuk yoksulluğu ayrı bir kavram olarak ele alınmaya başlanmıştır. Çocuk
yoksulluğun ayrı bir alan olarak değerlendirilmesi özellikle çocukların özel ilgi ve korunmaya
ihtiyaç duyduğu, onların güçsüz ve zayıf olduğu bunun için onlara ait hakların düzenlenmesi
gerektiğinin savunulmasıyla paralel olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocukların yoksulluğu
algılayışının yetişkinlerden farklı olduğu da bilinmektedir.
Bu durum da çocuk yoksulluğunun ayrı değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.
Yoksulluğun tüm ülkelerde geçerli ve karşılaştırma yapmaya uygun bir tanımının yapılmasında
karşılaşılan zorluklar çocuk yoksulluğunun tanımlanması esnasında da karşımıza çıkmaktadır.
Redmond’a göre çocuk yoksulluğunu tanımlamanın teknik olarak 4 zorluğu vardır. Birinci
zorluk tanımın evrensel olmasının gerekliliğidir. Çocuk refahıyla ilgili global çalışmaların bile
zengin ve fakir ülkelerdeki çocukları direkt olarak karşılaştırmaktan kaçındığı göz önüne
alındığında, bu durumun oldukça büyük zorluklar içerdiği anlaşılmaktadır. İkinci olarak çocuk
yoksulluğunun tanımı çocukların hayatını etkileyen önemli unsurları vurgulamalıdır. Bu
unsurların anlaşılması için çocukların yoksulluğu nasıl yaşadıkları, nasıl algıladıkları üzerine
daha fazla araştırma yapılmalıdır. Üçüncüsü, çocuk yoksulluğunun tanımı ideolojik
yaklaşımlardan uzak, objektif olmalıdır. Dördüncüsü, tanımlama uygulanabilir olmalı, çocuk
yoksulluğunun azalmasına ve çözümüne yönlendirmede katkı sağlamalıdır.
Yine de, UNICEF, “Dünya Çocuklarının Durumu 2005” raporunda yoksulluk içinde
yaşayan çocuklara ilişkin şöyle bir tanımlama yapılmaktadır: “Yoksulluk içinde yaşayan
çocuklar, yaşama, büyüme ve gelişmeleri açısından gerekli maddi, manevi ve duygusal
kaynaklardan yoksun biçimde yaşamakta, böylece haklarından yararlanamamakta,
potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve topluma tam ve eşit üyeler olarak
katılamamaktadırlar.” Bristol Üniversitesi ve Londra İktisat Okulu tarafından yapılan bir
araştırmada ileri düzeyde çocuk yoksulluğu tanımı olarak kuramsal yaklaşımlarla mevcut
verileri uzlaştıran şu başlıklara yer verilmiştir:
Beslenme: Yaşlarına göre boyları ve kiloları uluslararası referans nüfusun ortanca
değerleri üç standart sapmadan daha fazla altında olan çocuklar. Su: Yakın çevrede ancak yüzey
suyu olan ya da içme suyuna en fazla 15 dakika yürüme mesafesi olan hanelerde yaşayan
çocuklar. Sanitasyon: Tuvalet olarak kullanılabilecek herhangi bir yeri olmayan hanelerde
yaşayan çocuklar. Sağlık: Herhangi bir hastalığa karşı aşılanmamış ve sağlık hizmetlerine
ulaşamayan çocuklar. Barınma: Odabaşına 5’ten fazla kişi bir arada ve toprak zemin olan
hanelerde yaşayan çocuklar. Eğitim: 7-18 yaş arasında olup hiç okula gitmeyen çocuklar.
Çocuk yoksulluğuyla ilgili Amerika Birleşik Devletlerinde ilk istatistikler 1959 yılında
yayınlanmıştır. 1959-1989 yıllarında Amerika’da çocuk ve yetişkinlerin yoksulluk oranları
aşağıdaki tablodadır:
Tablo - ABD’de çocuk ve yetişkinlerin yoksulluk oranları (1959-1989)

Yıl
1959

Çocuklar (<18
yaş)
27.3

Yetişkinler (1864 yaş)
17.0

Yaşlılar (>65
yaş)
35.2
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1969

14.0

8.7

25.3

1979

16.4

8.9

15.2

1989

19.6

10.2

11.4

Çocuk ve yetişkinlerin yoksulluk oranları incelendiğinde çocuk yoksulluğunun
yetişkin yoksulluğundan daha yüksek oranda olduğu anlaşılmaktadır.

10.2.2.3.2. Dünyada Çocuk Yoksulluğunun Görünümleri

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF (2010 Raporu), küresel
ekonomiyi 2008'de vuran krizden bu yana dünyanın en varlıklı ülkelerinde en az 2.6 milyon
çocuğun yoksulluk sınırının altına düştüğünü söylüyor. 'Resesyon Çocukları'' adlı 41 ülkeyi
kapsayan raporda, bu ülkelerde yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının 76.5 milyona ulaştığı
vurgulanıyor. UNICEF, Avrupa Birliği'ne ve OECD'ye üye ülkelerdeki çocukların yaşam
standartlarını inceledi. Sözkonusu 41 ülkeden 23'ünde çocukların yoksulluğunun doğrudan
2008 krizine bağlı olarak arttığı belirtiliyor. Krizden en çok etkilenen ülkelerde çocuk
yoksulluğunun da dramatik boyutlarda artış gösterdiği görülüyor. İrlanda, Hırvatistan, Letonya,
Yunanistan ve İzlanda'da yoksulluk oranları yüzde 50'inin üzerinde artış kaydetti. Avrupa'daki
krizin en çok sarstığı ülke olan Yunanistan'da çocuklu hanelerin ortalama geliri 1998 seviyesine
-14 yıl geriye- inmiş bulunuyor. İrlanda ve İspanya'daki tablo 10 yıllık bir gerilemeye işaret
ediyor. 2008-20013 yılları arasındaki dönemde 15 ila 24 yaş arasında eğitimsiz ve işsiz olan
nüfusu açık farkla en çok düşüren ülke, Türkiye. Ancak UNICEF bu keskin düşüşe karşın halen
41 ülke arasında eğitimsiz ve işsiz olan en büyük genç nüfusunun Türkiye'de yaşadığına dikkat
çekiyor. UNICEF, AB dışındaki OECD ülkelerinden bazılarında çocukları yoksulluğa karşı
koruyan sosyal güvenlik politikalarının yaşama geçirilmesini memnuniyetle karşılıyor.
Türkiye'nin 2012 yılında geçirdiği yasa ile 18 yaşın altındaki bütün çocuklara ana-babalarının
durumuna bakılmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başlamasına özellikle olumlu bir
gelişme olarak dikkat çekiliyor.
UNICEF, çocuk yoksulluğunun göstergelerini, bebek ve çocuk ölüm oranları, beş yaş
altındaki düşük ağırlıklı veya kısa boylu çocuk oranı, temiz içme suyuna ulaşan nüfus oranı,
yeterli temizlik ve sağlık bakımı, tam aşılı çocuk oranı ve ilköğretime başlayan çocuk oranı
olarak kabul etmektedir. Ancak UNICEF tarafından yoksulluğun her zaman nicel göstergelerle
açıklanmasının doğru olmadığı ve yoksulluğun ayrımcılık, toplumsal dışlanma gibi
sonuçlarının sayısal olarak ifade edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir.
Avrupa Birliği’nde çocuk yoksulluğu oranlarına bakıldığında ülkelerin çoğunda çocuk
yoksulluğunun tüm nüfus içindeki yoksulluk oranlarından yüksek olduğu görülmektedir.
UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Zengin Ülkelerde Çocuk
Yoksulluğu” (2005) raporunda OECD’ye üye devletlerde artan çocuk yoksulluğunda üç
faktörün etkili olduğu belirtilmektedir. Bu faktörler şunlardır: Ebeveynlerin yaşı, eğitim
düzeyleri, aile başına düşen çocuk sayısı ve yalnız ebeveynlik gibi sosyal değişiklikler. Göç,
düşük ücretli işler, işgücü piyasasında yaşanan değişiklikler. Hükümetlerin politikalarındaki ve
harcama bütçelerindeki değişiklikler.
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10.2.2.3.3. Çocuk Yoksulluğunun Varlığının Göründüğü Yerler
Çocuk İşçiliği; Çocuk işçiliği yoksul ailelerin hayatta kalma stratejisi olarak
değerlendirilmektedir. Çocuk işçiliğinin bir türü olan sokakta çalışan çocuklar kavramı, ailesine
katkıda bulunmak ya da kendi masraflarını karşılamak için günün bir bölümünde sokakta
çalışan, gecenin erken ya da geç bir saatinde evine dönen çocuklar için kullanılmaktadır.
Sokak(ta Yaşayan) Çocukları; sokak çocukları sorununun birçok nedeni olmakla
birlikte en önemlileri yoksulluk, göç ve sosyal değişimdir. Bu konuda yapılan araştırmalar,
sokaktaki çocuk ve gençlerin yoksulluğun yoğun olduğu ailelerden geldiğini göstermektedir.
Suça İtilen Çocuklar; bu sınırlamalar yoksul çocukların suç işleme olasılıklarını da
arttırmaktadır. Konuyla ilgili yapılan bazı araştırmalarda suça itilen çocukların yoksul
ailelerden geldiğini ortaya koymaktadır. Anderson (1990) ve Sullivan (1989) tarafından yapılan
etnografik çalışmalar yoksulluğun etkilediği sosyal ağlar, iş fırsatları ve genç suçluluğu
arasındaki ilişkiyi çeşitli boyutlarıyla derinlemesine irdelemektedir. Bu çalışmalara göre yoksul
gençlerin işgücü pazarına ulaşmakla ilgili çektiği zorluklar suç davranışlarının gerçekleşme
olasılığını arttırmaktadır.
Korunmaya Muhtaç Çocuklar; korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh ve ahlak
gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babası veya her ikisi birden
bulunmayan, belli olmayan veya onlar tarafından terk edilen, ihmal ve istismar edilen çocuk
olarak tanımlanmıştır.

10.2.2.3.4. Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu (Mukayeseli)
UNICEF’e göre (2006) Türkiye’de yoksulluk riski ile en fazla karşı karşıya olan
çocuklar şu şekilde belirtilmektedir:
 Ailenin geçiminin sadece bir kişi tarafından sağlandığı geniş ailelerde yaşayan
çocuklar,
 Eski tarım tekniklerinin kullanıldığı ve büyük pazarlara sınırlı erişimin olduğu,
kurak, dağlık, kırsal alanda büyüyen çocuklar,
 tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar, aileleri yakın zamanda kentsel alanlara
göç etmiş olan çocuklar,
 kayıt dışı ve geçici işlerde çalışan ve bunun sonucunda da düzenli bir gelire sahip
olamayan ebeveynlerin çocukları,
 örgün eğitim almamış ya da çok az eğitim almış, çoğu zaman vasıfsız işçi olarak
çalışan ve ortalamanın altında gelire sahip olan anne-babaların çocukları,
 uzun süredir işsiz olan, engelli olan ya da engelli birine bakmak zorunda olan
anne babaların çocukları
Çocuk yoksulluğu çok yönlü bir kavram olduğu için tek bir tanımlaması ve tek bir ölçüm
yöntemi mevcut değildir. UNICEF tarafından belirlenen ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinde de
yer alan göstergeler bulunmaktadır.

Çocuk Sağlığı Göstergeleri;
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Tablo - Dünyada Bebek ve Çocuk Ölümlülüğü (2014)
Az Gelişmiş
Ülkeler
Beş yaş altı ölüm

Gelişmekte
Olan Ülkeler

Gelişmiş
Ülkeler

Tüm Dünya

155

87

6

79

Bebek ölüm hızı

98

59

5

54

Kişi Başına Milli

345

1.524

hızı (Binde)

32.232

6.296

Gelir (Dolar)

Kaynak: Dünya Çocuklarının Durumu 2006, UNICEF

Türkiye’de TNSA-2003 öncesindeki 5 yıllık dönem için bebek ölüm hızı 1000 canlı
doğumda 29 olarak bulunmuştur. Bebek ölümlerinin %59’u neonatal dönemde (doğumdan
sonraki ilk dört hafta) meydana gelmiştir. Çocuk ölüm hızı yaklaşık olarak 1.000’de 9
düzeyindedir. Sonuçlar 5 yaşından önce ölme olasılığının ise binde 37 olduğunu
göstermektedir.

Yıllar itibariyle Türkiye’nin bebek ve çocuk ölümlülüğü açısından durumu daha iyiye
gitmekle birlikte, gelişmiş ülkeler seviyesine gelinebilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
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Yoksulluk, hamilelik döneminde yetersiz beslenmeye neden olarak düşük kilolu
bebeklerin doğmasına neden olmaktadır. Düşük kilolu çocuk, hamilelik süreci sonucu, normal
zamanda canlı doğan ve ağırlığı 2500 gr’ dan az olan bebekler, düşük doğum ağırlıklı bebek
olarak tanımlanmaktadır.
Tablo - Düşük doğum ağırlıklı bebek oranı
2,5 kg.dan az doğanlar
(%)

Tartılamayanların
oranı (%)

İstanbul

9,6

6,5

Batı Marmara

7,3

3,5

Ege

11,9

7,0

Doğu Marmara

5,1

8,0

Batı Anadolu

6,4

9,7

Akdeniz

11,6

19,8

Orta Anadolu

5,7

16,7

Batı Karadeniz

10,5

6,1

Doğu Anadolu

10,6

23,3

Kuzeydoğu Anadolu

7,3

49,8

Ortadoğu Anadolu

3,8

60,4

Güneydoğu Anadolu

4,4

62,7

Türkiye Ortalama

7,9

24,9

Tabloda yer alan veriler incelendiğinde en dikkat çekici hususun bazı bölgelerdeki
tartılamayan çocuk oranının yüksekliği olduğu anlaşılamamaktadır. Bu durumun herhangi bir
sağlık kuruluşunda değil ev şartlarında doğum yapılmış olması sebebiyle istatistiğe esas veri
olmamasından kaynaklandığı anlaşılmakta olup, herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılmayan
doğum oranının bu denli yüksek olmasının söz konusu bölgelerdeki ailelerin sosyo-ekonomik
seviyeleri hakkındaki önemli bir gösterge olduğu düşünülmektedir.

Eğitime Erişim Göstergeleri,
Toplumlarda eğitim seviyesi arttıkça yoksulluk oranlarının azaldığı bilinmektedir. Okul
öncesi eğitim, kuşaklar arası yoksulluk transferinin engellenmesi ve bireysel gelişimin
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sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Çocuklar için hayatları boyunca en iyi seçimlerin
yapıldığının güvence altına alınması, hayatlarının başında iyi seçimlerin yapıldığından emin
olunmasına bağlıdır.

Tablo - Seçilmiş Ülkelerde Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranları (%)
Seçilmiş Ülkelerde Okul Öncesi
Eğitimde Okullaşma Oranları (%)
Fransa

100 Almanya

Belçika

95 Bulgaristan 61

İtalya

95 Letonya

56

Danimarka

89 Litvanya

49

Japonya

84 Endonezya

19

Yunanistan

73 Türkiye

15

Çek Cumhuriyeti 72 Suriye

70

9

Kaynak: World Bank Development Indicators, 2004.

Türkiye’de yıllar itibariyle gelişim sağlansa da, gelişmiş ülkelerdeki okullaşma oranı ile
Türkiye’deki okullaşma oranı arasında büyük fark bulunmaktadır. Bu durumun en önemli
nedenlerinden bir tanesi okul öncesi eğitimin ailelere ekonomik yük getirmesidir.
İlköğretimde net okullaşma oranı Binyıl Kalkınma Hedeflerinde yer alan önemli
göstergelerdendir.
Tablo - İlköğretimde Net Okullaşma Oranı
Öğretim yılı

Erkek

1997-1998

90,25

78,97

84,74

1998-1999

94,48

83,79

89,26

1999-2000

98,41

88,45

93,54

2000-2001

99,58

90,79

95,28

88,45

92,4

2001-2002

96,2

Kız

Toplam

2002-2003

94,49

87,34

90,98

2003-2004

93,41

86,89

90,21

2004-2005

92,58

86,63

89,66

2005-2006

92,29

87,16

89,77

2006-2007

92,25

87,93

90,13

2007-2008

98,53

96,14

97,37

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri 2007/2008, Ankara

10.2.2.3.5. Çocuk Yoksulluğu ile Mücadele
Çocuk yoksulluğunu önlemeye yönelik politikaların oluşturulmasında yoksulluğu
çocukların yetişkinlerden farklı yaşadığı göz önüne alınması önem taşımaktadır. Çocuk
yoksulluğu politika önceliği olarak kabul edilmesi ve çocukların yüksek yararı düşünülerek
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çocuk haklarının tanınması gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde çocuk
yoksulluğunu azaltmaya yönelik politika önlemlerinde şu unsurlar dikkate alınmaktadır:
 İnsanların iş hayatına katılımını sağlamak
 Nakit Yardımlar
UNICEF Raporu’nda (2005) sosyal harcama düzeyleri yüksek olan ülkelerin yoksulluk
oranlarının sosyal harcamaları düşük olan ülkelere göre daha düşük olduğu da belirtilmektedir.
Bu nedenle sosyal yardımların çocuk yoksulluğunu azaltmada önemli bir etkisi olduğu
belirtilmektedir. Şartlı Nakit Transferi programları çocuk yoksulluğu ile mücadelede uygulanan
önemli bir sosyal politika aracıdır. Şartlı Nakit Transferi programları insan kaynağının gelişimi
konusunda çözüm üretmekte gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır.
Türkiye’de, kurum bakımı (yetiştirme yurtları, çocuk yuvası vb.), çocuk evleri, evlatlık
kurumu, gönüllü/koruyucu aile sistemi ile yapılmaktadır.
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Uygulamalar
“Tüm dünya önlem almazsa gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak”
Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Prof. Klaus Schwab’ın “Duyarlı ve Sorumlu
Liderlik Çağrısı”na yer vermiş ve bu çağrının aciliyetinin 2017 Küresel Riskler Raporu’ndan
kaynaklandığını belirtmiştik.
Dünya Ekonomi Forumu 2017 Yılı Küresel Risk Raporu açıklandı. Raporun
bulgularına göre önümüzdeki 10 yıl içinde küresel gelişmeleri şekillendirecek en önemli
riskler ekonomik eşitsizlik, toplumsal kutuplaşma ve yoğunlaşan çevresel tehlikeler olarak
sıralandı.
Bir önceki dönem ilk 3 risk çevresel, kitle imha silahları ve su krizi olarak
sıralanmıştı. Bu yılki ankette birbiriyle en bağlantılı iki riskin yüksek yapısal işsizlik veya
eksik istihdam ve yoğun sosyal istikrarsızlık olduğu görüldü. Farklı sektörlerden 750 uzmana
sorularak hazırlanan ve 140 ülkenin incelendiği raporda önümüzdeki 10 yılda krizlerin ve
dalgalanmaların artmasını önlemek adına dünya liderlerinin ortak aksiyonuna ihtiyaç
duyulduğu vurgulandı.
Marsh & McLennan Companies ve Zurich Insurance Group katkılarıyla hazırlanan
2017 Yılı Küresel Riskler Raporu’na göre uluslararası iş birliği ve uzun vadeli görüşlerin öne
çıktığı daha kapsayıcı toplumlar inşa edilmesi halinde risklerin kilit etmenleri durdurulabilir
veya tersine çevrilebilir.
Artan gelir eşitsizliği ve toplumsal kutuplaşma gibi eğilimler 2016 yılında politik
değişimleri tetikledi. Eğer acil eylemler alınmazsa, bu eğilimler 2017 yılındaki küresel
riskleri daha da artıracak.
Sosyal güvenlik alternatifleri gerekli
Sosyo-ekonomik riskler özellikle artan gelir eşitsizliği ve dünyanın etnik, dini ve
kültürel farklılıklardan dolayı kutuplaşmasına kaynaklanıyor. Geopolitik risklerin yanı sıra,
sosyal güvenlik sistemlerinin 2008 finans krizinden bu yana tehdit altında olduğuna dikkat
çekilen raporda geleneksel olmayan istihdam modellerinin yarattığı olumsuzluklara, tasarruf
oranlarını aşağı çeken uzun süreli düşük faiz uygulamalarına ve sosyal güvenlik sistemleri
üzerinde baskı yaratan yaşlanan toplumlara dikkat çekiliyor. Tüm bu unsurların bireyler
üzerindeki maliyet ve risk oranını artırdığına yer veren rapor, ekonomik büyümenin de zarar
gördüğünün altını çiziyor. Rapora göre 2017 yılının yeni gerçeklerine uyum sağlayacak
esnekliğe sahip olmak için yeni sosyal güvenlik alternatifl erine ihtiyacımız var. En iyi sosyal
güvenlik çözümlerini sağlamak için devlet, iş dünyası ve bireyler arasında işbirliğinin şart
olduğuna yer verilen raporda, bir an önce harekete geçilmediği takdirde, finansal ve sosyal
memnuniyetsizliklerin artacağı öngörülüyor.
Çözüm işbirliği:
Tüm bu zorlukları aşmak için raporda işaret edilen çözüm oldukça net: Uluslararası
işbirliği. Tüm dünyanın bir araya gelip, küresel ısınma, küreselleşme, 4. Sanayi Devrimi’ne
uyum sağlama gibi konulara yönelik ortak çözümler üretmesi gerekiyor. Her geçen gün daha
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bağlantılı ve bağımlı bir hale gelen dünyada, risklerle mücadele etmek için farklı ülkeler,
sektörler ve toplumlar arasında işbirliği şart.
Kaynak: Didem Eryar-Ünlü (13.01.2017), “Tüm dünya önlem almazsa gelir
eşitsizliği ve kutuplaşma artacak, ” (Çevrimiçi) http://www.dunya.com/surdurulebilirdunya/tum-dunya-onlem-almazsa-gelir-esitsizligi-ve-kutuplasma-artacak-haberi-345535,
19.02.2017.

327

Uygulama Soruları
Küresel gelir eşitsizliğin kaynağının gerçek manada ne olabileceğini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o Liberaller için gelir dağılır, ama dağıtılamaz; Marksist-sosyalistler içinse kapitalist
sistem var oldukça gelir bölüşümü sürekli eşitsizlik üretecektir.
o Gelir eşitsizliğinin ölçümünde birden fazla yöntem vardır ve bunlar arasında en yaygın
kullanılanlar lorenz eğrisi-gini katsayısı ile yüzde paylar analizidir.
o Küresel yoksulluğun nedenleri konusunda farklı görüşler vardır, ama yoksulluk yaşlı,
kadın ve çocuklar için ittifakla küresel bir tehdittir.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal adaleti “sahte büyü, demogoji, masal” olarak gören kişi kimdir?

A) Nozick
B) Hobbes
C) A. Smith
D) Locke
E) Hayek
2)
Sosyal adaletin objektiflik ilkesine aykırı olduğunu, keyfilik anlamına geldiğini
düşünen kişi kimdir?
A) Hobbes
B) Hayek
C) Nozick
D) Hume
E) Locke
3)
Piyasanın kerametinin iyinin ne olduğu konusunda tercihte bulunmaması
olduğunu düşünen ve bu nedenle de devletin karışmaması esasını öne alan kişi kimdir?
A) Marks
B) Locke
C) Nozick
D) Hobbes
E) Ricardo
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4)

Marks için kapitalist sistem içinde ücret demek ne demektir?

A) Eşitlik
B) Sefalet
C) Gönüllülük
D) Mülkiyet
E) Gelir
5)
“İşçiler kazandıklarını harcar, sermayedarlar ise harcadıklarını (yatırdıklarını)
kazanır” yaklaşımı hangi gelir dağılımı türü ile ilgilidir?
A) Fonksiyonel
B) Bireysel
C) Sektörel
D) Bölgesel
E) İkincil
6)

“Ters U savı”, gelir dağılımı hususunda ne anlama gelmektedir?

A) Lorenz Eğrisi
B) Gini Katsayısı
C) Kuznets eğrisi
D) Teil ve Atkinson indeksleri
E) Yüzde paylar
7)
“Yoksulluğun kadınlaşması” kavramı 1950-1970 yılları arasında yoksulların
çoğunluğunun kadınlardan oluşması nedeniyle ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Almanya
D) ABD
E) Fransa
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8)

Türkiye’de yaşlı yoksulluğu ile mücadele hangi kanun ile yapılabilmektedir?

A) 2022 sayılı Kanun
B) 5378 sayılı Kanun
C) 4857 sayılı Kanun
D) 2828 sayılı Kanun
E) 3030 sayılı Kanun
9)
Merkez-çevre ülkeler ayrımı şeklinde dünyadaki yoksulluğu açıklamaya
çalışan kişi kimdir?
A) K. Marks
B) I. Wallerstein
C) A. Smith
D) F. Hayek
E) R. Nozick
10)
Aşağıdakilerden hangisi (2010 Eurostat verilerine göre) 65 yaş üstü kişilerin
genel yoksullar içindeki oranının en çok olduğu ülkedir?
A) Almanya
B) Fransa
C) İtalya
D) Yunanistan
E) Türkiye
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Cevaplar
1) E
2) B
3) C
4) B
5) A
6) C
7) D
8) A
9) B
10) E
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11. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI II: SOSYAL
DIŞLANMA VE AYRIMCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.

Sosyal dışlanmanın kökeninin, gelişiminin ve anlamının ne olduğunu;
Ayrımcılık ve mücadelesinin nasıl olduğunu;
Ayrımcılık ile mücadelenin nasıl yürütüldüğünü öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal dışlanma ne demektir; anlam farklılıkları var mıdır?
2) Vatandaşlık hakları ile sosyal dışlanma ilişkisi ne olabilir?
3) Ayrımcılık ile mücadele nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
dışlanma olgusu

Ayrımcılık
olgusu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sosyal dışlanma kavramının
kökeni, gelişimi ve anlamının neler
olduğunu T.H. Marshall, İbn Haldun
ve Durkheim gibi isimler üzerinden
ele almak
Ayrımcılığı anlamak,
ayrımcılık boyutları kavramak ve
ayrımcılık ile mücadelenin
mahiyetlerini görmek

Okuyarak

Okuyarak ve analiz
ederek
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Anahtar Kavramlar
Sosyal dışlanma, vatandaşlık, İbn Haldun, E. Durkheim, ayrımcılık, Türkiye
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Giriş
Sosyal dışlanma, bir kişi ya da grubun çeşitli sebeplere dayalı olarak herhangi bir
imkanlardan istifade edebilmesinin engellenmesi ya da ötelenmesi anlamına gelen bir olgugur
ki ayrımcılık da bunun hukuktaki karşılığıdır denilebilir. Ayrımcılık birçok boyuta sahiptir ve
mücadele biçimi de farklı şekillerde olabilmektedir. Gerek sosyal dışlanma ve gerekse
ayrımcılık, uluslararası anlamda önemli bir sorundur.
İşte kitabın bu öncelikle sosyal dışlanma olgusunu köken, gelişim ve anlam yönlerinden
enine boyuna ortaya koymakta; daha sonra ayrımcılık olgusuna boyutları ve mücadele biçimini
üzerinden değinmektedir.
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11.1. Sosyal Dışlanma
11.1.1. Sosyal Dışlanma Kavramının Kökeni Ve Gelişimi
11.1.1.1. Genel Çerçeve
Sosyal dışlanma ilk olarak 1960’lı yıllarda Fransa’da ortaya çıkan bir kavramdır. Bu
dönemde politikacılar, uygulamacılar, bürokratlar, gazeteciler ve akademisyenler; yoksullardan
ideolojik ve üstü kapalı bir biçimde “dışlanmış (les exclus)” olarak söz etmişlerdir. Fransa’da
“dışlanma” terimini ilk kullanan, daha sonraları Chirac Hükümeti döneminde Sosyal İşlerden
Sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yapmış olan Rene Lenoir’dır. Lenoir, 1974 yılında
yayınlamış olduğu kitabında, dışlanmışları ekonomik büyümenin sonuçlarından
yararlanamayan kişiler olarak belirtmiş ve dışlanmışların, sadece yoksul kişiler olmadığını,
bunun dışında çok çeşitli kümeleri içerdiğini belirtmiştir. Lenoir, o dönemde Fransız nüfusunun
yüzde onunun çeşitli biçimlerde; zihinsel ve fiziksel engelliler, çok yaşlı ve sakatlar, intihar
eğilimli insanlar, başı boş istismar edilen çocuklar, madde bağımlıları, suçlular, tek ebeveynli
aileler, çok sorunlu hane halkları, marjinal kişiler, a-sosyal kişiler ve diğer sosyal uyumsuz
kişiler şeklinde dışlanmış olduğunu belirtmiş, ayrıca da tüm bu kişilerin sosyal koruma
kapsamıdışında kalan sosyal gruplar olduğunu ifade etmiştir.
Bununla birlikte dışlanma söylemi 1980’li yıllarda, ekonomik kriz ve yeniden
yapılanma sürecinde, refah devletinin krize girmesiyle ve diğer değişik sosyal ve siyasal
sorunlar eşliğinde Fransa’da daha da popüler hale gelmiştir. Bu yeni kavramın Fransa’da yaygın
hale gelmesi, kısmen İngiliz (AngloSaxson) kökenli bir kavram olan yoksulluğun Fransa’da
çok yaygın kullanılmamasının bir sonucudur. Yoksulluk deyimi, Hıristiyan hayırseverlik,
klasik rejim (yönetim) ve faydacı liberalizmi çağrıştırmasından dolayı itibar görmemiştir.
Fransız Cumhuriyetçiliği, hem liberal bireyciliği, hem de dayanışma düşüncesini destekleyen
sosyalizmi reddetmekte ve daha ileri bir sosyal bütünleşme anlamında refah devletini
savunmaktadır. Buna uygun biçimde de sosyal dışlanma, sosyal yapının (çatının) çökmesi
olarak tanımlanmakta ve devletin yetersizliği olarak nitelendirilmektedir.

11.1.1.2. Avrupa’ya Yayılışı ve Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma
Kavramı
Sosyal dışlanma Fransa’dan sonra, Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve AB düzeyinde hem
kavram (konsept), hem de politika olarak kabul edilmiş ve hızla yayılmıştır. Özellikle işsizlik
oranlarındaki artış, artan uluslararası göç ve refah devletinin gerilemesi, kavram üzerindeki
ilgiyi önemli ölçüde arttırmıştır. Dolayısıyla AB’nde sosyal dışlanma, işsizlik ve istihdam
politikalarıyla birlikte anılmıştır. Uzun süreli işsizlerin, niteliksiz işgücünün ve göçmenlerin
sorunlarıyla ilişkilendirilerek yayılma göstermiştir. Bununla birlikte son yıllarda Birlik
düzeyinde sosyal dışlanma ile mücadele ve bu bağlamda deyimin karşıtı olarak sosyal içerilme
kavramı daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.
AB’de sosyal dışlanma olgusu büyük ölçüde sosyal politikadaki gelişime paralel bir
gelişim göstermiştir. Bu nedenle, AB’nde sosyal dışlanma kavramının ortaya çıkışını,
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gelişimini ve mücadele yöntemlerini, sosyal politikaya ilişkin süreçlerle birlikte
değerlendirmek gerekir. 1985 yılında Fransız Jacques Delors’un Komisyon başkanı olmasıyla
birlikte “Avrupa Sosyal Alanı” fikri güçlenmeye ve Birlik içinde sosyal politika yeniden önem
kazanmaya başlamıştır. Jacques Delors tarafından sosyal ortaklarla yapılan görüşmeler
sırasında sosyal dışlanma kavramı, AB literatürüne girmiştir. Böylece, sosyal dışlanma
kavramı, araştırmacılar tarafından değil, Avrupa Komisyonu’ndaki siyasiler tarafından AB
gündemine sokulmuştur.
Bu gelişmeler sonucunda, AB’nde yoksullukla mücadele ile ilgili terminolojide de
önemli bir değişiklik olmuştur. Yoksullukla mücadele ile ilgili ilk iki programda temel kavram
“yoksulluk” iken, Yoksulluk-3 programı ile birlikte 90’lı yılların ortasından itibaren “sosyal
dışlanma” temel kavram durumuna gelmiştir. Yoksulluk kavramı yerine sosyal dışlanma
kavramının kullanılması ise, bu kavramın üye ülkelerde mevcut sorunları ifade etmek için daha
yumuşak ve daha az suçlayıcı olmasından kaynaklanmıştır. Dolayısıyla bu kavramın tercih
edilmesinin nedeni, bilimsel çabaların ve gerçeklerin bir sonucu olmaktan çok, siyasi
endişelerin ve sosyal gerçekleri az da olsa örtbas etmenin bir çabası olarak da
değerlendirilmiştir.
7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht’e imzalanan ve 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren
Avrupa Birliği Antlaşması ile, sosyal dışlanma kavramı ilk defa resmi bir belgede çok açık bir
biçimde telaffuz edilmiştir. AB’nin sosyal politika alanındaki kural üretme yetkisi, Maastricht
Antlaşmasına üçüncü Ek Sosyal Politika Protokolü ve İngiltere’nin katılmadığı 11’ler
Anlaşması (Sosyal Politika Anlaşması) ile genişlemiştir. Sosyal Politika Anlaşmasında,
Topluluğun kullanabileceği yetkiler kısmında, sosyal dışlanma sorununa yer verilmiştir.
Yakın dönemde, sosyal dışlanma Birlik üyesi ülkeler içinde özellikle İngiltere’de siyasal
alanda ve akademik tartışmalarda merkezi konuma gelmiştir. Tony Blair başkanlığındaki İşçi
Partisi iktidarının “Üçüncü Yol”u ile birlikte kavrama olan ilgi artmıştır. Özellikle 1997 yılı
Aralık ayında başlangıç olarak departmanlar arasında yer alan ve doğrudan Bakanlar Kuruluna
bağlı bir “Sosyal Dışlanma Birimi” nin kurulmasıyla birlikte İngiltere’de en önemli konulardan
biri haline gelmiştir. Birimin amacı sosyal dışlanma ile ilgili politikaların eşgüdümünü
sağlamak ve geliştirmek, ayrıca katılım sorunlarına ilişkin politikaları birleştirmektir. Bu birim
bugün İngiltere’de sosyal politikaya ilişkin en önemli kurumlardan biri durumuna gelmiştir.
Birlik düzeyinde sosyal sistemlerin farklılığından dolayı sosyal dışlanmaya farklı
anlamlar verilebilmektedir. Anglo-Saxon geleneği, sosyal dışlanmaya yalnızca bireyler
açısından yaklaşırken, Kara Avrupası, sosyal dışlanmaya sosyal gruplar açısından
yaklaşmaktadır. Dolayısıyla ortak bir tanıma ulaşmak güçleşmektedir. Ancak, “Yoksulluk 3”
girişimi ve “Sosyal Dışlanmayla Mücadelede Ulusal Politikalar Gözlemevi”, sosyal ve kültürel
dışlanmaya vurgu yapan Fransız yaklaşımının unsurları ile gelir eşitsizliği ve maddi dışlanmaya
odaklanmış olan Anglo-Saxon geleneği birleştirmeyi deneyerek sosyal dışlanmayı yeniden
kuramsallaştırmıştır. Bu yeni yaklaşımla, yurttaşlık hakları kavramı kullanılmak suretiyle
Fransız ve Anglo-Saxon gelenekleri uzlaştırılmaya çalışılmıştır.
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11.1.2. Sosyal Dışlanma Kavramı
11.1.2.1. Tanımı
Sosyal dışlanma kavramı, sosyal bütünleşmenin her zaman tam olarak
gerçekleşmediğini, toplumsal düzenin bazı grupları dışında bırakabilecek şekilde katmanlı bir
yapılanma gösterdiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda sosyal dışlanma topluma katılmanın
veya toplumun bir parçası olarak kabul edilmişliği yansıtan sosyal bütünleşmenin ve
kaynaşmanın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Sosyal bütünleşmenin karşıtı olarak ele
alındığında ise, bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan ve bireyin kendi geleceğini
oluşturmasında fırsatların tam olarak erişimini engelleyen temel gereksinmelerden yoksun
kalması, toplumla olan bağlarının kopması, sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal yurttaşlık
haklarından yoksun olma/bırakılma durum ve süreçleri olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, bir
bakıma sosyal dışlanma fiziksel, ruhsal ve toplumsal bir engellilik halidir ve sosyal dışlanmış
birey veya gruplar, eşitsizliğe uğramış, her türlü riske karşı; korunmasız, savunmasız ve zayıf
kişilerdir. Bu nedenle dışlanma bir çeşit “sosyal hastalık” olarak da ele alınmıştır.
BM Kalkınma Programı (UNDP), sosyal dışlanmayı yoksulluğu da dikkate alarak
değerlendirmektedir. Buna göre, yoksulluk giyinme, barınma, enerji gibi gıda-dışı temel
ihtiyaçların giderilmesinde gerekli gelirden yoksun olma olarak görülmektedir. Oysaki sosyal
dışlanma, bu tarz bir parasal yoksulluktan daha geniş bir kavramdır. Bu anlamda sosyal
dışlanmanın temelinde, sadece düşük gelir değil, kişinin yapabilirlikleri ve toplumla ilişkisi
dikkate alınmaktadır. Bu sebeple, sosyal dışlanmada bireyin veya grubun toplumun temel
politik, ekonomik ve sosyal işlevlerine dâhil olamama durumu söz konusudur.
Avrupa Birliği bağlamındaki sosyal dışlanmada ise, “emek piyasasından dışlanma”
veya “kronik yoksulluk ve materyal mahrumiyet” ve “temel sosyal haklarını icra edememe”
merkezli bir yorumlama bulunmaktadır. Bu durum bu kesimin bir yandan emek piyasalarına,
gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkanlarına ulaşımında zorluklar yaşamasını
getirirken, diğer yandan da toplumsal ve çevresel ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller
oluşturmaktadır. Bu kesimin elindeki güç oldukça sınırlı olup, karar alma süreçlerine katılımı
sınırlı gerçekleşmektedir; dolayısıyla da bu kesim genelde kendini güçsüz ve günlük yaşamını
etkileyecek kararların alımında kontrolü elinde tutmaktan aciz hisseder.
Bireysel olarak sosyal dışlanma, doğrudan insanın doğası ile uğraşır. Dışlanmış kişi ya
da grupların engellenmiş bir durumda oldukları varsayılır. Bu anlamda, sosyal dışlanma
kavramı yetersiz gelir ya da mala sahip olmak olarak tanımlanan yoksulluktan öte bir anlam
ifade eder. Sosyal olarak dışlanmış kişiler, herhangi bir biçimde sosyal olarak yalıtılmış ve
toplumla ilişkileri kırılganlaşmış kişiler olarak ifade edilir. Bu kişilerin, aile, yerel topluluk,
gönüllü birlikler, sendikalar ve hatta ulusla sosyal bağları kopmuş olabilir. Ayrıca yasal haklara
sahip olma veya bunları kullanabilme açısından dezavantajlara sahip olabilir.
Toplumsal bakımdan sosyal dışlanma ise, kurumsal çerçeveyle ilgili bir özelliktir ve
içinde bireylerin ve grupların yaşamlarını sağlayan günlük uğraşlarını yerine getirdikleri,
yürürlükteki kurumsal düzenlemelerin bir sonucudur. Kurallar (kurumsal işleyiş) adil değilse,
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bazı gruplar, benzerlerine tanınmış olan haklardan kendilerinin yoksun bırakıldığını düşünürler.
İşte sosyal dışlanma, cins, renk, ırk, ulusal soy ya da diğer türde ayrımcılık ve eşitsizliklerin
yaygın olduğu toplumların tipik sonucu olarak görülebilir.

11.1.2.2. Vatandaşlık Hakları ve Sosyal Dışlanma
11.1.2.2.1. T.H. Marshall’ın Vatandaşlık Algısı
Sosyal dışlanmanın en önemli unsurlarından biri de, temel hakların kullanılamaması ve
bunlardan yoksunluktur. Özellikle toplumdaki önemli ekonomik ve sosyal fırsatlara katılmayı
sağlayan ve temel yaşam standartlarını belirleyen yurttaşlığa ilişkin haklardan yoksunluk veya
bunlara ulaşamama/yararlanamama, üzerinde önemle durulan bir unsurdur. Bu nedenle sosyal
dışlanma eksik vatandaşlık (incomplete citizenship) olarak da görülebilir.
Vatandaşlık algısı, modern dönemde sosyal politikadan faydalanma noktasında önemli
bir temel kriter olarak görülmektedir. Zira vatandaşlık, hem meşrulaştıran hem de zorunluluklar
veren bir sivil statü tanımaktadır. Bu statü ve görev yanında, vatandaşlık aynı zamanda belirli
pratikler ve hak edişleri de edinmeye denk gelmektedir. Bu konuda en dikkat çeken ve üzerinde
tartışılan yaklaşım, T.H. Marshall tarafından geliştirilmiştir.
Marshall için vatandaşlıkta üç öğe söz konusudur: Sivil, siyasi ve sosyal haklar. Sivil
haklar, “bireysel özgürlük için gerekli olan haklardan oluşmaktadır: Kişi özgürlüğü; ifade ve
düşünce ve inanç özgürlüğü; mülk edinme ve var olan yasalara uygun sözleşmeler yapabilme
hakkı; adalete erişim hakkı.” eklinde sıralanmaktadır. Siyasi haklar, “siyasi otoriteye sahip bir
organın üyesi olarak ya da böyle bir organın üyelerinin seçmeni olarak siyasi iktidara katılım
hakkı” anlamına gelmektedir. Sosyal haklar derken, “Bir parça ekonomik refah ve güvenliğe
sahip olma hakkından, sosyal mirastan pay almaya ve toplumda hakim olan standartlar
çerçevesinde medeni bir hayat sürdürmeye kadar geniş haklar dizisi” kastedilmektedir.

11.1.2.2.2. T.H. Marshall’ın Vatandaşlık Algısına Eleştiriler
Marshall’ın vatandaşlık üzerine geliştirdiği bu kavramsallaştırma, bazı eleştirilere
muhatap olmaktadır.
Bunlardan bir tanesi, Marshall’ın vatandaşlık tasarımının tamamlanmamış olduğu
yönündedir. Buna göre, 20. yüzyıl ekonomik vatandaşlığın değişik biçimlerinin büyüdüğü ve
bunların da işçilerin katılımı ve işçi konseyleri, ekonomik veya endüstriyel demokrasi şeklinde
kendisine yer bulduğu bir dönemdir. Bu anlamda, eğer bir toplum temel ekonomik vatandaşlığa
sahip değilse, diğer haklar (yasal, siyasi ve sosyal refah hakları), göreceli olarak önemsiz bir
hale gelmiş olmaktadır ki, örneğin insanların çalışma şartları üzerinde kendi egemenliklerinin
olmaması bu noktaya tekabül etmektedir.
İkinci eleştiri noktası, vatandaşlığın tarihsel gelişiminin teleolojik bir yaklaşımla ortaya
konmasıdır. Bu yaklaşıma göre, vatandaşlık ilk kez eski şehir devletlerinde görülmüş; daha
sonra ortaçağda kilisenin tanrısal iktidarı ile kralların dünyevi iktidarlarına tabi olmak şekline
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bürünmüştür; son etapta ise vatandaşlar modern ulus-devletin iktidarına bağımlı olmuştur. Bu
teleolojik sıra, her toplum için aynı şekilde gerçekleşmesi mümkün olmadığı için eleştiri
konusudur. Benzer bir şekilde, sivil, siyasi ve sosyal haklar olarak sıralamanın da sıkıntılı
olduğu; örneğin kadınların bu sıralamaya uygun bir haklar silsilesine sahip olamadıkları
görülmektedir. Bu ise, hakların tarihsel gelişimi açısından çok iyimser bir tablo çizmekle
eşdeğer kabul edilmektedir.
Marshall’a bir eleştiri de, ideal vatandaşlık görüntüsü geliştirilmiş olması ve bu
çerçevede vatandaşlığı homojen bir mesele olarak görmesidir. Bu anlamda toplumdaki tek
farklılaşma, sosyal sınıflar arasındadır ve devletin işi bunun üstesinden gelmektir. Bu ise ortak
bir vatandaşlık temelinde mümkündür. Böyle bir vatandaşlık ideali için, refah devletinin
sunduğu sivil, siyasi ve sosyal haklara vurgu fazla bir yer işgal etmiş, kültürel haklar ise ihmal
edilmiştir. Bu kapsamda, sınıf eşitsizliğinin merkeze alınması sebebiyle, cinsiyet, ırk ve
dezavantajlı olmaktan kaynaklanabilecek eşitsizlikler gündem dışı kalmıştır.
Marshall’a yönelik diğer bir eleştiri, vatandaşlığı ulus-devlet toplumu üzerine
kurmasıdır. Halbuki, bu eleştiriye göre, vatandaşlık spesifik mekansal bir biçimi zorunlu
kılmamaktadır. Ayrıca 19. yüzyılın sonları ile artık ulus-devletin gerilemesi/çöküşü ve siyasi,
ekonomik ve kültürel anlamda ulus-ötesinin ve küreselliğin öneminin artması söz konusudur.
Bu durum, potansiyel olarak Marshall’ın vatandaşlık anlayışını sorunlu hale getirmekte ve
zorlamaktadır.
Marshall’a yönelik bu son eleştiri, esasında yeni vatandaşlık algıları ve türlerinin gün
yüzüne çıkması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda artık (Marshall’ın da merkeze aldığı) ulus
temelli vatandaşlık anlayışı yerine çoğul, kozmopolit, çok-kültürlü, ulus-ötesi, ulus-aşırı,
diyasporik, ekolojik, radikal demokratik ve aktif-pasif gibi yeni vatandaşlık algı ve türleri söz
konusu edilmektedir. Eskinin pasif temelli yaklaşımından yeninin aktif temelli yaklaşımı,
vatandaşa sorumluluklar, zorunluluklar ve aktif katılım getiren bir özelliğe sahiptir. Ulus-ötesi,
ulus-aşırı, küresel-kozmopolit olma noktasında en fazla gündeme gelen AB Vatandaşlığı ise,
AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının özel yasal statülerine ya da daha genel olarak vatandaşlığın
üye devletlerde nasıl anlaşıldığının ve uygulandığının kavramsallaştırılmasına işaret
etmektedir. Bu anlamda, AB üyesi devletlerin herhangi birinin uyruğuna sahip olan herkes AB
vatandaşı olmuş olmaktadır. AB vatandaşlığı gibi bu tarz bölgesel veya küresel anlamda
vatandaşlık algılarının, çok-kültürlük ekseninde özellikle göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar
açısından önemli bir alanı temsil ettiği söylenmektedir. Zira örneğin, göç, kimin vatandaş olarak
kabul edileceği hususunda anahtar bir araç konumunda görülmektedir. Bu sebeple, göç
olgusunun vatandaşlığın sınırlarını tayin ettiği belirtilmektedir. Nihayetinde, gerek Marshall ve
gerekse Marshall eleştirisi ve sonrasında ortaya konan vatandaşlık algılarında sosyal politika
açısından aranması gereken nokta, “evrensellik”tir.

11.1.2.2.3. Sosyal Dışlanması Olmayan Vatandaşlık Algısı
Bu anlamda, ister Marshall’ın vatandaşlığı olsun, ister yeni vatandaşlık türleri olarak
küresel, ulus-ötesi, ulus-aşırı gibi AB vatandaşlığında kendisini gösteren çeşitlenmeler olsun,
“Bu vatandaşlık algıları sosyal politika açısından kimleri kapsamaktadır?” sorusu sorulmalıdır.
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Böyle bir sorunun cevabını, liberal vatandaşlık yaklaşımın ve dolayısıyla bir temsilcisi
olarak Marshall’ın olumlu bir çerçevede sunması zor görünmektedir. Zira liberal vatandaşlık,
sosyal politika hizmetlerinde genel ve herkesin faydalanabileceği bir alan sunmak yerine, ancak
muhtaç olanları kapsayan ve o da “yoklamalı ödeme veya yardım” denilen sınırlı bir alana hitap
etmektedir. Komüniteryen vatandaşlık da önceden belirlenmiş etnik ve kültürel kimlikler içinde
sınırlı bireyleri hedef kitlesi olarak görmektedir.
Benzer sıkıntının ulus-devlet merkezli vatandaşlık algıları için de geçerli olduğu
söylenmelidir. Ulus-devlet merkezli vatandaşlıkta temel mantık, bir ulus-devletin üyesi ve
vatandaşı olmak suretiyle haklar, görevler ve katılım imkânının sağlanmasıdır. Bu sebeple,
modern anlamdaki vatandaşlık algılarının, yabancı işçiler, göçmenler ve sığınmacılar gibi bazı
kesimlerin dışlanması, hatta daha da ötesinde bu grupların asimilasyonu sürecinde kullanılan
bir araç olduğu belirtilmektedir.
Paralel bir bakışla, AB vatandaşlık algısının da (özellikle ekonomik amaçların ön planda
olması dolayısıyla) sınırlı bir çerçeveye sahip olduğu söylenebilmektedir. Zira sadece AB
vatandaşı olmak ve dar anlamda ekonomik amaçlarla donanmış bulunmak, sosyal politikadan
yararlanmak için gerekli olan herkesi kapsama anlamında bir evrensellik sorununu gündeme
getirmiş olmaktadır.
Öte yandan, sosyal politika uygulamalarında herkesi kapsam alanı içine alan evrensel
bir vatandaşlık algısı için “imtiyazlı vatandaşlık” bir yere kadar işe yaramaktadır. M.I. Young
tarafından ortaya konan bu yaklaşım, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda tam
vatandaşlık haklarına herkesin sahip olmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede dezavantajlı
konumda bulunan kitlelere (kadınlar, etnik gruplar, fiziksel engelliler vb.) imtiyazlı haklar
verilmesi önerilmektedir. Böyle bir imtiyaz ilk etapta “herkese” sosyal politikalardan
faydalanma kapısını açmasına rağmen, aynı şekilde “herkes” içine “imtiyazlı” şekilde dâhil
edilen kitlenin, psiko-sosyal bir sorun olarak “damgalanma”sını ve afişe edilmesini
hızlandırmış olmaktadır. Bu ise, evrenselliğe katkı sağlamaktan öte, damgalanma endişesinden
dolayı kişileri belirli alanlara hapsetmeyi doğurmaktadır.

11.1.2.3. Dayanışmanın Azlığı Ya da Çokluğu Olarak Sosyal Dışlanma
11.1.2.3.1. İbn Haldun’un Asabiyesi
“Asabiyet” kavramı, topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış
tehlike durumunda, karşı koymayı ve bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan
birlik ve dayanışma ruhu olarak ortaya çıkmaktadır. İbn Haldun, asabiyet terimini kendine has
bir muhteva ile kullanmaktadır. Ancak bu kendine has manayı ifade eden bir tarifi de vermediği
ve kavrama geleneksel kullanımından daha geniş anlamlar yüklediği için asabiyet terimine
karşılık, “cemaat ruhu”, “kabilecilik”, “kan bağı”, “topluluk duygusu”, “dayanışma duygusu”,
“komünal ruh”, “grup dayanışması”, “sosyal irtibat bağı”, “vurucu güç”, “sosyal dayanışma”,
“birleşik eylem” ve “vatan sevgisi” gibi farklı terimler kullanılabilmektedir.
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Buna göre asabiyet, sıla-ı rahimdendir (akrabalık bağındandır). Bu, doğal bir bağlılıktır.
Bu doğal bağlılık, aynı zamanda bir “gönülden benimseme”ye tekabül etmektedir. Bu gönülden
benimsemenin neticesi olarak, [bedevi] topluluk (kabile) içinde var olan değerlere, inançlara
vb. herhangi bir saldırı halinde, tereddüde düşmeden ve hep birlikte şiddetli bir karşı koyma,
“ofansiflik” ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla asabiyet, insanın tabiatında var olan zulüm ve
düşmanlık eğilimlerine karşı, yine aynı tabiatın bir ürünü olan akraba vb. yakınlara acıma
duygusunun sonucu olan yardımlaşma ve dayanışma temayülü olmaktadır. Bu bakımdan bir
kişinin akrabaları için duyduğu yakınlık hissi, kendi ailesinden başlayarak yoğunluğunu
kaybede kaybede mensubu olduğu ve gerilerde bir noktada aynı atadan geldiğini düşündüğü
insanlardan müteşekkil en geniş grubun üyelerine varıncaya kadar yayılmaktadır.
Bu tanımlamalar sınıflanırsa, asabiyetin iki temel türü olduğu görülmektedir. Bunlar,
“neseb (soy) asabiyeti” ve dinsel ve ideolojik dayanışmayı da içine alan “sebep asabiyeti”dir.
Soy asabiyeti, insanların aynı soydan gelmelerinden, yani soy birliğinden kaynaklanmaktadır.
Aynı soydan gelenlerde ise birbirlerine karşı bağlılık doğaldır ve güçlü olmaktadır. Öte yandan
soy birliğine sonradan girmek de İbn Haldun’a göre, asabiyete yol açabilmektedir. Böyle bir
durumda, soya sonradan giren ile soy silsilesinde olanlar arasında bir “kaynaşma” ortaya
çıkmakta ve sanki bir soy bağı varmış gibi hareket edilmektedir. Dolayısıyla burada asabiyetin
işlevsel olması önemlidir ve bu işlevsellik başka “sebepler” ile sağlanabilmiş olmaktadır. Bu
“sebep”, siyasi bir bağ dolayısıyla olabileceği gibi bütün Müslümanları kucaklama anlamında
“ümmet” teriminde olduğu gibi dinî bir anlamda da ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda İbn
Haldun dinin asabiyet üzerindeki etkisini, desteğini ve zorunlu bir şekilde olması gerektiği
hususunu açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla aynı soy birliği (soy asabiyeti) olmamasına
rağmen, aynı çevreyi uzun bir süre birlikte paylaşmak, aynı hayat tarzını yaşamak ve aynı
tehlikelere maruz kalmak, insanlar arası bir yakınlık, şefkat, merhamet ve koruma duygusu
geliştirebilmektedir. Hatta uzun süreli bir birliktelik, diğer soy bağının önüne geçebilmekte ve
bu soy bağının “hayali” bir şey olduğunu düşündürebilmektedir. Zira uzun süre birlikte
olunanla var olan ispat durumu, soy bağı olanla ayrı kalmaktan dolayı artık söz konusu
olamamaktadır. Böylece bu soy bağı yerine, kısaca hayat ve ölüme dair her şeyi ortaklaşa
paylaşma ilişkisinin belirlediği bir asabiyet devreye girmiş olmaktadır. Sonuçta İbn Haldun’a
göre, soy asabiyeti ile sebep asabiyeti arasında yaratıcılık ve harekete geçiricilik bakımından
fark söz konusu değildir. Zira sebep asabiyetinde var olan antlaşma-antlaşma ile kurulan
“mükteseb/kazanılmış” bağ, soy asabiyeti gibi bir hükme sahiptir. Bu anlamda insanlar,
sonradan kazanılmış olan (kesb) kolektif aksiyon gücü sayesinde de akrabalar gibi hareket
edebilmektedirler.
İbn Haldun’un asabiyetinin sosyal politika açısından önemi, ister soy bağı şeklinde
olsun ister sebepler çerçevesinde cereyan etmesi sonucu oluşsun, asabiyetin bir “birliktelik”
(dayanışma) yaratmasıdır. Bu birliktelik duygusu sadece soyut ve duygu planında kalan bir olgu
olarak görülmemekte; kendisini hareket ile beslemektedir. Bu haliyle asabiyet, bir davranış
biçimi olmaktadır. Bu davranış biçimi de kolektif olmak durumundadır. Sonuçta ise, ortaklaşa
hareket ve hayatın belirli bir düşünceyi doğurduğu, bu düşüncenin de yine ortaklaşa hareket ve
hayatı örgütlemeyi pekiştirdiği bir durum söz konusu olmaktadır. İbn Haldun’a göre, işte bu
ortak yaşama duygusu ve gücü olmadan, yani topluluk içindeki diğer insanların yardımı ve
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desteği olmadan [badiyede] yaşamak neredeyse mümkün değildir. Yani bir dışlanmışlık söz
konusu olur.
Diğer taraftan sosyal politikanın izlerini İbn Haldun’da aramak, onun belirttiği iki tür
toplumsal yaşama biçimini ortaya koymayı gerektirmektedir. Bunların ilki, “bedevi umran”dır.
Bu toplum tipinde, asabiyet çok yoğun bir biçimde yaşanmaktadır; ekonomik bireyselliğin
aksine, komünal ilişkiler hâkimdir; kasaba veya şehirden öte köy, yayla veya ovalarda yarı
yerleşik bir hayat bulunmaktadır; maişeti de kısmen tarım ve daha çok hayvancılıkla temin
edilmektedir ve yönetim ilişkileri de ahlâk temelli kabilevi reislik şeklinde devam etmektedir.
Bu bedevi hayatta (badiyede), insanların, hayatlarının neredeyse her safhasında birbirlerine
ihtiyaç duydukları bir ortam söz konusudur. Bu anlamda birlikte çalışmak, canlarını ve
mallarını birlikte korumak zorunluluğu vardır. Bu bakımdan bedevi hayat, zorunlu bir
toplumsal hayatı gerektirmekte ve bu zorunluluk da zorunlu bir dayanışmayı, yani asabiyeti
doğurmaktadır. Ancak bedevi hayattaki bu zorunlu savunmanın ve dolayısıyla asabiyetin bir
emir ve buyruk ile ortaya çıkmadığı da belirtilmelidir. Buradaki saik, İbn Haldun’a göre, Allah
tarafından insanın tabiatına konmuş olan “yakınlık” ve “bağlılık” duygusudur.
İbn Haldun’un ortaya koyduğu ikinci toplum biçimi “medenî umran”dır. Bu toplum
biçiminde, asabiyetin şu veya bu şekilde kaybolduğu bir durum söz konusudur. Burada
ekonomik bireysellik ön plana çıkmaktadır; yerleşik hayatın şehirlerde (hadariyede) istikrar
kazandığı, geçim tarzının daha çok ticarete, dokumacılığa, ücretli emeğe ve belli ölçüde tarıma
dayandığı bir yapı görülmektedir ve kabilevi yönetim biçiminin güç temelli bir mülke, yani
devlete dönüştüğü medeni toplumsal hayat ortaya çıkmaktadır. Bu hadari hayatta (hadarilikte)
İbn Haldun’a göre, bedevi hayatın aksine, yerleşik hayata geçmenin bir neticesi olarak asabiyet
gücünü kaybetmektedir. Çünkü en güçlü asabiyet, birbirine en yakın akraba arasında
bulunmaktadır ve soyun uzak akrabaya yayılması ile de bu asabiyet zayıflamaktadır. Bu
zayıflık, hadari hayatta yaşayan insanların savunmasız kaldıkları sonucunu pratik olarak
doğurmaktadır. Ama bu savunmasızlık hali, hadarilikte, insanlara gelebilecek olan muhtemel
saldırılara karşı kanunlarla, polis gücüyle, şehir duvarları ile, profesyonel askerlerle vb.
şekillerde korunma türlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu korunma türleri ise ancak merkezi otorite
ve siyasî hiyerarşinin yönetimi ve denetimi ile gerçekleşebilmektedir. Bu anlamda hadarilikte,
badiyetteki gibi ayakta kalmanın şartı olan yakın aile fertleri arasında asabiyetten doğan yardım
ve destek yerine, bizzat bir nevi “kurumsal” yardım ve takviye, yani devletin varlığı söz
konusudur. Hadarilikte, devlete ihtiyaç duyulması, asabiyete mensup olanların sayısının
artması sonucu (badiyetin aksine) insanlar arasındaki kan bağının önemini yitirmesi ve vehim
halinde bir inanca dönüşmesinden ileri gelmektedir.
Sonuçta, İbn Haldun’un asabiyetinin en geniş ve türetilmiş anlamı, “her türlü toplumsal
birim”de üyelerini birbirlerine yakınlaştıran, bu üyelere “bir” bilinci veren, dolayısıyla
“toplumu” mümkün kılan bir ilke olarak görülebilmektedir.
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11.1.2.3.2. Durkheim’in Mekanik-Organik Dayanışması
Durkheim; kenti Marx’ın ileri sürdüğü kapitalist süreçlerle doğrudan olan ilişkisinin
yerine işbölümü, örgütlenme gibi kapitalist üretim sürecinin ve ilişkilerinin yansıyan yönlerini
açıklama yoluna gitmiştir. İşbölümünde “mekanik dayanışma” ve “organik dayanışma” ayrımı
önemlidir.
Mekanik dayanışmaya dayalı toplum yapısında; bireysellik ve işbölümü gelişmemiştir;
topluluklar küçük ölçeklidirler; ekonomik etkinliklerin ortaklaşa gerçekleşmesi vakidir ve bu
anlamda ortak mülkiyet hâkimdir. Bu toplumda ortaya çıkan en önemli özellik ise, “benzerlik”
ve “aynılık”. Bunun içindir ki toplum “homojen”dir, herkes birbirine benzemektedir; herkes
neredeyse birbirlerinin aynısıdır. Burada bireylerin farklılaşması söz konusu değildir. Bu
sebeple
mekanik
dayanışmalı
toplum,
bir
“uygunluk
toplumu”
şeklinde
değerlendirilebilmektedir. Böyle bir toplumda bireyler birbirlerinin yerine geçebilmektedir,
zira bir birey başka bir bireyin aynısıdır. Bu aynılık ve benzerlik, aynı duyguları hissetme, aynı
değerlere katılma, aynı kutsala inanma şeklinde görülmektedir. Bu tarz bir toplumda birlikteliği
ve dayanışmayı sağlayacak güç ise “kolektif bilinç” şeklinde görülmektedir. Mekanik
dayanışmanın da ortaya çıkabilmesi ve devam edebilmesi, bu kolektif bilinç ile ilgilidir.
Yoğunluk, değişmezlik ve kapsamı bakımından toplumdan topluma değişebilen ve bir yerde
toplum üyelerinin kişiliklerinin ortak sosyo-pskolojik zemini olarak değerlendirilen kolektif
bilinç, mekanik dayanışmalı toplumlarda bireyler üzerinde egemendir. Bu anlamda toplumsal
uyum; sosyalleşme, aile ve din (dini ritüeller) gibi temel kurumlar vasıtasıyla doğal ve kolay
bir şekilde sağlanabilmektedir. İşte bu noktada kolektif bilinç, bireyselliği (kişiliği)
sıfırlamakta; yani bireylerin kendilerine ait olan tarafları söz konusu olamamakta, birey
toplumun malı konumuna gelmektedir. İnsanda bireysel niteliklerin gelişmesine izin vermeyen
bu durum, “bireyin toplumsallaşması” olarak nitelenmektedir.
Toplumlar zaman içinde değişebilmekte, dönüşebilmektedir. Sanayileşme süreci ile
birlikte, insanların köyden kente göç etmeye başladığı bir akış söz konusu olmuş ve yavaş yavaş
bu durum mekanik dayanışmanın yapı taşlarını oynatmıştır. Bu anlamda homojenlik yerini
heterojenliğe ve karmaşıklığa bırakmış ve farklılıklar ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle
nüfusun da artmasının etkisi ile hemen her anlamda bir yeni işlev devreye girmiştir; yeni
meslekler ortaya çıkmış, eskiler gücünü yitirmiştir; ahlâk normları yeni bir çerçeveye kavuşmuş
ve toplumdaki insanlar arasında ilişkiler yeni boyut kazanmıştır. Bu ilişkinin en dikkat çeken
noktası, insanların birbirlerine benzememeleri üzerine kurulu olmasıdır. Buna göre, insanlar
birbirlerine benzedikleri için değil, tam tersine birbirlerine benzemedikleri ve birbirlerini
tamamladıkları için tam bir birlik oluşturmaktadırlar. Burada insanların birlikteliğinde
birbirlerine olan muhtaçlıkları ise önemli bir işlev görmektedir. İşte bu, tam da mekanik
dayanışmadan organik dayanışmaya geçişi anlatmaktadır.
Durkheim’in ortaya koyduğu organik dayanışmanın iki ana özelliği, dayanışma tipinin
temeli olan “işbölümü” ve işbölümüne bağlı olan “toplumsal farklılaşma”dır. Kavram olarak
sadece sabit/belirli bir yapıya bağlı olarak değil, devam eden bir sürece dâhil olarak emeği
“bölmek” şeklinde ifade edilen (toplumsal) işbölümü, organik dayanışmanın oluşumunda ana
etkendir, fakat organik dayanışmayı otomatik olarak doğurmamaktadır; doğrudan bir planlama
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ve kontrolün de olması gerekmektedir. Zira işbölümünün meydana gelebilmesinde parçalı ya
da bölümlü (segment) yapının yıkılması lazımdır. Bu anlamda işbölümü, farklılaşmaya yer
vermeyen basit sosyal dayanışma formundan (mekanik form) kompleks ve farklılaşmış bir
sosyal dayanışma formuna (organik form) geçişi/değişimi ifade etmektedir. Diğer taraftan
Durkheim’in ifade etmeye çalıştığı işbölümü, iktisatçıların düşündükleri işbölümünden
farklıdır. Zira Durkheim, iktisatçıların verimliliği arttırmak diye anladığı işbölümü ile
mesleklerin farklılaşması ve sanayi etkinliklerini çoğalması sonucu, mekanik dayanışma ve
parçalı yapının çözülmesi ve böylece toplumun dayanışma içine girmesine işaret etmektedir.
Bu bakımdan ekonomik çıkar ve verimlilik temelli yaklaşımlar, toplumun bir arada
tutunabilmesi için yeterli görülmemektedir. Çünkü Durkheim’e göre kişisel ekonomik çıkar ve
verimlilik endişesi, çatışma ve kargaşa oluşturabilir. Güven ve adalet sisteminin oluşabilmesi
içinse işbölümüne dayalı bir organik dayanışma ahlâkı gerekmektedir.
Organik dayanışmanın ikinci temel özelliği, “farklılaşma” üzerinedir. Buna göre
organik dayanışma, mekanik dayanışmanın karşıtı olarak farklılaşmadan ileri gelmektedir. Bu
anlamda bireyler, birbirlerinin benzerleri değildirler. Topluluktaki insanlar heterojendirler;
zihinsel ve ahlâkî benzerlikleri bulunmamaktadır. Bunun temel bir sonucu olarak da kolektif
bilinç zayıflamıştır ve belirsizleşmiştir. Mekanik dayanışmada kolektif bilincin gerçekleştirdiği
rol, organik dayanışmada işbölümü tarafından yerine getirilmektedir. Başka bir ifade ile,
toplumsal yaşamın ve ahlâkın mekanik dayanışmadaki temeli olan kolektif bilinç, organik
dayanışmada toplumsal işbölümünün gerisinde kalmaktadır.
Öte yandan, ister mekanik ister organik olsun, sosyal dayanışma toplumsal düzenin
devamı için gerekli olan önemli unsurlardandır. Zira sosyal, ekonomik, kültürel, ahlâkî vb.
alanlarda ortaya çıkabilecek olan herhangi bunalım ve iflaslar, sosyal dayanışma ağları
sayesinde bir şekilde telafi edilebilmekte veya en azından en az zararla üstesinden
gelinebilmektedir. Fakat sosyal dayanışmanın, bu toplumsal görevi yanında bireye dönük bir
yüzü de vardır: İntihar. Durkheim’e göre intihar, işte bu sosyal dayanışma ile ilgilidir. O halde
intihar, sosyal dayanışmanın çok az veya çok fazla olduğu konularda ortaya çıkmaktadır. İntihar
Durkheim tarafından “egoistik” (bencil), “anomik” (çökmüşlük), “altruistik” (özgeci) ve
“fatalistik” (kaderci) olmak üzere 4 çeşittir.
Egoistik intihar, kişinin gruplarla ve birliktelikle olan bağının zayıflaması [dışlanması]
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bireyin sosyal tecridinden ileri gelmektedir; aile ile yaşayandan
ziyade yalnız yaşayan veya ruhsal olarak yalnızlık hisseden sosyal bağları daha az olanlar
arasında olmaktadır. Dolayısıyla egoistik intihar, değerlerin, inançların, geleneklerin ve hislerin
bütün toplum üyeleri tarafından ortak olarak kavranmadığına işaret etmektedir. Bunun
sonucunda kolektif yaşam zayıflamakta ve bireyin kendi arzu ve istekleri merkezi bir konum
almaktadır. Sonuçta, bireyin grup/topluluk üyeliğinden kaynaklanan bağı da çözülmüş
olmaktadır. Böyle bir durumda, herhangi bir bunalım ile, açık olan intiharın kapısından hızlı bir
şekilde geçilebilmektedir.
İntiharın ikinci türü anomik intihardır. Anomik intihar, bireylerin istek ve tutkularının
düzensizliğinin sonucu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bireyin sosyal organizasyonunda bir
yetersizlik söz konusudur. Bu anlamda toplumun ahlâkî kodlarının birey üzerindeki
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geçerliliğinin devamında bir başarısızlık göze çarpmaktadır. Böyle olunca da insan ve
arzularının sınırlanması ve kontrol edilmesinin imkânlarından mahrum olma durumu ile karşı
karşıya kalınmaktadır. Sonuçta, “limitsizlik” ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Durkheim’e göre,
ekonomik ihtiyaçlar gibi tutkular, arzular, iştahlar, amaçlar ve muratlar da insanlar için sosyal
birer ihtiyaçtırlar ve bu ihtiyaçlar frenlenemezse, belli bir zaman sonra mutsuzluklar
doğuracaktır. Zira bu tarz ihtiyaçlar, dışsal bir ahlâkî otoritenin sınırlaması olmadan, sınırsız
bir biçimde devam edebilmektedir.
Altruistik intihar, Durkheim’in ortaya koyduğu üçüncü intihar türüdür. Altruizm,
grupların kendilerinden daha üstün olduklarına inanan ve grubun ihtiyaçlarının kendi
ihtiyaçlarından daha önemli olduğunu düşünen insanları içermektedir. Bu bakımdan altruistik
intihar, aşırı bir şekilde grupla entegrasyonun sonucu olan yetersiz bireyselleşmeden ileri
gelmektedir. Askerî bir personelin alayın onuru için intihar etmesi ya da intihar eylemcisinin
kendisini feda etmesi gibi örneklerde olduğu gibi, altruistik intiharda sosyal grupla olan rabıta
(bağ), öyle bir kuvvetli ve yoğundur ki, üyeleri arasında güçlü bir grup kimliği hissi
yaratmaktadır. Bundan dolayı üyeler, kendilerini gruptan daha az değerli görecek şekilde kendi
kişilik hisleri için gruba aşırı şekilde dayanmaktadırlar. Başka bir ifade ile, kişiler için
yaşamanın değeri, grubun değerlerine saygı göstermek ve onları korumaktır.
Durkheim’in son intihar türü, fatalistik intihardır. Fatalistik intihar, bir grup içindeki
bireyin kendi gücünün yetmeyeceği ve kendi hayatını kontrol etme imkânının olmadığı bir yere
konumlandırılmasından (köleler gibi), orayla sınırlandırılmasından ileri gelmektedir. Bu
anlamda aşırı disiplin olarak ifade edilen fatalistik intihar, anomik intiharın aksine, aşırı cebrî
ve gayri-meşru normların özümsenmesinin imkânsızlığı olarak karakterize edilebilmektedir.
Bu durumda, içinde bulunulan cebrî ortamda hayat fonksiyonları açısından hiçbir imkânı
kalmayan bireyler için kaderleri ile baş başa kalmak söz konusudur. Bu anlamda kişilerin, kendi
sosyal ilişkilerinde bireysel özgürlüğü, takdir yetkisi ve otonomisi yoksa veya kişiler, sosyal
ilişkilerinde inançlar, normlar ve değerler tarafından aşırı bir şekilde düzene tabi tutuluyorlarsa,
o zaman onların fatalistik intiharın potansiyel kurbanları olarak görülmeleri bahis konusu
olabilmektedir.

11.2. Ayrımcılık
11.2.1. Ayrımcılığı Anlamak
11.2.1.1. Ayrımcılık Tanımı
Ayrımcılık, ön yargılardan beslenen bir dışlama, tahakküm ve yerleştirme mekanizması
olarak anlaşılmaktadır. Bu anlamda ayrımcılık, bir kişiye, bir gruba ya da bir grubun üyelerine
karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir. Böyle
bir durum/ayrımcılık, hoşlanmama, hor görme, kaçınma ve nefret etmeye kadar uzanan
olumsuz duyguları içeren tutumlara da yol açmaktadır. Kısaca ayrımcılık, insana ya da insan
grubuna, belli bir özellik nedeniyle eşitsiz/farklı muamele yapılmasıdır.

350

Ayrımcılığın yöneldiği kişiler, kişisel özelliklerinden dolayı değil, ait oldukları
“gruplar”ın özellikleri nedeniyle bu davranışların hedefi olmaktadırlar. Üst katınızda oturan
komşunuzdan, çocuklarının gece geç saatte gürültü yapmalarından dolayı rahatsız olabilir ve
bu sebeple “hoşlanmayabilir”siniz. Bu durum, “gürültü sorunu” kapsamında durduğu zaman,
ayrımcılık olmaz; kişiler arası çatışma olabilir en fazla. Ama komşunuzun Kürt olması ve
Kürtler’in de genelde çok çocuklu olması biçiminde algılanıp yorumlandığında, sıradan bir
uyuşmazlık/çatışma durumu, bir anda önyargılardan beslenen ayrımcı davranışlara yol açabilir.
Ayrımcılık, çoğu zaman gündelik hayatın bir parçasıymışcasına yaşanmaktadır. Sınıfta
küçük bir hırsızlık olayı gerçekleştirildiğinde ilk akla gelen, ilk şüphelenilen öğrenciler, sınıfta
göreceli olarak daha yoksul ya da statüsü daha düşük aileden gelen çocuklar olabilmektedir.

11.2.1.2. Ayrımcılığın Sebepleri
Ayrımcılık olgusunun gündeme gelmesinde “göç” etkili bir faktördür. Örneğin, bugün
Almanya’nın % 6’sı (ki 5 milyon kişidir) göçmenlerden oluşur. Bu göçmenlerin çocuklarına
okullarda kendilerini nasıl “Alman” hissedeceklerini öğretmek mümkün değildir. Dolayısıyla
“Almanlık” kavramının yeniden tanımlanması ya da “ayırıcı” olmayan bir kavramın
geliştirilmesi gerekiyor. Öyle ki göçmenlerin “Almanya’nın sonunu getireceği” düşüncesi ile
göçmenlere “ırkçı” ayrımcılıklar sergilenebiliyor. Örneğin, İsveç’te milliyetçi/göçmen karşıtı
bir partinin meclise ilk kez girmesi ile ayrımcılık olgusu gündeme oturmuştur.
Ayrımcılık olgusunun gündeme gelmesinde diğer bir faktör teknolojik gelişmeler
eşliğindeki “küreselleşme”dir. Artık Müslümanlardan bağımsız bir Batı kamuoyundan, Batı
kamuoyundan bağımsız bir Müslümanlar’dan bahsedilemiyor. Danimarka’da bir gazetede
yayınlanan karikatür, Müslüman ülkelerde hızla tepkilere yol açmaktadır. Burka, peçe,
başörtüsü gibi giyim tarzları da Batılı ülkelerin kamuoyunu meşgul etmektedir. Bu teknolojik
yakınlaşmanın bir uzantısı olarak, “ayrışma” gibi zeminler de doğmaktadır. İslamofobi, bir
ayrımcılık türüdür!
Ayrımcılık olgusunun temelindeki başka bir faktör “baskın grup” olmanın sonuçlarıdır.
Buna göre toplumda bazı gruplar, diğerlerine oranla daha baskındırlar, hakimdir, güçlüdür. Bu
baskın olan grup(lar), zayıf kalan grupları damgalayabilir, etiketleyebilir. Dolayısıyla bir
ayrımcılık zemini doğar. Bu anlamda ayrımcılığın “politik” bir yönü de vardır. Başını örten
kadınlar, kendileri örtüleri için “türban” kelimesini kullanmasalar da “türbanlılar” olarak
tanımlanabilirler. Karşı cinsten birçok kadınla birlikte olan erkek “çapkın” olarak
tanımlanırken; aynı durumda bir kadın birçok dışlayıcı ve ayrımcı sıfatla tanımlanabilmektedir.
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11.2.2. Farklı Boyutlarıyla Ayrımcılık
11.2.2.1. Engelli Ayrımcılığı
11.2.2.1.1. Engellilerin Genel Durumu
Engellilere yönelik ayrımcılık, ancak son yarım yüzyılda giderek artan bir biçimde
dikkatleri çekmeye başlamış, tanımlanmış ve önlenmesi için tedbirler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Engellilere yönelik ayrımcılığın, son yarım yüzyıla kadar dikkatleri üzerine
çekmemesinde temel olarak iki faktör rol oynamıştır:
Birincisi; ayrımcılık karşıtlığı ve mücadelesi, tarihsel süreç içinde genelden özele doğru
(sınıf, ırk-din, mezhep-cinsiyet) aşama aşama yol alan bir süreç izlemiştir. Bu bağlamda engelli
ayrımcılığı, genelden özele doğru gelişen ayrımcılık mücadelesinin son uzantılarından biri
olarak gündeme gelmiş ve dikkat çekmiştir. İkincisi; diğer taraftan ayrımcılığın kendini
gösterdiği davranış modelleri de bu ‘geç fark ediş-geç tanımlayışta’ etkili olmuştur. Örneğin,
ırka, dine ya da cinsiyete yönelik ayrımcılık, kendini çoğu zaman şiddetle, savaşla, soykırımla
dayatmış, özgürlükten mahrum ederek, siyasal haklar tanımayarak, yasalar önünde eşit
saymayarak, hatta kimi zaman köleleştirerek kendini ortaya koymuştur. Fakat engellilere
yönelik ayrımcılık (Antik dönem Sparta toplumunda sakatların öldürülmesi ya da Nazi dönemi
Almanyasında sakatlara evlenme yasağı getirilmesi veya sakatların hadım edilmesi gibi
münferit uygulamalar dışında) kendini bu tip şiddetli ve keskin uygulamalarla ortaya
koymamıştır. Bu durum, sakatlara yönelik yaklaşımların ayrımcılık olduğu düşüncesini akla
getirmemiş, onlara yönelik uygulamalar başka algı, biçim ve şekillerle dillendirilmiştir.
Engelli insan, tarih boyunca, acıma, merhamet etme duyguları eşliğinde algılanmıştır.
Kabile kültürlerinden bu yana süregelen ortak yaşam kültürü, koruma ve dayanışma geleneği
engellileri, merhamet edilmesi, iyi davranılması öğütlenen insan kategorisi olarak göstermiştir.
Bu acıma, merhamet etme duygusu ve engellinin aciz insan olduğu algısı, engellilere yönelik
ayrımcılığın ve ayrımcı uygulamaların üstünün örtülmesine, çoğu durumda fark edilmemesine
sebep olmuştur. Bu algı biçiminde engelli, ‘zayıf, başkasının yardımına muhtaç, acınacak bir
varlık’tır. Bu algının bir uzantısı olarak da “Engellinin yetenekleri kısıtlıdır. Toplum ondan bir
şey beklememeli, onun yerine onun yaşamını idame ettirme görevini üstlenmelidir” yaklaşımı
benimsenmektedir. Bu ayrım, çoğu zaman bilinç düzeyinden çok, bilinçaltında kendine zemin
bulmuştur. Önyargılarla, bilgisizlikle ve iletişimsizlikle beslenen süreç, ötekileştirmeye ve
dışlamaya evrilmiş, bunun sonucunda da engellilere yönelik ayrımcılık doğmuştur. Bu
psikolojide “adil dünya hipotezi”nin de payı vardır. “Adil dünya inancı” yaklaşımına göre;
insanlarda yaptıkları şeyler (davranışlar) ile başlarına gelenler (sonuçlar) arasında bir uygunluk
olduğuna inanma eğilimi vardır. Buna göre güzellik, zekâ bir “ödül”dür; akıl hastalığı,
özürlülük bir “ceza”dır.

11.2.2.1.2. Türkiye’de Engellilerin Durumu
2005 yılı, engelli hakları konusunda milat sayılabilecek bir yıldır. Zira bu yıl,
engellilerin yasal hakları konusunda birçok düzenlemeyi içeren, 5378 sayılı ‘Özürlüler ve Bazı
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Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, engellilere yönelik ayrımcılığı (genel ayrımcılığın bir parçası
olmaktan çıkararak) suç saymıştır. Bunun hemen akabinde 2007 yılında Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından imzaya açılan Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme 2008
yılında Türkiye tarafından onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmiştir.
Ancak sorun devam ediyor. Bütün bu olumlu gelişmeler engellilere yönelik ayrımcı
uygulamaları sonlandırmamıştır. 2010 yılında T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nin
yaptırdığı bir araştırmaya göre, engellilerin yüzde 65’i tanımadıkları insanların alaylarına
maruz kaldığını, yüzde 42,7’si kamu görevlilerinin kötü muamelesiyle karşılaştığını dile
getirmiştir. Bu ifadelerin uzantısında engellilerin yüzde 46’sı istihdam alanında, yüzde 51’i
eğitim alanında, yüzde 39’u sağlık alanında, yüzde 40’ı adalete erişimde, yüzde 51,3’ü de
toplumsal yaşama katılımda ayrımcılık içeren uygulamalarla karşı karşıya kaldığını beyan
etmektedir.
İstihdam edilmeleri açısından da ayrımcılık vardır. 4857 sayılı ‘İş Kanunu’ ile 50’den
fazla işçi çalıştırılan yerlerde yüzde 3 engelli işçi istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.
İŞKUR’un 2008 yılı verilerine göre ortopedik, görme, duyma, konuşma ve zihinsel engelli
nüfus 1.175.561 olarak ifade edilmekte, istihdama katılım oranı (255.214) yüzde 21.71 olarak
verilmektedir. Diğer taraftan, 2008 yılında iş talebinde bulunan (2007 yılından devreden
başvurularla birlikte) 118.500 kişiden sadece 21.967 kişiye istihdam olanağı sağlanabilmiştir.
Buna göre, iş talebinde bulunan engelliler içinde iş bulabilenlerin oranı sadece yüzde 18
civarındadır. Bu rakam, engellilere yönelik ayrımcılığın işaretlerini vermektedir. Engelli
istihdam oranı ile engelsiz istihdam oranını karşılaştırmak bu saptamayı doğrulamaktadır. İlave
olarak; “Daha engelsizlere yeterince iş bulamamışken, engellilere nasıl bulalım?” İşte bu
mazeret, görünüşte makul sayılan (ama engellilere yönelik ayrımcılığı tam olarak itiraf eden)
ayrımcı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamunun istihdam etmesinde sorunlar var. Resmi verilere göre, kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilmesi gereken özürlü memur sayısının 48.549 olması gerekirken,
38.192 özürlü kadrosunun boş olduğu görülmektedir. Yani kamu sektöründe engelli işçi
çalıştırılması zorunluluğuna kamunun kendisi uymamıştır. 2008 yılında özel sektörde engelli
işçi istihdamı 21.540 iken, kamu sektöründe bu rakam (56 kadın, 371 erkek olmak üzere)
427’ye düşmektedir. Kamu kesiminde yüzde 3 işçi çalıştırma zorunluluğu kapsamında istihdam
edilmesi gereken kotadan 2.034 işçilik kota doldurulmamıştır. Kamu kesimi, İŞKUR’a bu
yüzden 2007 yılında 4 milyon 573 bin TL, 2008 yılında 5 milyon 198 bin TL ceza ödemiştir.
Çalışma koşulları açısından; iş yerine çalışmak üzere çağırılan engelliler için de tablo
sıkıntılıdır. İş yerinde erişim kolaylığı sağlayacak düzenlemeler yapılmamakta, engelli, vasıfsız
işlerde görevlendirilmekte, kimi hallerde eşit işe eşit ücret ilkesi ihlal edilmektedir.
ÖRNEK BİR OLAY
Örnek vaka: M.D.A. İngilizce öğretmeniyken kaza geçirerek felç olmuştur.
Rehabilitasyon sonrası 2006 yılında Mersin İl Milli Eğitim Müdürü’ne başvurarak göreve
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dönmek ister. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu halde öğretmenlik yapamayacağını, ayrıca ona
uygun bir okul olmadığını bildirerek talebi reddeder. Bu noktada M.D.A., izleyici derneğe
başvurur.
Ayrımcılığın içeriği: M.E.B. açısından makul uyumlulaştırma yapmama, Sağlık
Bakanlığı personeli açısından doğrudan ayrımcılık.
Sonuç: Dernek M.E.B’e başvurur ve atama yapılmasını talep eder. M.E.B. tarafından
verilen resmi cevapta, M.D.A.’nın, öğretmenlik mesleğine dönmesinde bir sakınca
bulunmadığını, öğretmen olmasına mani olacak bir hususun olmadığını belirtir. M.D.A.’ya
Mersin Devlet Hastanesi’ne başvurduğunda bir doktor tarafından (sadece ayakları
çalışmamasına rağmen) bu halde öğretmenlik yapamayacağı belirtilir ve “Ne yaparsan yap,
sana rapor vermeyeceğiz” denerek talebi reddedilir. Dernek bunun üzerine durumu Eylül
2009’da Sağlık Bakanlığı’na bildirir. Bakanlık hakem hastane tayin eder ve M.D.A.’nın kişisel
başvuruda bulunması halinde ilgili doktor hakkında işlem yapılacağını belirtir. Ancak M.D.A.
uzun bir süre boyunca uğraşmasına rağmen olayın bu noktada tıkanması üzerine, –yılgınlığa
düşerek– derneğin ısrarlarına rağmen talebinden vazgeçer. Doktor hakkında suç duyurusunda
bulunmaz. İngilizce öğretmenliğini bırakır.
Eğitim bağlamında; 2002 yılı verilerine göre ülkemizdeki 8,5 milyon engelli nüfusun 1
milyon 158 bininin 0-18 yaş arasında olduğu tahmin edilmektedir. Söz konusu nüfusun eğitim
hakkından yararlanma oranları, engelsiz bireylere kıyasla vahim sayılabilecek bir tabloyu
ortaya koymaktadır. Engelli (görme, ortopedik, işitsel ve zihinsel) nüfusun yüzde 40,97’si
ilkokul, yüzde 5,64’ü ortaokul, (sonradan engelli olan çocukların sayısal katılımıyla) yüzde
6,9’u lise ve yüzde 2,42’si üniversite mezunudur. Görme engellilerin ‘brail’ yazı okuma yazma
oranı yüzde 2,5’tir.
ÖRNEK OLAY
Örnek vaka: Tekerlekli sandalye bağımlısı P.Ç.’nin velisi, çocuğunun 2004-2005 eğitim
öğretim yılında, Mediha Boysan İlköğretim Okulu’nda öğrenimini sürdürebilmesi için kayıt
yaptırmak ister ve P.Ç.’nin sınıfının, giriş katta bulunan dershanelerden birinde olmasını talep
eder. Okul müdürü tarafından velinin başvurusu reddedilir ve veli (engelli çocuğun yanında)
“Ben sizin sakat çocuğunuzu almam” cevabıyla rencide edilir.
İşlem: İzleyici dernek, müdürün bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılı
bir başvuruyla P.Ç.’nin okula kaydının yapılmasını ve yetkili müdür hakkında soruşturma
açılmasını talep etmiştir. İdari makam soruşturma başlatmış, çocuğun okula kaydının
yapılması ve giriş kata sınıf açılması için talimat vermiş, müdüre disiplin (kınama) cezası
vermiştir. Cezanın daha yüksek olmaması, olayı gören bir kişi olmamasından kaynaklanmıştır.
Aile yasal süreç sonucunda, çocuğun okulda baskı göreceği endişesi ve çocuğun psikolojisi
bozulacağı inancıyla P.Ç.’yi başka bir okula kaydetmiştir.
Her ne kadar son yıllarda bu konuda oldukça önemli adımlar (özel eğitim sınıflarının ve
özel eğitimci sayılarının artırılması, kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması, rehabilitasyon
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hizmetlerinin kalitesinin artması gibi) atılmış olsa da, genel durum, ayrımcılığın yakın
gelecekte –yaygın ve etkin bir şekilde– sonlandırılabileceğinin işaretlerini vermemektedir.
2009 yılı Üniversite Seçme Sınavı Kitapçığı’nda İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘engelli
öğrencilere hizmet verme olanaklarının bulunmadığı’nı ifade ederek, engelli öğrencilerin
İstanbul Aydın Üniversitesi’ni tercih etmemelerini talep etmiştir.

11.2.2.1.3. Engelli Ayrımcılığı ile Mücadele
Her şeyden önce, toplumda engelliye yönelik empati duygusunun geliştirilmesi
gerekmektedir. Bunun sağlanması için kamusal bir bilinçlenme gerekir. Kamu spotları vb.
Ayrıca Devletin, T.C. Anayasası’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesinin hayata
geçirilmesi için etkin tedbirler alması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de, başta
engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’lar olmak üzere, bütün sosyal grupların, kamuoyu
baskısını yasama ve yürütme erkinin üzerinde kurması gerekmektedir.
İlave olarak, engellinin yaşama katılımının önündeki tüm mimari ve fiziki engellerin
kaldırılması, toplu taşıma araçlarına erişimin sağlanması gerekmektedir. Bu iki konuda atılacak
adımlar, engellinin ekonomik ve sosyal hayata katılımını ve bu sayede yabancılaşmanın ve algı
sorunlarının aşılmasını sağlayacaktır. Bir de engelli bireyin toplumda bireysel yetenekleriyle
ön plana çıkmasının ilk koşulu, eğitim hakkından faydalanmasıdır. Bu sebeple okullardaki
mimari erişim sorunları ortadan kaldırılmalı, engelli çocukların eğitim kalitelerinin ve
verimlerinin artırılması amacıyla, engelli çocuklara yönelik tutum eğitimlerini içeren
programlar oluşturularak öğretmenlerin bu programlara katılımı sağlanmalıdır.

11.2.2.2. Yaş Ayrımcılığı
11.2.2.2.1. Genel Olarak Yaş Ayrımcılığı
Yaşçılık, insanların sadece yaşlarından dolayı ayrımcı davranışlara maruz kalmalarıdır.
Başka bir deyişle, insanlar cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ya da inançları temelinde ayrımcılığa
uğrayabildikleri gibi, sadece yaşları yüzünden de iş yaşamında, insanlarla olan ilişkilerinde
veya hizmet alırken ayrımcı davranışlarla karşılaşabilirler. Örneğin bazı insanlar ‘yaşlı’
bulundukları için bir işe kabul edilmeyebilirler veya bazıları ‘genç’ olarak görüldükleri için
bulundukları ortamlarda aşağılayıcı davranışlara maruz kalabilirler. Bu yaş kategorilerine
çocukluk da dâhil olabilir. Dolayısıyla yaşçılık, her yaş grubundan bireyi etkileyebilir. Ancak
çocuklara yönelik birçok koruma mekanizması ve sözleşme ya da gençlerin toplumsal yaşama
katılımına yönelik birçok sivil toplum faaliyeti olmasına karşın, ‘yaşlı’ insanlara yönelik
çalışmalar yetersizdir. Oysa Türkiye dâhil dünya nüfusu yaşlanmakta, yaşlılık, gittikçe olumsuz
bir kategori olarak algılanmaya başlanmakta ve insanlar sadece yaşlarından dolayı ayrımcılığa
uğramaktadırlar. Dolayısıyla dünya literatüründe de yaşçılık, çoğunlukla ‘yaşlı’ insanlara
yönelik ayrımcılık olarak ele alınmaktadır.
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Bu yaş kategorilerinin nesnel bir tanımı yoktur. Başka bir deyişle kimin çocuk, kimin
genç, yetişkin ya da yaşlı sayılacağının tüm zamanlar ve toplumlar için geçerli bir tanımı
olamaz. Çünkü yaş kategorileri birer toplumsal kurgudur. Örneğin “çocukluk kategorisi hangi
yaş aralığını kapsar?” sorusunun her toplum ve zaman için geçerli bir cevabı yoktur. Sanayi
öncesi tarım toplumlarında insanlar çok erken yaşta üretime katıldığı ve evlendiği için, gençlik
çok kısa süren bir dönemdi. Bugün de Türkiye’de kırsal bölgelerdeki çocukluk yaş aralığı ile
orta veya üst sınıf kentli ailedeki çocukluk anlayışı birbirinin aynı değildir. Aynı şekilde “bir
insan kaç yaşından sonra yaşlı sayılır?” sorusunun nesnel bir cevabı yoktur. Ulusal ve
uluslararası düzeyde politika geliştirmek amacıyla bazı tanımlar yapılmıştır. Örneğin Dünya
Sağlık Örgütü’nün ayrımına göre 45-59 yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-89 yaş
arası ileri yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık kategorisine alınmıştır. Bu yaş aralıkları sosyal
politikaları belirlemek için önemli olabilir, ancak yaşlılık kategorisi de diğerleri gibi özneldir;
kimin yaşlı sayılacağı kültürden kültüre farklılık gösterir. (2010 yılı) Türkiye’de insanlar
gençliğin 34.2 yaşında bittiğini, 55 yaşından sonrasının ise yaşlılık dönemi olduğunu
düşünmektedirler. Buna karşın Yunanlıların yaşlılığın 68 yaşında başladığını düşünmeleri, iki
komşu ülke arasında bu açıdan büyük bir kültür ve algı farkı olduğunu göstermektedir.

11.2.2.2.2. Yaş Ayrımcılığının Boyutları
Yaşlı’yı “yanlış algılama” sorunu- “Bağımlı ve bakıma muhtaç olarak algılama”;
‘Yaşlılar’, ilgilenilmeleri gereken, bağımlı, sağlıksız ve bakıma muhtaç insanlar olarak
kodlanırlar. Şüphesiz bakıma muhtaç olan yaşlı insanlar vardır. Ancak çevremizdeki 60 ya da
70 yaşının üstündeki birçok insan aktif bir şekilde gündelik yaşamını sürdürmektedir. Hatta bu
insanların bazıları, çocuklarına maddi manevi açıdan destek olmaya da devam etmektedirler.
Ancak güçlü kalıpyargı, gerçekliğin aksine, bu insanları homojenleştirmekte ve ‘bakıma
muhtaç’ olarak algılama sonucunu doğurmaktadır.
Muhatap almama sorunu; ‘yaşlı’ insanlara genellikle çocuk muamelesi yapılır.
Duygusal ve gelişimsel açıdan erişkin olmadıkları için çocuklara yetişkinlerden farklı
davranılabilir belki. Ama yetişkin insanlara çocuk gibi davranılması çoğunlukla onlar açısından
küçültücü bir davranış olabilir.
Sosyal hayattan dışlanma sorunu; belirli bir yaşın üzerindeki insanlar, ‘yaşlı’ olarak
görüldükleri için sosyal hayata katılımda zorluklarla karşılaşabilirler. Bunun birçok yolu
olabilir: Uygun toplu taşıma araçlarının sağlanmaması veya İstanbul’da birçok otobüsün
insanların rahatça binip inebilmesi açısından çok yüksek olması gibi. Yaşlı bakımevlerinde
izole bir yaşam sunulması. Yine başka bir yol da, toplumun ya da akranların baskısıdır. ‘Yaşlı’
insanların belirli yerlere gitmelerinin (örneğin bir konser), belirli kıyafetleri giymelerinin,
çalışmaya devam etmek istemelerinin ya da evlenme isteklerinin çevreleri tarafından
ayıplanması buna örnek verilebilir.
Suistimal edilme sorunu; ‘yaşlı’ insanlar birçok açıdan suistimal edilebilirler; cinsel,
fiziksel ya da finansal açıdan zarara uğratılabilirler. Miras konusunda yakın çevrelerinin
psikolojik baskılarına maruz kalabilirler. Basında zaman zaman görülen ‘yalnız yaşayan yaşlı
insanların mallarını baskı yoluyla ellerinden alan çete çökertildi” ya da “yaşlıları yardım
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bahanesiyle dolandıran üç kişi yakalandı’ türü haberler bu tür bir ayrımcılığa örnek olarak
verilebilirler.

11.2.2.2.3. Çalışma Hayatında Yaş Ayrımcılığı
Türkiye’de yaş ayrımcılığına ilişkin doğrudan bir düzenleme henüz yoktur. Buna karşın
yaş ayrımcılığıyla ilgili kanunlar ABD’de otuz yıldır, Kanada’da yirmi yıldır ve Avustralya’da
10 yıldır uygulanmaktadır. ABD’de ancak 40 yaşın üstündekiler yasal düzlemde yaş ayrımcılığı
iddiasında bulunabilirken, diğer ülkelerdeki düzenlemeler her yaş grubunu kapsayacak
şekildedir. ABD ve İngiltere’de yaş ayrımcılığına ilişkin düzenlemeler sadece çalışma yaşamını
kapsarken, Avustralya ve Kanada’daki düzenlemeler diğer alanlardaki yaş ayrımcılığını da
önlemeye yöneliktir.
Son zamanlarda iş dünyasında yükselmeye başlayan sesler Türkiye’de de bu konuda
yasal bir düzenlemenin gerekli olduğunu göstermektedir. Kelly Services tarafından yürütülen
‘İşe Başvurularda Ayrımcılık Global İşgücü İndeksi 2007’ araştırmasında 28 ülkede 70 bin
kişiye uygulanan ankete göre, Türkiye’nin iş dünyasındaki ayrımcılık konusunda diğer
ülkelerden daha kötü durumda olduğu görülmektedir. Araştırmaya Türkiye’den katılanların
yüzde 19’u, iş başvurularında yaş ayrımcılığına uğradıklarını beyan ederken, 45 yaş ve üstü
çalışanların yüzde 32’si yaş yüzünden iş başvurularında ‘ret’ cevabı aldıklarını
söylemektedirler.
Neo-liberalizm için yaşlı olmak sorunlu – “tecrübe önemini yitiriyor”; gittikçe
yaygınlaşan neoliberal politikalar ve kapitalizmin ulaştığı aşamada, özellikle 40-45 yaş üstü
insanlar için çalışma yaşamına tutunmanın gittikçe zorlaştığı görülmektedir. Çünkü Richard
Sennett’in ‘yeni kapitalizm’ (2005), Zygmunt Baumann’ın ‘akışkan modernlik’ (2005) olarak
nitelediği günümüz dünyasında tecrübe önemini yitirmektedir. Zira çalışma sürelerinin gittikçe
esnekleştiği, yeni teknolojik aletler sonucu insanların her yerden neredeyse 24 saat
çalış(tırıl)abilir hale geldikleri, teknolojinin ve bilginin sürekli yenilendiği ve çok hızlı değiştiği
(akışkan olduğu) bir çağda yaşıyoruz. Bu kadar hızlı değişimin olduğu bir dönemde insanların
sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiği vurgulanmakta, dolayısıyla tecrübe, eski anlamını ve
önemini yitirmektedir. Kelly Services araştırması Türkiye’de işverenlerin tercihlerini “nispeten
daha az deneyime sahip, sosyal hakları fazla önemsemeyen ve en önemlisi daha az paraya
çalıştırabileceği adaydan yana kullandığını” ortaya koymaktadır. 40 yaş ve üzeri işsiz kalan
insanların bu tür şikayetlerinin çoğalması, sorunun yapısallaşmaya başladığını da gösteriyor.
Sektörel bazda farklılık var. Yaş ayrımcılığına farklı sektörler bazında da bakılması
gerekir. Çünkü sektörlere özgü bazı sorunlar da yaşanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse
gençliğin, güzelliğin ve fiziksel görünümün ön plana çıkarıldığı medya sektöründe, özel olarak
televizyon gazeteciliğinde, belirli bir yaşın üzerindeki kadınların yer bulmalarının gittikçe
zorlaştığı dile getirilmektedir. Gazeteci Haluk Şahin, 40 yaşını geçmiş bir kadın televizyon
gazetecisinin işine devam etme şansının çok az olduğunu, yazılı medyada da yaşlılara yönelik
bir ayrımcılık olduğunu, “şu yaşa geldi, hâlâ işi bırakmadı” şeklinde eleştirildiklerini dile
getirmektedir.
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11.2.2.3. Cinsiyet Ayrımcılığı
11.2.2.3.1. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık
Toplumsal Cinsiyet meselesi; kadın ve erkeğin biyolojik farklılıklarına işaret eden
biyolojik cinsiyet, bu biyolojik farklılıklar dışında kadın ve erkek olmanın toplumsal
anlamlarını içermektedir. Oysa toplumsal cinsiyet kavramı kadın veya erkek olmaya toplumun
ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir; İngilizce’de toplumsal
anlamını da karşılayan ve içeren ‘’gender’’ sözcüğü kullanılırken Türkçe’de bu anlamı veren
ayrı bir sözcük olmadığından toplumsal cinsiyet ifadesi kullanılmaktadır.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık, bir kişinin bir kadına, cinsiyetine dayalı olarak bir erkeğe
davrandığı ya da davranacağından daha olumsuz ya da daha az olumlu davranması ve/veya
biçimsel olarak eşitlikçi görünen uygulamaların sonradan kadın üzerinde ayrımcı etkiler
yaratması olarak tanımlanabilir. Kısacası, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık dendiğinde, ilk
aklımıza gelen, kadınların kadın oldukları için uğradıkları ayrımcılıktır.

11.2.2.3.2. Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Yaklaşımları
Fonksiyonalist yaklaşım; cinsiyete dayalı ayrımcılığa cinsiyetçi iş bölümü noktasından
bakarak yorum getirmektedir. Fonksiyonalistler, kadınların duygusal rollerde erkeklerin ise
araçsal, evin dışında genellikle aile bütünlüğünü sağlayıcı rollerde uzmanlaştıklarını ve bu
nedenle cinsiyet ayırımcılığının var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Fonksiyonalist yaklaşımı
benimseyenler; endüstri öncesi toplumlarda bazı görevlerin erkeklere bazı görevlerin ise
kadınlara tahsis edilmesini erkeklerin fiziksel olarak kadınlardan daha güçlü olmalarına
bağlamakta ve böylece erkeklerin çocuk bakma yükümlülüğünden kurtulduklarını kadınların
ise bu görev için doğuştan istekli ve yetenekli olduklarını savunurlar. Böylece kadın ve erkeğin
ilkel toplum yaşamından başlayarak değişik alanlardaki rol farklılaşması (örneğin; kadın
toplayıcı, erkek avcı), kadının ev isleri ve çocuk bakımında; erkeğin ise ailenin ekonomik
fonksiyonunun yerine getirilmesinde uzmanlaşması biçiminde bir işbölümü oluşturmaktadır.
Kuramın en önemli temsilcilerinden olan Parsons, sosyalleşme sürecinde her iki cinse uygun
cinsel kimlik ve yetişkinlik yaşamında ihtiyaç duyulacak becerilerin öğretildiğini belirtmiştir.
Çatışma yaklaşımı; erkek ve kadın arasındaki güç dağılımına dikkat çekmektedir. Buna
bağlı olarak Engels konuyu ekonomik kaynaklara sahip olma açısından değerlendirmiştir.
Mülkiyet sahibi olan ya da miras yoluyla servet elde eden erkekler bu şekilde güç sahibi
olmuşlardır. Kapitalist üretim sürecinde ise erkeklere ödenen ücret kadınlara ödenen ücretten
her zaman yüksek olmuştur ki kapitalist sistemde üretim süreçlerini yönetenler kadın işgücünü
erkek işgücüne göre daha ucuz ve değersiz bir kaçış yolu olarak görmüşlerdir. Çatışma
yaklaşımına göre istismar, baskı ve zulüm gibi evrensel insani sorunlar ortaya çıktığından beri,
kadınlara yönelik önyargı ve ayırımcılığın oluşması sürpriz değildir, buna göre egemen grup
erkekler, istismar edilen grup kadınlardır.
Etkileşimci yaklaşıma göre; toplumsal cinsiyet sosyal ve kültürel öğeler içerdiğinden
sonradan öğrenilen; fakat biyolojik cinsiyet doğuştan kazanılan bir formdur. Etkileşimci
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yaklaşımcılar cinsiyete dayalı ayrımcılığa daha çok psikolojik açıdan yaklaşmıştır.
Etkileşimcilere göre kadın ve erkeğin nasıl tanımladığı ve aralarındaki davranışa yönelik
beklentiler, paylaşılan anlamlar temelinde grup etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
etkileşimin rolleri de değiştireceği varsayılmaktadır.
Feminist yaklaşım; feminizm, cinsiyet ayırımcılığına ve ataerkilliğe karsı koyma
konusunda cinsler arasında sosyal eşitliği savunma hareketidir. Kadın sorununa yaklaşımları ve
çözüm yolları geliştirme açısından farklı feminist yaklaşımların incelenmesi yerinde olacaktır.
Liberal feministler, toplumun temel bir organizasyon olduğunu kabul etmekte ve bu
organizasyon içerisinde kadının hak ve olanaklarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca,
kadın istek ve beklentilerini engelleyen ön yargılara ve ayırımcılığa karsı çıkmakta, eşit hakları
desteklemektedirler. Marksist feministlere göre ise, sınıflı toplumlarda gerçek anlamda fırsat
eşitliği olmayacaktır ve kadının baskı altında oluş nedeni olarak kapitalizmdir, tüm diğer
ezilenler gibi kadınlarda ancak bu sistemden kurtulup sosyalist sisteme geçilince ekonomik
bağımsızlıklarını kazanacaklar, erkeklerden bağımsız ve dolayısıyla onlara eşit olacaktır.
Radikal feministlerse, 1960’ların sonlarına doğru kadın özgürlüğü taraftarlarınca ortaya
çıkmıştır ve daha çok sosyal alana odaklaşır ve erkek egemen, ataerkil toplumun yerini alacak
kadın merkezli kültürün gerekliliğini vurgular.

11.2.2.3.3.
Görünümleri

Çalışma

Hayatında

Cinsiyete

Dayalı

Ayrımcılığın

İşe alma ve yerleştirmede; cinsiyetin işe ve işin başarılı bir şekilde yerine getirilmesiyle
hiçbir ilgisi olmamasına karşın, bir örgütte iş süreçlerinde alınan karalarda iş başvurusu
yapanlara karsı, cinsiyetleri nedeniyle yapılan ayrımcılık işe alma ve yerleştirmede ayrımcılık
olarak tanımlanabilmektedir. Örgütlerin işe alma ve yerleştirme uygulamaları insan kaynakları
birimleri tarafından gerçekleştirilmekte ve bu süreç çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. İş
ilanları, adayların görüşmeye çağrılması ve bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve sonrasında
uygun adayın işe alınması bu aşamaları oluşturmaktadır. Bu süreçte doğrudan ya da dolaylı
olarak ortaya çıkan ayrımcı uygulamalar söz konusudur. İş ilanlarında doğrudan ayrımcılığın
sıkça rastlandığı ülkemizde gazete, ‘’erkek eleman aranıyor’’, ‘’bay eleman’’ gibi ifadeler.
ÖRNEK BİR KARAR
2004 yılı KPSS ek yerleştirme kılavuzunda Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün
100 adet mühendis kadrosu yer almıştır; fakat Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü bu 100
adet mühendis kadrosundan 88 adeti için "cinsiyeti erkek olmak" koşulunu aramıştır. Bu koşul
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası tarafından dava edilmiş, dava ise Danıştay 12.
Dairesinde görüşülmüştür. Danıştay 12. Dairesi tarafından söz konusu bu koşulun yürürlüğü
durdurulmuştur.
Bunun doğal sonucu olarak; Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı, dünyadaki
en düşük oranlardan biridir (yüzde 24,6) ve 2005 yılından beri de düşmeye devam etmektedir.
Bunun sonucu olarak BM istatistiklerine göre Türkiye, BM ülkeleri arasında kadınların
işgücüne katılımında dünyada en düşük oranlara sahip 10 ülkeden biridir.
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Kariyer yönetiminde – “cam tavan”; günümüzde kadınlar çalışma hayatına giderek
artan oranda katılmakta ancak üst düzey yönetim kadrolarında yeterince yer alamamakta ya da
üst pozisyonlara ulaşmak için daha yüksek maliyetlere (emek, zaman, baskılar, önyargılar)
katlanmaları gerekmektedir. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan
araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir “cam tavan”ın altında çalışmak zorunda
kaldıkları belirtilmektedir. Çeşitli sektörlerde çalışan kadınların yıllar içinde erkek çalışanlara
oranla yönetim kademelerinde yer almaları daha zor olmaktadır. Oysa örgütlerin başarısı için
kadın işgücünün geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir; ancak ise alma ve yerleştirme
aşamasında yaşanan önyargıların çalışma yaşamında terfii ettirilmede de kadınların karşısına
çıktığı bilinen bir gerçektir ve kadınların örgütlerin üst yönetim düzeylerine ilerlemelerini
durduran engeller “cam tavan (glass ceiling)” olarak adlandırılmaktadır. 1970’li yıllarda
Amerika’da ortaya çıkan cam tavan kavramı genellikle, kadınların örgütteki üst basamaklara
tırmanmalarını engelleyen bariyerleri yaratan önyargıları ve tutumları ifade etmektedir. Orta
kademelerde yöneticilik yaparken en üst pozisyona ulaşmalarına hiçbir engel bulunmayan
kadın yönetici adaylarının görünmez bir tavana çarpmalarına benzetilmektedir. Amerika’da,
Fortune 1000 ve Fortune 500 şirketlerinin yönetiminin % 95’ini erkekler oluşturmaya devam
etmektedir.
Kurumsal/örgütsel eğitimde; birçok örgüt bu eğitimleri organize ederken informal bir
katılım sürecini uygulamakta dolayısıyla eğitim için uygun bireyleri seçmek kişisel tercihlere
kalabilmektedir. Kadının kariyer ve aile arasında yasadığı rol çatışması ve erkeklere göre sahip
olduğu iki kat sorumluluk ve harcanan emek bu alanda da karsısına çıkmaktadır. Örneğin
yapılacak eğitimin şehir dışında olması durumunda kadın çalışanların bu eğitimlere katılma
konusunda isteksiz oldukları bilinmektedir.
Ücretler açısından; ideal bir iş piyasasında aynı işi yapan ve etkinliği aynı olan iki
kişinin aynı ücreti alması gerekirken uygulamada, cinsiyet nedeniyle farklı ücretler ödenmesi
söz konusu olabilmektedir. Son yıllarda kadın çalışanların ücretleri işgücü içindeki payları
artmış olsa da kadınların erkeklerden daha az kazandığı gerçeği hala varlığını korumaktadır.
Geleneksel ücretsiz aile isçiliğinden sanayide ucuz ya da noksan işçi olarak değerlendirilen
kadın işgücü günümüzde tarım, sanayi ya da hizmetler sektöründe ücretler konusunda da
ayrımcı uygulamalarla karsılaşmaktadır.
Performans değerlendirme sürecinde; toplumsal yapıda genellikle erkeğin başarılarının
yetenek, kadının başarılarının ise şans faktörü ile açıklanması kadın çalışanların yetenek ve
basarı düzeylerinin onaylanmamasına neden olabilecektir. Bu süreç ücret eşitsizliklerine ve
cam tavan engellerine bahane olabilecektir. Kadın çalışanlar erkek işi olarak düşünülen işlerde
düşük başarı göstermiş kabul edilirken, kadın işi olarak nitelendirilen işlerde ise erkeklerin
performansı düşük değerlendirilebilmektedir. Kadının üzerinde bir performans baskısı
oluşması durumu erkek egemen bir iş alanında kadın çalışandan ortalamanın altında bir başarı
düzeyi beklenmesidir. Böylece kadın çalışan ya gereğinden çok çaba göstererek üstün bir basarı
sağlama yoluna ya da durumu kabullenerek isten atılmayı gerektirmeyecek düzeyde bir
performansla çalışmaktadır.
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İşyerindeki tutum ve davranışlarda; cinsel taciz ya da psikolojik taciz (mobbing) olmak
üzere iki şekilde görülen ayrımcı tutum ve davranışlara maruz kalan bireylerde, stres, fiziksel
sağlık sorunları, performansın düşmesi ve isten ayrılmaya kadar varan sonuçlar
yaratabilmektedir.

11.2.3. Ayrımcılıkla Mücadele Ve Türkiye
11.2.3.1. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, genellikle yan yana ve çoğu kez de aynı şeyi ifade
etmek üzere kullanılır. Bu ilkelerin aynı ya da farklı olduğu konusundaki görüş farklılığı,
eşitliğe yüklenen anlam farklılığından kaynaklanır. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının aynı
şeyi ifade ettiğini savunan fikre göre, ayrımcılık yapılmadığı sürece eşitlik mevcuttur.
Şekli eşitlik olarak ifade edilen bu eşitlik anlayışı, herkesin, tüm verili koşullarıyla eşit
olduğu varsayımından yola çıkar. Ayrımcılık yapılmadığı sürece, mevcut durumun
korunmasını eşitliğin varlığı için yeterli sayar. Günümüzde yaygın şekilde kabul gören şekli
eşitlik anlayışı, eşitliğin asgari ölçüsünü “kanun önünde eşitlik” ve “kanunların eşit koruma
öngörmesi” şeklinde ifade eder. Bu yaklaşım, gerek uluslararası insan hakları belgelerinde
gerekse ülkelerin iç hukuklarında egemen olan yaklaşımdır.
Şekli eşitlik anlayışı, gerçek eşitliğin sağlanması bakımından yetersizdir. Öncelikle bu
anlayış, kişi ve kişi grupları arasında var olan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması
yükümlülüğünü öngörmez. İkinci olarak, farklı niteliklere sahip kişileri/kişi gruplarını,
toplumun baskın gruplarının özellikleri gözetilerek konulmuş kurallara ve oluşturulmuş
yapılara uymaya zorlar. Şekli eşitlik anlayışında, doğrudan ayrımcılığın yasaklanması
yeterlidir. Örneğin, görme engelli bir kişinin yükseköğrenime kabul edilmesi, şekli eşitlik
anlayışı için yeterli ve gereklidir. Oysa bu kişinin diğer öğrencilerin erişebildikleri eğitim
materyallerine ulaşamaması veya bu materyalleri elde etme külfetinin tamamen görme engelli
kişiye yüklenmesi halinde, eğitimde fırsat eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir.
Statükocu olmayan bir eşitlik anlayışı farklılıkların gözetilmesini, toplumun bu
farklılıklar gözetilerek yeniden yapılanmasını ve kaynakların dağılımında yeni ölçütler
kullanılmasını gerektirir. Maddi eşitlik anlayışı olarak ifade edilen bu anlayışta hedef, kişi ve
kişi grupları arasındaki farklılıkların göz önünde bulundurulması ve onların eşit veya aynı
varsayılmamasıdır. Maddi eşitlik anlayışı, “eşitlik” ile “aynılığın” bir ve aynı şey olmadığının
altını çizer. Eşitliğin, farklılıkları göz ardı etmek yerine, onları gözetmekle sağlanabileceği
üzerine inşa edilir. Bu, sadece doğrudan ayrımcılığın önlenmesiyle mümkün değildir. Eşitliği
sağlamakla yükümlü devletlerin aynı zamanda ayrımcılığın dolaylı biçimlerini önlemeleri ve
eşitliği sağlamak üzere başka önlemler de almaları gerekir.
Eşitsizliklerin ortadan kaldırılması konusunda devletlerin yükümlülüklerinden
bahsederken, ikili bir ayrım yapmak zorunludur. İlk olarak, devletin ayrımcılıktan kaçınma
yükümlülüğü söz konusudur. Bu yükümlülük, sözleşmelerde ve yasal metinlerde “her türlü
tedbir” ile ifade edilir. İkincisi ise kaçınmanın ötesinde, özel önlemler gibi bir dizi önlem alma
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yükümlülüğüdür. Bu şekilde ayrımcılıktan kaçınma şeklinde negatif bir yükümlülüğün yanında
pozitif yükümlülükler de söz konusudur. Pozitif yükümlülüklerin bir kısmı ayrımcılığın
önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına yönelik iken, geçici özel önlemler olarak anılan bir
kısmı ise ayrımcılığın geçmişten gelen etkilerini ortadan kaldırarak eşitliği sağlamaya
yöneliktir.

11.2.3.2. Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Temeller
11.2.3.2.1. Doğrudan Ayrımcılık
Buna göre, bir kişiye cinsiyeti, etnik kökeni, dini ve bunlara benzer niteliklerinden biri
nedeniyle, diğer kişilere kıyasla “farklı ve olumsuz” bir davranışta bulunulmasıdır. Bir kişinin
Roman olduğu için kuaföre alınmaması; Bir çocuğun engelli olduğu için okula
kaydedilmemesi; geçmişte ABD’de siyah bireylerin üniversitelere öğrenci olarak kabul
edilmemesi bu minvaldedir.
Doğrudan ayrımcılık, içerisinde farklı unsurları barındırır: İlk olarak, farklı bir
muamelenin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrımcılık aynı veya benzer konumda olan kişiler
arasında olabileceği için kişilerin konumları karşılaştırılmalıdır. İkinci olarak, kişilerin aynı
veya benzer bir konumda oldukları ortaya konulduktan sonra yapılan farklı muameleyi meşru
kılan bir amacın olup olmadığı değerlendirilmelidir.

11.2.3.2.2. Dolaylı Ayrımcılık
Doğrudan ayrımcılıktan farklı olarak, “farklı muamele yok”tur. Ancak herkese aynı
şekilde uygulanan öyle bir düzenleme, ölçüt veya uygulama söz konusudur ki, Ayrımcılık
yasağına tabi özellik bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. İş ilanlarında sıkça yer alan
“seyahat engeli olmamak” ölçütü, tüm başvuranlara uygulanmaktadır. Ancak tahmin
edilebileceği üzere, bu ölçütler kadınları ya da engellileri daha fazla etkilemektedir.
Dolaylı ayrımcılığın üç unsuru vardır: Ortada görünüşte tarafsız bir uygulama, tedbir ya
da kuralın bulunması, Bu tarafsız uygulama, tedbir ya da kuralın olumsuz sonuçlar doğurması
veya böyle bir ihtimal yaratması, Bu tarafsız uygulama, tedbir ya da kuralı meşru kılacak bir
nedenin bulunup bulunmadığı.

11.2.3.2.3. Dolayısıyla Ayrımcılık
Kişinin, kendisiyle bağlantılı başkasının nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır.
Bazı ayrımcı muamelelerde doğrudan ayrımcılık söz konusudur. Ancak burada kişi kendisi ile
ilgili değil, yakın ilişkide olduğu bir başka kişinin bir özelliği nedeniyle ayrımcılığa
uğramaktadır. Beyaz bir bireyin, siyah biri ile evli olmaktan kaynaklı olarak, çalıştığı işyerinde
ayrımcılığa uğraması. Burada doğrudan ve ırk temelinde ayrımcı bir muamele vardır. Ancak,
ayrımcılığa uğrayan kişinin değil, onunla bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle
ayrımcılık gerçekleşmektedir.
ÖRNEK BİR KARAR
362

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı - S. Coleman v. Attridge Law ve Steve Law:
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın bu kararı, kendisi engelli olmayan ancak engelli
bir oğlu olan bir çalışan ile ilgilidir. Davacının çocuğuna bakabilmek için daha esnek çalışma
saatleri talep etmesine karşılık, taciz edilmesi ve işten ayrılmaya zorlanması söz konusudur. Bu
durum karşısında Divan, ayrımcılığa karşı öngörülen hukuki düzenlemelerin amaç ve etkililiği
bakımından o kişi ile bağlantılı bir başka kişinin ayrımcılığa uğraması durumlarında da
uygulanabilir olduğunu, aksinin hukuki düzenlemeleri zayıflatacağını belirtmiştir.

11.2.3.2.4. Makul Uyumlaştırma ve Pozitif Ayrımcılık (Geçici Özel
Önlem)
Bazı hallerde, bireyin ayrımcılığın yasaklandığı temellerden birine sahip olmasından
doğan ihtiyaçlarının gözetilmesi, sadece “o kişiyle sınırlı olarak” düzenlemenin yapılması
gerekebilir. Tekerlekli sandalye kullanan bir banka çalışanı, tekerlekli sandalye erişimi olan
toplu taşıma aracının belli bir saatte geliyor olmasından dolayı, işe diğer çalışanlarla aynı saatte
başlayamayabilir. Bu durumda işveren, makul uyumlaştırma yapmamak suretiyle ayrımcılık
yapmış olur. Bu durum, AB’de sadece engelliler için düzenlenmiştir.
Makul uyumlaştırmanın reddedilmesinin ayrımcılık olarak tanımlanması ilk kez,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile ilgili olarak
yayımlanan 5 No’lu Genel Yorum ile gerçekleşmiştir. AB İstihdamda Eşitlik Direktifi’nde de
makul uyumlaştırma düzenlenmiştir.
Bu durum “pozitif ayrımcılık” ile karıştırılmamalıdır. PA, bireylerin somut bir durumda,
haktan diğer bireylerle eşit olarak yararlanmalarını amaçlamaz. Bunu amaçlayan “makul
uyumlaştırma”dır. PA, eşit muameleden ziyade, geçmişten gelen eşitsizliği ortadan kaldırmayı
amaçlar. Görme engelliler uzun zamandır üniversite okumaktan mahrum olmuşlarsa,
üniversiteye sınavsız girme hakkı vermek…

11.2.3.2.5. Anayasa ve Kanunlar
Türkiye’de Anayasa’da “kanun önünde eşitlik” başlığını taşıyan 10. Madde,
Ayrımcılığın yasak olduğunu belirtmek yerine, Herkesin hukuk nazarında eşit olduğunu
belirtmekle yetinmiştir. 2010 Referandumu ile çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere pozitif ayrımcılık getirildi.
Ayrımcılık ilk defa 2012 yılı itibariyle yürürlükte olan 5237 sayılı TCK ile suç haline
gelmiştir. Fakat TCK’nın 122. Maddesinde düzenlenen ayrımcı davranışlar suç kapsamındadır:
“Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım yaparak” … diye balıyor…
ÖRNEK İLK KARAR
Davaya konu olay 29 Nisan 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Tekerlekli sandalye
kullanan ve %95 oranında engelli olan Teslime Taplacı, annesi ile birlikte halk otobüsüne
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binmek üzere otobüs durağında beklemiş, beklediği otobüs geldiğinde söz konusu otobüsü
kullanan şoför Teslime Taplacı’yı araca almadan duraktan ayrılmıştır. Yapılan suç duyurusu
sonucunda Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun 122.
maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla dava açılmıştır. Bu davada, tespit edilebildiği kadarıyla, ilk
defa Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesinin ihlal edildiği yönünde bir karar verilmiştir. Başka
bir ifade ile ayrımcılığın bir suç olarak ihdas edildiği tarihten beri ilk defa ayrımcılık suçunun
gerçekleştiğine karar verilmiştir.
İş Kanunu’nda ayrımcılık yasağı 5. Maddededir. Burada sadece iş ilişkisinin devamı ve
sona ermesi hallerindeki ayrımcılık uygulanabilmektedir. Ancak, maddede “ispat etme”
meselesi sorunludur. Zira ayrımcılık yapan, bunu genelde açıkça yapmadığı için bunun
ayrımcılığa maruz kalan tarafından ispatlanması zor olur.
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Uygulamalar
“Medyadaki Engelli Ayrımcılığı Sorgulanıyor”
Avrupa Birliği (AB) Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)
tarafından desteklenen Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)
ile Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD) ortaklığında yürütülen “Ayrımcılık: Engelli
Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek “ projesi kapsamında, medyada engellilere yönelik
ayrımcı dille mücadele için ‘Medya Dili Kılavuzu’ hazırlık çalışmaları Adana’daki arama
toplantısıyla sürdü.
Medyadaki engelli ayrımcılığı sorgulandı
Şirin Park Otel’de dün yapılan medyadaki engelli ayrımcılığının sorgulandığı arama
toplantısında karma engelli örgütler, kadın örgütleri ve medya mensupları bir araya geldi.
Atölye çalışmaları yapıldı
Toplantıda katılımcılara Engelli Kadın Derneği hakkında bilgiler verildikten sonra,
“Olaydan Manşete” çalışması ile “Engellilere Yönelik Algılar” konulu atölye çalışması
yapıldı. BM Engelli Hakları ve CEDAW Sözleşmesi ışığında örnek haberlerin de
değerlendirildiği arama toplantısında ‘Hak temelli bakış açısıyla haber yazımı nasıl olmalı’
konulu atölye çalışması da gerçekleştirildi.
Medya dili klavuzu hazırlanacak
Yapılan çalışmanın sonunda engelli hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
amacıyla “Medya Dili Kılavuzu” hazırlanacak. Bu kılavuz aracılığıyla engelli kadınlarla
ilgili yapılan haberlerdeki ayrımcı dilin değiştirilmesine ve engelli bireylerle ilgili
basmakalıp düşüncelerin eşit haklar anlayışı temelinde dönüştürülmesine katkı sunulması
hedefleniyor.
Proje hakkında
Proje kapsamında Nisan-Aralık 2016 döneminde, Eskişehir, Ordu, Antalya ve
Bolu’da 2 fazdan oluşan ‘Farkındalık Atölyeleri’ düzenlendi. İlk aşamada; engelli kadınlar,
engellilik, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet başta olmak üzere maruz kaldıkları çoklu
ayrımcılık konularına dair bilgiler edinerek deneyim paylaşımında bulundular. İkinci
aşamada ise örgütlenme-savunuculuk çalışmalarıyla birlikte engelli kadınların yerel ve
uluslar arası düzeyde çözümün bir parçası olmaları amaçlandı. Projenin bir diğer çıktısı ise
Evrensel Periyodik İnceleme ve Engelli Hakları Komitesi’ne yönelik önerilerin hazırlanması
ve tavsiyelerde bulunulması olacak.
Kaynak: İstanbul Gerçeği (16.02.2017), “Medyadaki Engelli Ayrımcılığı
Sorgulanıyor,”
(Çevrimiçi)
http://istanbulgercegi.com/medyadaki-engelli-ayrimciligisorgulaniyor-84184825.html, 19.02.2017.
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Uygulama Soruları
Türkiye’de internet medyasında engelli ayrımcılığının ne boyutlarda
olduğunu en çok tıklanan 3 haber sitesi üzerinden araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal dışlanma bireysel olabildiği gibi grup bazlı da görülebilmektedir.
Vatandaşlık algılarının bazılarında sosyal dışlanma görülebilse de sosyal dışlanması
olmayan vatandaşlık olgusu da ortaya konabilmektedir.
Ayrımcılık çok boyutlu bir olgu olarak varlığını göstermektedir ve mücadele biçimi de
çok boyutlu olmak durumundadır.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal dışlanma kavramını ilk defa kullanan kişinin ünvanı/mesleği nedir?

A) Akademisyen
B) Öğretmen
C) Mühendis
D) Tıp Doktoru
E) Bakan
2)
Sosyal dışlanma kavramının AB literatürüne girişi hangi döneme denk
gelmektedir?
A) 1970-1980 arası
B) 1980-1990 arası
C) 1990-2000
D) 2000-2010 arası
E) 2010 sonrası
3)
Sosyal dışlanmanın da önem kazandığı zemin olan “Üçüncü Yol” hangi kişinin
iktidarı döneminde gündeme gelmiştir?
A) Reagan
B) T. Blair
C) Teacher
D) F. Hollande
E) J. Delors
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4)

M.I. Young’un ortaya koyduğu vatandaşlık algısı nedir?

A) AB vatandaşlığı
B) Ulus ötesi vatandaşlık
C) İmtiyazlı vatandaşlık
D) Entegrasyon vatandaşlığı
E) Küresel vatandaşlık
5)

İbn Haldun’a göre asabiyet nasıl bir bağlılıktır?

A) Doğal
B) Devletle
C) Zoraki
D) Ayrıştırıcı
E) Ötekileştirici
6)

Durkheim’e göre kaç çeşit intihar vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
7)
Türkiye’de % 3 engelli çalıştırma zorunluluğu kaçtan fazla işçi çalıştıran yerler
için geçerlidir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
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8)
1982 Anayasası’nın kaçıncı maddesi ayrımcılık ile mücadelede önemli bir yeri
olan eşitlik ile ilgilidir?
A) 10
B) 24
C) 41
D) 52
E) 60
9)
ABD’de Fortune 1000 ve Fortune 500 şirketlerinin yönetiminin % 95’ini
erkekler oluşması ne ile ilgilidir?
A) Erkeklerin başarısı
B) Kadınların başarısızlığı
C) Şirketlerin isabetli kararları
D) Cam Tavan sorunu
E) ABD’nin şirket yapıları
10)

Maddesinde ayrımcılık yasağı olan İş Kanunu kaç sayılıdır?

A) 2022
B) 2828
C) 1475
D) 4857
E) 5387
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Cevaplar
1) E
2) B
3) B
4) C
5) A
6) C
7) E
8) A
9) D
10) D
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12. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI III: ÇALIŞMA
HAYATINDA ESNEKLİK (1)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.

Fordist-taylorist kitle üretim modelinin ne demek olduğunu;
Esneklik olgusunun detaylarını;
Emek talebi açısından esnek çalışma biçimlerini öğreneceğiz.

373

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fordist kriz ne demektir?
2) Post-fordits üretim modelini fordizmden farkları nasıldır?
3) İstihdam biçimlerinde esneklik türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Fordisttaylorist kitle üretim
modeli

Fordist, post-fordist üretim
modellerini ve böylece katılık ve
esneklik olgularını öğrenmek

Emek talebi
açısından esnek
çalışma biçimleri

İstihdam biçimlerinde, emek
sürecinde ve çalışma sürelerinde
esneklik tiplerini türleri ile kavramak

Kazanımın yöntemi
Okuyarak

Okuyarak ve analiz
ederek
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Anahtar Kavramlar
Fordizm, taylorizm, post-fordizm, esneklik, esnek çalışma, istihdam
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Giriş
Çalışma hayatında yaşanan gelişmeler, çalışma hayatında tek tip çalışma biçimlerinin
varlığının yetmemesine, bu nedenle yeni çalışma biçimlerinin gün yüzüne çıkmasına yol
açmaktadır. Bunların özel adı esnek çalışma biçimleri şeklinde görülmektedir. Bu durum dünya
ölçeğinde ortaya çıkmakta ve farklı biçimleri ile yaygınlık kazanmaktadır.
İşte kitabın bu bölümü öncelikle fordist-taylorist kitle üretim modeline detaylı bir
şekilde yer vermektedir; daha sonra sadece emek talebi açısından istihdam ilişkilerinde, emek
sürecinde ve çalışma sürelerinde esneklik türlerini girmektedir.
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12.1. Fordist-Taylorist Kitle Üretim Modeli
12.1.1. Fordist Üretim Modelinin Doğuşu Ve Gelişimi
12.1.1.1. Sanayi Kapitalizminin Altın Çağı: Fordizm
12.1.1.1.1. Fordizm’in Başlangıçı
Fordizm, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelerde üretim sürecini ve üretim
ilişkilerini karakterize eden üretim organizasyonuna işaret etmek için kullanılan bir kavramdır.
Fordizm 20. yüzyılda kitle tüketim piyasalarının ve standart üretimin yükselişini temsil
etmektedir. Kimi yazarlar Fordizmi, Savaş sonrası dönemi karakterize eden kitle üretimi ve
kitle tüketimine dayalı bir sermaye birikim rejimi olarak da görmektedirler.
Ancak Fordizmin gelişimi ve başlangıcı, İkinci Dünya Savaşından çok öncelere, Henry
Ford’un otomobil üretimine montaj hattını ekleyerek mükemmelleştirdiği 1913 yılına kadar
gitmektedir. Bu nedenle kitle üretimi ve Fordizm otomobil endüstrisiyle özdeşleşmiştir.
Ford’un otomobil üretimi farklı düzeylerde endüstriyel organizasyon modelini oluşturmaktadır.
Öncelikle montaj hattı, imalat sektöründe zanaat üretiminin yerini alarak fabrikaları iş ve
üretimin merkezi haline getirmiştir. Piore ve Sabel (1984)’e göre bu, 20 yüzyıla geçişte
gerçekleşen bir endüstriyel “bölünme” ve bir dönüm noktasıdır. Buna göre, zanaat üretimi ile
kitle üretim tekniklerinin karışımı sanayi devriminin ilk günlerinden itibaren sanayi üretimini
karakterize etmektedir. 20 yüzyıla geçişle birlikte büyük ölçekli üretim; küçük ölçekli,
uzmanlaşmış, adem–i merkezi işletmelerin yerini almıştır. Bu dönüşüm, ekonomik gücün
büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşmasına ve endüstriyel üretimi bunların kontrol etmesine
zemin hazırlamıştır.

12.1.1.1.2. Fordizmin Özelliği ve Montaj Hattı
Fordizm; montaj hattı, tek amaçlı makine–teçhizatın kullanımı, yüksek ücretli ve düşük
vasıflı emek istihdamı, standart malların tasarımı ve büyük ölçekte üretimi ve Taylorist emek
süreci gibi pek çok faktörün bileşimine dayanmaktadır. Montaj hattı uygulamaya girmeden
önce, Ford’un mühendisleri, kitle üretiminin önemli unsurlarından bazılarını keşfetmişti.
Bunlardan biri, otomobil parçalarının üretiminde standardizasyonun sağlanmasıydı.
Ford’un otomobil üretimi zanaat esaslı olarak başladı. Ancak 1910 yılına gelindiğinde,
otomobillerde dişli, vida ve mastarlar standartlaştırılmış, üretim tek amaçlı makine ve
teçhizatlarda vasıfsız işçilerin yapacağı hale gelmişti. Bu parçaların standartlaşması kayan
montaj hattında işçilerin tek ve tekrarlı işler yapmalarına imkân vermişti. 1913’de Ford’un
montaj hattını otomobil üretiminde uygulaması imalat sektöründe bir devrim gerçekleştirmiş
ve büyük ölçekli üretim veya kitle üretim çağını başlatmıştır. Bu çağın sembolü montaj hattıdır.
Kitle üretim mantığının uygulandığı ilk fabrikalardan biri olması nedeniyle bazen Ford’un
Highland Park’daki fabrikası da Fordizmin prototipi olarak görülmektedir.
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Montaj hattının esası, işçinin işin etrafında hareket etmesi yerine işin işçiye
götürülmesine dayanmaktadır. Bu sayede işçilerin işlerini yapmak için harcadıkları ölü
zamanlar en aza indirildiği gibi, otomobil üretmek için gereken süre de kısalmaktadır.
Dolayısıyla üretim maliyetleri büyük ölçüde düşmektedir. Sabel’e göre ilk kayan montaj
hattının üretime başlaması ile bir otomobilin montajı için harcanan süre 12,5 adam/saatten 5,8
adam/saate düşmüştür. Verimliğin 10 kat armasıyla otomobil fiyatları 1 yıl içinde (730
Dolardan 360 Dolara) % 50 düşmüştür.
Otomobil üretiminde montaj hattıyla birlikte tek amaçlı makine ve teçhizatın
kullanılması, emek sürecinin otomasyon düzeyini artırmış ve işin yeniden organize edilmesi
gerekmiştir. Bu da Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımının emek sürecine uygulanması ile
gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle üretimde artan mekanizasyona bir başka gelişme olarak,
emek süreci ve iş organizasyonunun Taylorist ilkelere göre yeniden organize edilmesi eşlik
etmiştir. Bir endüstri mühendisi olan Taylor, kendi geliştirdiği üretim yönetimi yaklaşımına
“Bilimsel Yönetim” adını vermiştir. Buna göre, üretim sürecinde öncelikle bir işi tasarlama ve
yapma fonksiyonları birbirinden ayrılmalı, tasarlama fonksiyonu işçilerden alınarak
mühendislerin tekeline verilmelidir. Daha sonra atölyede iş en ince ayrıntılarına kadar
bölünerek vasıfsız veya yarı-vasıflı işçilerin yapacağı hale getirilerek vasıflı işgücünün üretim
süreci üzerindeki kontrolü azaltılmalıdır. Bir başka anlatımla Ford, üretim sürecinde
otomasyonla işgücü ihtiyacını azaltırken Taylorizm de işçilerin sahip oldukları vasfı gereksiz
hale getirmekte ve onların vasıflarını sıyırıp almaktadır. Sonuç olarak emek sürecinde işin
içeriği ve gerektirdiği vasıf ihtiyacı minimuma indirilirken verimlilik artmakta ve işçilik
maliyetleri de düşmektedir.
İş ve zaman etütlerinin kullanılmasıyla iş sürelerinin kayıt altına alınması, atölyede
yönetimin emek süreci üzerindeki denetim ve kontrolünü daha önce görülmediği kadar
arttırmıştır. Bu yeni kontrol yapısı, görevlerin ölçülmesi ve analiz edilmesine dayalı olarak
geliştirilen resmi iş sınıflandırma sistemi ve emek sürecini düzenleyen kurallardan
oluşmaktadır. Bu yapı, emek sürecine yönelik keyfi yönetsel müdahaleyi bir dereceye kadar
önlemekte ve işgücüne kısmen de olsa koruma sağlamaktadır. Bu yapı içinde işgücünün kontrol
ve itaati alt ve orta kademe yöneticilerin oluşturduğu katı bürokratik bir aygıt tarafından
sağlanmaktadır.
Montaj hattının rutin ve monoton hale gelmesiyle iş, işçiler açısından sıkıcı, ödülsüz ve
tatminsiz bir faaliyete dönüşmüştür. Ford’un fabrikalarında iş tatminsizliği ve yabancılaşma,
çok yüksek işçi devri ve işe gelmeme ile sonuçlanmıştır. 1913 yılında Ford’un Highland Park
fabrikasında üretim yapmak için 13.550 işçiye ihtiyaç duyulmaktaydı. Toplam 50. 000’den
fazla işçi işe–girip çıkmıştı. Böylece işçi devri % 400 gibi çok yüksek bir orana ulaşmıştı. Bu
duruma Ford’un tepkisi, günlük ücretleri iki katına (5 dolara) çıkarmak ve çalışma sürelerini
azaltmak olmuştur. Ford’un uyguladığı paternalist politikaların amacı işgücünün bireysel ve
sosyal davranışlarını yeniden şekillendirerek yeni çalışma alışkanlıkları kazandırmaktı. Her ne
kadar tüm çalışanlar bu haktan yararlanmasa da, 5 dolar günlük ücret, işçi devri, işe gelmeme
ve verimlilik gibi konularda istenilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. İşe gelmeme
ve işçi devrinin istenilen düzeye düşmesi ve verimliğin artması kar patlamasına yol açmıştır.
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Gerçekte 5 dolar günlük ücret, yeni bir sözleşme sisteminin temelini oluşturmaktadır. Buna
göre işçiler, yüksek ücret karşılığında dramatik verimlilik artışları sağlamış ve montaj hattında
rutin, monoton ve sıkıcı işi yapmayı kabul etmiştir. Sonuçta, yeni kitle üretim teknolojisi,
yüksek ücretli–vasıfsız bir kitle işçisi sınıfının doğmasına yol açmıştır.
Montaj hattının ve Taylorist iş bölümü ilkelerinin otomobil endüstrisinde uygulanması
ile zanaat esaslı otomobil üretimi kitle üretim sistemine dönüşmüştür. Kitle üretim sistemi,
üretim maliyetlerini büyük ölçüde düşürmüş ve tüm diğer endüstrilerin teknoloji yapılarını ve
iş organizasyonlarını derinden etkilemiştir. Bu sayede sadece demir–çelik ve yatırım malları
gibi sektörlere özgü olan büyük ölçekli üretim bu sistemle birlikte dayanıklı tüketim malları
sektörlerinde de yayılmaya başlamıştır. Standart parça kullanımının ve ölçek ekonomisinin
maliyetleri düşürmesiyle daha önce lüks olan pek çok ürün, artık kitle tüketimine uygun hale
gelmiştir. Bu kitle üretimi ve kitle işçiye ek olarak kitle pazarlarının da yaratılması gerekmiştir.

12.1.1.1.3. Fordizm ve Kitle Üretim Modeli
Ford’un sağladığı başarıdan sonra kitle üretim modeli, kısa zamanda ekonomik
büyümenin sihirli formülü haline gelmiştir. Kitle üretimi kısa sürede diğer sektörlere yayılmaya
başlamıştır. Ne var ki buna karşı bir yandan işçiler şiddetli direniş gösterirken, kitle üretimini
destekleyecek kamusal politikaların ve mekanizmaların olmayışı nedeniyle de 1920’lerde
Fordist sistemi istikrasızlığa sürüklemiştir. Fordizmin, otomasyon ve detaylı iş–bölümüyle
işgücünü disiplin etme ve yüksek ücretlerle ekonomik krizin piyasalar üzerindeki olumsuz
etkilerinden kurtulma çabası başarısız olmuştur. 1929’da patlayan kriz talep kaynaklı ve olağan
dışı bir krizdi. Bu krizin nedeni talep yetersizliğiydi ve kitle üretim sisteminin ürettiği mal arzını
dengeleyecek bir tüketici talebinin yaratılamamasından kaynaklanmıştı. Fordizm hem üretimi
hem de verimliliği artırmış, buna karşın talep artırılamamıştı. Nihayet kapitalizm derin krize
sürüklenmişti. Dünya ekonomisini kasıp kavuran bu kriz Fordizmin de popüler imajını
sarsmıştı.
Bununla birlikte kriz Fordizmi yok etmemiş aksine tam bir Fordist üretim rejimin
gelişiminin yolunu açmıştır. ABD’de krizi çözmeye yönelik ilk adım 1933’de hükümetten
gelmişti. Roosevelt, işçi sendikalarıyla “yeni sözleşme” yi bağıtlamıştı. Bu sözleşme, verimlilik
artışına karşılık ücret artışı sağlamıştı. Bu talep artışına yol açmış böylece ABD’de krizin
etkilerini önemli ölçüde bertaraf etmişti. Öte yandan yeni sözleşme Keynesyen ekonomik
politikaların benimsenmesine ve refah devletinin gelişimine neden olmuştu. Ancak, kitle
üretimiyle kitle tüketimi arasındaki uyumsuzluk sorununu çözmek kısa sürede mümkün
olmamıştı. Bunun için ikinci dünya savaşı sonrasını beklemek gerekmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sürecinde ordunun ihtiyacını karşılamak için, savaş sonrasında da
yeniden inşa çabalarının bir parçası olarak demir–çelik, Petro-kimya, otomobil, elektronik eşya
ve inşaat endüstrilerinde büyük patlama yaşandı. Bu dönemde militan sendikal hareketler ivme
kaybederken 1947’de ABD’de çıkartılan Tart–Hartley Yasaları sendikaları disiplin etmiş ve
sistemle uzlaşmalarını sağlamıştır. Devlet, tam istihdamı sağlamak, kitle üretim ve tüketimine
istikrar kazandırmak için ekonomiye müdahale ederken, Fordist kitle üretim modelinin de savaş
sonrası yeniden yapılanma çabasının bir parçası olarak küresel düzeyde yayılması teşvik edildi.
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Bu tarihten sonra talep yetersizliği veya yetersiz tüketim krizinin yerini 25 yıl sürecek Fordist
büyüme aldı.
Kitle üretimi, kitle piyasaları ve bunlara uygun kamusal politikalara dayanan Fordist
büyüme, 1950 ve 1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerin temel özelliği haline geldi. Fordist
ekonomik büyüme 1970’lere kadar kesintisiz sürdü. Bu büyümenin temelinde her şeyden önce
hükümetlerin ve sosyal tarafların 1929 Büyük Buhranından çıkardıkları dersler yatmaktadır. Bu
dönemde çalışanlar, asgari ücret, iş güvencesi, kapsamalı sosyal yardımlar, ücretli tatil ve
çalışma sürelerin sınırlandırılması gibi pek çok ekonomik ve sosyal haklar elde etmiştir. Bu
haklar, döneme özgü tam istihdam politikalarına hem eşlik etmiş hem de desteklemiştir. Bu
dönemde çalışma yasalarının, sendikaların ve işçi haklarının gelişip yaygınlaşması için gerekli
ortam ve şartlar mevcuttur. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri düzenli olarak büyümüş,
uluslararası rekabet, eşit düzeyde sosyal refah hizmetleri ve sosyal güvence sağlayan ülkeler
arasına hapsolmuştur. Bu dönemde hem yatırımlar hem de kar oranları bir hayli yüksektir.
Bunlara bağlı olarak, ücretler ve sosyal yardımlar bakımından hükümet ve sosyal taraflar
arasında da bir uzlaşma mevcuttur.

12.1.1.1.4. Fordizm ve Standart İstihdam Dönemi
Böylece tam istihdamı amaçlayan ekonomik politikaların uygulanmaya konulması ile
standart istihdam evrensel bir nitelik kazanırken ve refah devletinin esas aldığı standart işçi tipi
de mavi yakalı, yarı vasıflı, iş güvenesine sahip tam–zamanlı çalışan erkek bir işçi olarak
kalıplaşmıştır. Sendikaların ve sendikal hareketin Savaş sonrası dönemde ivme kazanması bu
imajı daha da güçlendirmiştir.
Kapitalizmin altın çağı olarak tanımlanan savaş sonrası dönemde, emek piyasalarının
tek ve en önemli tanımlayıcı özelliği, kitle üretim endüstrilerinde faaliyet gösteren dikey olarak
bütünleştirilmiş şirketlerdeki uzun dönem ve istikrarlı istihdam ilişkileridir. Öyle ki standart
istihdam ilişkileri, işçinin tam zaman esasında, işverene ait bir işyerinde ve bu işin devam
edeceği varsayımı ile belirsiz süreli bir istihdam şekli olarak gelişmiştir. Bu uzun dönem
standart istihdam ilişkilerinin sadece sendikalı değil, sendikasız işyerleri içinde geçerlidir.
Diğer bir ifade ile karısı ve bağımlı çocuklarıyla ful–time ve ömür boyu çalışarak ekmek
parası kazanan erkek işçi olarak belirlenen standart işçi konsepti 1980’li yıllara kadar gelişmiş
ülkelerde çalışma hayatını düzenleyen yasal normların tanımlayıcı varsayımını oluşturmuştur.
Bu istihdam modelinin sosyal olarak oluşturulduğu ve üç temel unsura dayandığı ileri
sürülmektedir. Bunlar: yaşama standardı güvencesi, istihdam sürekliliği güvencesi ve aile ile iş
planlama güvencesidir. Bununla birlikte bu dönemde istihdam garantisi ve iş güvencesi herkes
için söz konusu değildir. Bu tip istihdam genellikle erkek işçilere sunulmakta; kadınlar,
azınlıklar ve göçmenler bunun dışında kalmaktadır. Özellikle kadınlar, azınlıklar ve göçmenler
düşük ücretli, güvencesiz ve hiç ya da çok az kariyer imkânı sunan işlerde çalışmak zorunda
kalmıştır.
1950’den sonra egemen olan Fordist–Taylorist üretim modelinin de etkisiyle, standart
istihdam ilişkileri kısa sürede çalışma ilişkilerine ve istihdam politikalarına esas teşkil eden
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ideal bir tip (tipik istihdam) haline gelmiştir ve çalışma yasalarıyla tanımlanarak güvence altına
alınmıştır. Nitekim kapsam, içerik ve nitelikleri ülkeden ülkeye önemli faklılıklar gösterse de
her ülkede bireysel ve toplu iş yasaları, toplu iş sözleşmeleri, ücret düzeyi, sözleşme ilişkisi,
istihdam güvencesi, emeklilik, annelik yardımı, ücretli tatil ve iş güvencesi gibi konularda bazı
uluslar arası standartların gelişmesine yol açmıştır.

12.1.1.2. Fordist Üretim Paradigmasının Krizi
Savaş sonrası dönemi karakterize eden ekonomik patlama dönemi yaklaşık 25 yıl sürdü.
1960’ların sonlarına doğru Fordist üretim modelinde yorgunluk emareleri baş göstermeye
başladı. Verimlilik azalırken, Fordist emek süreci de doğal sınırına ulaştı. 1970’in ilk yıllarında
başlayan ekonomik kriz ile birlikte bir yandan olağanüstü ekonomik büyüme dönemi sona
ererken öte yandan savaş sonrası dönemi karakterize eden emek–sermaye arasındaki uzlaşma
da çöktü. Bir zamanlar, ekonomik büyümenin arkasındaki mucizevî güç olan Fordizm,
ekonomik gelişme ve kalkınmanın önünde büyük bir engel haline geldi. Bu yıllarda yaşanan
petrol şokları ise bu krizi daha da derinleştirdi ve çöküşü hızlandırdı. Nihayet, 1970’lerin ikinci
yarısında gelişmiş ekonomiler yüksek işsizlik, durgunluk ve düşük verimlilik kısır döngüsüne
girdi.
Krizin Nedenleri; Fordizmin krize girmesinin örgüt yapısından, üretim sürecine,
teknolojiye, rekabet ve çalışma ilişkilerine kadar pek çok nedeni mevcuttur. Tek bir neden
krizin ve değişimin bütün boyutlarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Ancak Fordist emek–
süreci ve iş örgütlenmesinin verimlilik artışları ve yenilikler açısından doğal sınırlarına erişmesi
genellikle krizin en önemli nedeni olarak görülmektedir. Verimliliğin düşmesi 1960’ın
sonlarında başlamış ve kitle üretimi yapan tüm sektörlere yayılmıştır. Artan uluslararası
rekabet, küreselleşme, kitle piyasalarının doyması ve artan maliyetler Fordizmin
sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Bu baskılar maliyetlerin düşürülmesi ve üretimin
etkinliğinin arttırılması yönünde bir ivme yaratmıştır. Bu da istihdam ilişkilerinde çözülme ve
değişimi tetiklemiştir. İşin ve iş organizasyonun yeniden yapılandırılması, hizmet sektörünün
yükselişi bir taraftan işgücü piyasalarının kompozisyonunu değiştirirken diğer yandan da
standart olmayan veya atipik istihdam yayılmasına yol açmıştır.
Dev ölçek ekonomileriyle Fordist model oldukça kırılgandı ve ancak sınırlı ölçüde
üretim ve piyasa dalgalanmalarına dayanabilir nitelikyedi. Bir başka ifadeyle, Fordizmin en
güçlü yanı, aynı zamanda onun en zayıf yönünü de oluşturmaktadır. Fordist emek süreci, sadece
standart mallar ürettiğinde en mükemmel çalışma kapasitesine ulaşabilmektedir. Bu nedenle
Fordizm büyük ölçekte standart malları emecek istikrarlı piyasalar gerektirmektedir. Ancak
1970’lerde Fordizme istikrar kazandıran bu kitle piyasalarının çökmesi, Fordizmin de sonunu
hazırlamıştır. Kitle piyasalarının çökmesine ve Fordizmin krize girmesinin önemli nedenlerinde
biri kitle piyasalarının doyması ile tüketici zevklerinin, tercihlerinin değişmesidir. Bu
doygunluk düzeyinde, kitle üretim ekonomilerinin ulusal piyasalara dayalı olarak büyümesinin
artık mümkün olmadığı gibi Fordist işletmelerin de bu talebi karşılaması mümkün değildir.
Fordist model standart malların üretiminde son derece yetenekliydi. Ancak sıra farklı bir şey
üretmeye geldiğinde tamamen çaresizdi.
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Öte yandan 1970’li yıllarda uluslararası ticari ilişkilerin niteliğinin değişmesi de
Fordzim açısından sıkıntı yaratmıştır. Bilindiği üzere, Fordizmin varlığı, ulusal üretim–tüketim
dengesinde ve bunu destekleyen politikalar esasında işleyen ulusal ekonomiye dayalı bir üretim
modelidir. Savaş sonrası dönemde, uluslararası ticaret GATT çerçevesinde ve çokuluslu
şirketlerin ev sahibi ülkelerde açtıkları şubelerde yerel piyasalara yönelik olarak yaptıkları
üretim faaliyetleriyle sürdürülmüştür. Ancak 1960’lardan itibaren çokuluslu şirketlerin
faaliyetlerinin artması, yeni sanayileşen ve gelişen ülkelerden kaynaklanan rekabet, ulusal
ekonomiye dayalı Fordist ekonomik düzenin temelini aşındırmaya başlamıştır. Öncelikle
küresel ekonominin tartışmasız en güçlü aktörleri olan çokuluslu şirketler, önce yatırımlarını
daha sonrada üretimlerinin emek yoğun kısımlarını hızla yurt dışına kaydırarak ulusal
piyasaların ahengini bozmuştur. Böylece ulusal ve uluslararası piyasa ayrımı önemli ölçüde
zayıflatmıştır. Öte yandan küreselleşme, rekabetin, uluslararası ticaretin ve yatırımların yapısını
alt üst ederek Fordizmin krizini daha da derinleştirmiştir.
Öte yandan, Fordizmin varlığını tehdit eden bir başka faktör de kitle piyasalarında yeni
ve çok güçlü bir rakip olarak, önce Almanya ve sonra Japonya'nın hızla yükselmesi, ardından
da Latin Amerika’da (Brezilya, Arjantin ve Meksika) ve Güneydoğu Asya’da (Kore, Hon
Kong, Singapur ve Tayvan) yeni sanayileşmiş ülkelerin ortaya çıkmasıdır. Bu, Fordist modelin
hassas dengelerini derinden oynatmıştır. Özellikle otomobil ve elektronik endüstrisinde
1950'lerde çok alt sıralardan yükselmeye başlayan Japonya 1970'lere gelindiğinde bu
endüstrilerde ilk sıraya yerleşerek dünyanın lideri olmuştur. Bu alanlarda Japonların başarısı,
daha çok kitle üretim mallarına az sayıda üretilen pahalı ve yüksek kaliteli malların sahip
olduğu kalite ve çeşitliliği kazandırmalarına dayanmaktadır. Ayrıca Japonya Batıya karşı fiyat
ve verimlilik açısından çok yüksek bir rekabet üstünlüğü sağlamıştır. Asya Kaplanlarının
yükselişiyle gelişmiş ülkeler tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve elektronik sektörlerinde rekabet
güçlerini kaybetmiştir. Sonuç olarak, yeni rakiplerin ortaya çıkması, gelişmiş ülkelerin kendi
aralarında, müttefik ve kolonileriyle ticaret yaptıkları geleneksel ulusların ticaret sistemini
sarsmış, uluslararası ticaret ve yatırım kalıpları tamamen değişmiştir. Bu gelişme, Fordist
ekonomilerin temelini teşkil eden ulusal üretim ve tüketim dengesini ucuz ve kaliteli ithal
malların tüketicilere daha cazip gelmesiyle altüst etmiştir. Ayrıca Japonya’dan ve gerekse yeni
sanayileşmiş ülkelerden gelen bol çeşitli ucuz ithal mallar, standart mallar üretmek için
tasarlanmış esnek olmayan Fordist model’in çöküşünü hızlandırmıştır.
Batı endüstrisinin maruz kaldığı sorunlar bunlarla sınırlı değildir. Organizasyon
yapılarıyla ilgili sorunlar da oldukça yaygındır. Katı hiyerarşik örgütsel yapıların aşınması ve
aşırı işbölümü, verimlilik artışlarını, üretim yeniliklerini sınırlamış ve bu alanlarda kötü
sonuçların alınmasına neden olmuştur. Üretimin aşamaları tasarımdan üretime, oradan da
piyasaya yönlendirilmişti. Bu üretimlerle ilgili olarak birimler arasında çok az bir bütünleşme
ve bilgi akış olduğu anlamına gelmekteydi. Üretim anlayışı önemli ölçüde “üretilen her şeyin
piyasada satılacağını ön gören klasik iktisadi doktrine dayalıydı. Bu nedenle yeni ürünlerin
geliştirilmesinden sorumlu birim, ne üreteceğine ve nasıl üreteceğine pazardaki talebi ve
tüketici tercihlerini dikkate almaksınız karar vermekteydi. Yeni bir ürünün geliştirilmesi ve
sunulması arasında geçen süre çok uzundu. Bu süre, örneğin otomobil endüstrisinde yaklaşık
6–7 yıldı. Bu da 1960’lardan sonra dev ölçekli şirketlerin piyasa ihtiyaçlarını karşılamalarını
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adeta imkânsız hale getirmiştir. Değişen piyasa talebi karşısında yeterince esnek olmayışı
Fordizmin sonunu hazırlamıştır.
Fordizmin maruz kaldığı bir başka sorun da işgücü ile ilgiliydi. Fordist–Taylorist üretim
sistemin yarattığı son derece rutin, sıkıcı, monoton, bıktırıcı ve yabancılaştırıcı iş, vasıfsız ve
yarı–vasıflı işçilerde büyük bir hayal kırıklığına ve tatminsizliğe yol açmıştır. İşgücünün hayal
kırıklığı ve tatminsizliği 1960’dan itibaren fabrikalarda direniş ve tepkiye dönüşmüştü. Çok
yüksek işçi devri, işe gelmeme, işçilerin militanlaşması, direniş, iş yeri işgalleri, büyük grevler,
iş yavaşlatma eylemeleri işçilerin sistemle ilgili süre giden tatminsizliklerini ifade etmelerinin
başlıca yollarıydı. Fordist üretim modelinin yüksek verimlilik stratejisi, sadece yüksek ücretler
ve sendikalara verilen tavizlerle sürdürülebilmişti. Sonuç olarak imalat endüstrisinde emek
maliyetleri yükselirken sendikalar büyük bir güç kazanmıştı. Güçlü sendikalar ve işçi sınıfı
fabrikalarda kendi kanunlarını empoze ederek işyerini adeta yönetilemez hale getirmiştir.
Sınırlayıcı iş uygulamaları, detaylı ve katı iş bölümü, işverenin işçileri esnek bir biçimde
görevlendirmesini ve görevleri dağıtma yeteneğini sınırlamıştır. Bu durum yönetimin emek
süreci üzerinde denetim ve kontrolünü zayıflatmış ve teknolojik değişmeyi engellemiştir.
Böylece çöküş kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu krizden çıkış yolu, esnek istihdam, sendikasız
endüstri ilişkileri ve istihdam ilişkilerinin bireyselleşmesi olarak görülüyordu.
1970’lerden itibaren Fordist emek sürecini, doğrudan etkileyen bir başka faktör de yeni
teknolojilerdir. Yeni teknoloji otomasyon, robot ve bilgi teknolojisi şeklinde oldukça geniş bir
uygulama alanı ve potansiyeli ile Fordist üretim sürecinde köklü değişikliklere yol açmıştır.
Her şeyden önce küreselleşme ve emek piyasalarının küreselleşmesi yeni teknolojilerin etkisini
dikkate almadan açıklamak mümkün değildir. Standing’e göre bilgi teknolojilerinin en önemli
özelliklerinden biri, onun işletme yönetimine, alternatif iş organizasyonu, açsından teknolojik
seçenekler sunması, üretimin bir yerden bir başka yere kaydırılmasını kolaylaştırması, üretimin
unsurların farklı yerlerde birleştirilmesine olanak vermesidir. Fordist üretim modeli,
yöneticilerin yakın gözetimi altında katı ve hiyerarşik bir endüstriyel örgüt yapısı
öngörmektedir. Bilgi teknolojisinin endüstriyel örgütlerde kullanılması tüm sektörlerde, işletme
içinde, işletmeler arasında yeni yönetim ve kontrol yapılarının gelişmesine neden olmaktadır.

12.1.2. Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Ve Post-Fordist Üretim
Modelleri
Fordist üretim modelinin çöküşünü takiben ortaya çıkan yeni üretim modeli ve
özellikleri konusunda yoğun tartışmalar mevcuttur. Krizin belli bir üretim modelini empoze
ettiği düşüncesine karşı çıkan pek çok yazar, genellikle Fordizmin yerini alacak olan yeni
endüstriyel sistemin en mükemmel biçimini otomatik olarak seçecek toplumsal ve ekonomik
bir mekanizmanın mevcut olmadığını ileri sürmektedir. Bu nedenle birden çok üretim
modelinin gelişmesi muhtemeldir. Fordizmin yerini alacak olan yeni üretim modeli ile ilgili iki
farklı endüstriyel sistem senaryosu mevcuttur.
Bunlardan ilki reformcu (neo–Fordist) yaklaşımdır. Bu yaklaşım gerçekte 1970’lerin
sonlarından itibaren pek çok çokuluslu şirketler tarafından da uygulanmıştır. Ancak neo–fordist
bir üretim modelinin, kitle üretim piyasalarına istikrar kazandıracak stratejilerle birlikte
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uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla neo–Fordist çözüm için gerekli şartlar yeniden
yaratılmak durumundadır. Başka bir ifade ile dev fabrikalarda gerçekleşen kitle üretimi
ürünlerin piyasada satılacağından emin olmak gerekmektedir. Bu nedenle talep yaratacak
destekleyici politikaların küresel düzeyde uygulanması gerekmektedir. Öte yandan üretim
cephesinde neo–Fordist strateji, maliyetleri düşürmek, emeği ve yeni teknolojiyi daha stratejik
kullanmak suretiyle etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Ancak bunun sadece düşük güvene
dayalı Fordist çalışma ilişkilerini ve işin yoğunlaştırılmasını yeniden yaratacağı
düşünülmektedir. Piyasaların bölünmesi ve üretimin küreselleşmesi Fordizm’in bir varyansı
olan neo–Fordizm'i bir alternatif olmaktan çıkarmıştır.
Diğer model ise, pek çok belirsizliği bünyesinde bulunduran yenilikçi, post–Fordist
senaryodur. Post–Fordizm, Fordizmin ilkelerini kökten değiştiren ve ona alternatif bir model
oluşturan bir çözümdür. Bu nedenle Post–Fordizm temel özelliği esnek olmasıdır. Bir üretim
modeli olarak post–fordizmi, yeni teknolojiler, talep istikrarsızlığı ve parçalanması, esnek
istihdam ile esnek çalışma, tam zamanında üretim, firmalar arası işbirliği ve ağlar, küçük sanayi
sitelerinde kümelenme, ileri düzeyde vasıflı işgücüyle birlikte iğreti bir istihdam karakterize
etmektedir.

12.1.2.1. Post-Fordist Dönüşümün Teorik Çerçevesi
Çok sayıda farklı post–Fordist yaklaşım bulunduğu bilinmektedir. Her bir post–Fordist
yaklaşım farklı isimler taşımakta ve post–Fordizmin farklı bir boyutuna vurgu yapmasına
rağmen hepsi post–Fordizmi, Fordizmin yerini alan yeni ve esnek üretim modeli olduğunu ileri
sürmektedir.

12.1.2.1.1. Esnek Uzmanlaşma Teorisi
Son dönemlerde Anglo–Amerikan literatüründe oldukça önemli bir yere sahip olan bu
yaklaşım, esasen Amerikan sosyologları Piore ve Sabel'in (1984) ve daha sonra Hirst ve
Zeitlin'in (1991) çalışmalarına dayanmaktadır. Piore ve Sabel, temel olarak gelişmiş sanayi
ülkelerinde egemen üretim paradigması olarak 20. yüzyılı karakterize eden 'kitle üretiminin'
(Fordizm) artık yerini yeni bir üretim paradigmasına terk ettiğini ileri sürmektedir. Yüksek
teknoloji ve zanaatların sahip olduğu potansiyellere dayanan bu yeni üretim paradigması esnek
uzmanlaşmadır.
Esnek uzmanlaşmanın emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde temel değişiklikleri
meydana getireceği varsayılmaktadır. Buna göre emek, artık mümkün olduğu kadar makineyle
ikame edilecek, kısıtlanacak ve sıkı bir biçimde kontrol edilecek olan engelleyici bir üretim
faktörü değildir. Bu nedenle, Fordist dönemin, vasıfsızlaştırma ve doğrudan kontrol stratejileri
artık ileri teknoloji ve zanaata dayalı, daha insani, daha esnek ve daha etkin çalışma şekilleriyle
değişmektedir.
Piore ve Sabel'e göre, günümüzde imalat endüstrisindeki yeniden yapılanma süreci,
egemen üretim paradigması olarak kitle üretiminin çöküşünü temsil etmektedir. Bilindiği gibi
kitle üretimi, istikrarlı piyasalar için büyük ölçekte standart ürünlerin üretilmesi, zanaatkâr

385

vasıflarının erozyonu, artan yarı vasıflı ve vasıfsız işçi kullanımına dayanmaktadır. Bu çöküş
büyük ölçüde kitle piyasalarının doymasına, daha sonra parçalanmasına ve çeşitlenmesine
bağlanmaktadır. Piyasalar hızla çeşitlenip farklılaşırken tüketiciler de daha ayrımcı bir hale
gelmekte ve tüketici zevkleri değişmektedir. Bu durum karşısında kitle üretim sistemi, katı ve
detaylı iş bölümü ve tek amaçlı makine kullanımı artık geçerliliğini yitirmiştir. Sabel, küçük
zanaatkâr işletmelerde zanaat esaslı üretimin, yani esnek uzmanlaşmanın, yeniden ortaya
çıkışını ilk kez yüksek teknoloji kullanan küçük işletmelerin bulunduğu İtalya'da tespit etmiştir.
Sabel (1982) orta İtalya'da Emilia–Romagnalı küçük işletmelerin endüstriyel deneyimini yeni
organizasyon prensiplerinin oluşumuna ve zanaat esaslı üretimin post–Fordist üretim modeli
olarak kitle üretiminin yerini almasına kanıt olarak göstermektedir.
Zanaat esaslı üretim kitle üretiminin yükselişi esnasında önemini yitirmiştir. Piore ve
Sabel (1984) bu gelişmelere bakarak; sanayi kapitalist toplumların yeni bir endüstriyel
bölünmenin eşiğinde olduğunu ve burada zanaat esaslı üretime dayalı olarak yeni bir
endüstriyel gelişme döneminin başlaması için imkân olduğunu belirtmektedir. Buna göre
kapitalist sanayi toplumları ya kitle üretimine devam edecek ya da yeni üretim modeli olarak
esnek uzmanlaşmayı benimseyecektir. Tezlerini kanıtlamak için, yazarlar sayıları hızla artan
örneklere işaret etmekte ve esnek uzmanlaşma prensiplerinin Almanya, ABD ve Japonya gibi
bazı ülkelerde makine takım, otomotiv ve elektronik sektörlerinde ve sanayi sitelerinde
geliştiğini ve bütün bir ülke için endüstriyel gelişme modeli olduğunu iddia etmektedirler.
Bununla birlikte başarı hikâyelerinin coğrafi bölgelere ve endüstriyel sektörlere uzandığı bir
grup ülke (Japonya, Almanya ve İtalya) ile esnek üretimin henüz başlangıç aşamasında olduğu
ve ulusal ekonominin örgütlenme ilkelerine karşı olarak kurulduğu diğer bir grup ülke
(Amerika ve Fransa) arasında ayrım yapmaktadırlar.

12.1.2.1.2. Esnek Firma Teorisi
1980’lerde çokça tartışılan bir modeldir. Yönetim ve işletme literatürü uzun zamandır
işletmelerin değişen çevre şartlarına uyum sağlamalarını kolaylaştıracak yönetsel uygulamalara
ilgi duymaktadır. Yoğunlaşan rekabet ve küreselleşmenin etkileriyle bu konu 1980’lerin
ortalarından itibaren İngiltere’de İstihdam Enstitüsünde, Atkinson ve arkadaşlarının geliştirdiği
Esnek Firma modeli yönetim, işletme ve endüstri ilişkileri literatürde en çok tartışılan
konulardan biri haline gelmiştir. Bu model, güçlü meslek sendikacılık geleneği olan işgücünün
görevlendirme etkinliğini engelleyen yasal, mesleki engellerin ve zanaat ayrımı uygulamasının
yaygın olduğu İngiltere’de gündeme gelmiştir.
Bu yaklaşımın esası, piyasa belirsizlikleri karşısında işletmenin sahip olduğu işgücünü,
işletme için ifade ettikleri anlama göre çekirdek ve çevre şeklinde ikiye bölerek farklı esneklik
stratejileri uygulamasına dayanmaktadır. Atkinson ve Meager (1987), bir işletmenin dört farklı
türde esneklik ihtiyacı olduğunu ileri sürmektedirler. Bunlar sayısal, işlevsel, ücret ve
uzaklaştırma (taşeron/tedarikçi) esnekliğidir. Esnek firma modeli, tüm bu esneklik tiplerini
"esnek firma" olarak isimlendirilen Post–Fordist üretim organizasyonunda birleştirmektedir.
Bu esneklik türlerinden işlevsel esneklik (merkez işçiler), iyi ücretlendirilmiş ve güvenceli bir
çekirdek işgücü olarak tanımlanan ve işletme için elzem vasıflara sahip işgücüne yönelik olarak
uygulanmaktadır. İşlevsel esneklik, işçilerin farklı üretim teknolojileri kullanabilme ve üretim
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ve bakım gibi görevleri birlikte yapabilme yeteneğine işaret eden bir iş–süreç faktörüdür. Öte
yandan, çevresel işgücü ise geçici, kısmi zamanlı, stajyer, kendi kendini istihdam eden veya
götürü çalışan, alt taşeron işçisi ve istihdam kurumu işçileri gibi standart olmayan hizmet
sözleşmeleri ile istihdam edilmektedir. Bunların sahip oldukları vasıf işletme için hayati önem
arz etmediği için kolayca işe alınıp atılabilmektedirler. Sayısal esneklik çevre işgücü tarafından
sağlanmaktadır.
Bu tartışmanın mantığına göre, İngiliz şirketleri, artan bir rekabet baskısı ve belirsizlik
ile 1980’lerde karşılaştılar. Bu rekabet baskısı, önemli ölçüde teknolojik değişimden
kaynaklanmıştır. Ayrıca, yüksek düzeyde işsizlik ve sendikaların 1980’lerde zayıflaması,
işletmelerin istihdam ilişkilerinde ve stratejilerinde değişiklik yapmalarını kolaylaştırdı. Bu
modele göre, bir işletmenin bu şartlara karşı rasyonel tepkisi, esnek istihdam stratejisi
uygulamaktır. İstikrarlı ve düşük işçi devrine sahip bir işgücü isteyen işletmeler, aynı zamanda
üretimin bazı kısımlarını alt taşeronlara devrederek ya da otomasyon vasıtasıyla işçilerin sahip
olduğu beceri ve vasıfları ortadan kaldırarak işçilere daha az bağımlı hale gelebilirler. Başka
bir anlatımla işgücünün baş sayısı piyasa değişmelerine uyarlanırken, işletme için hayati öneme
sahip ana vasıflar muhafaza edilebilir.

12.1.2.2. Esneklik Kavramı ve Esneklik Tartışmaları
12.1.2.2.1. Esneklik Kavramı
Esnek istihdam ve esnek görevlendirme gibi kavramlar asırlardır var olmasına rağmen
Piore ve Sabel’in “İkinci Endüstriyel Bölünme” isimli kitabının yayınlanmasından sonra emek
piyasaları, istihdam politikaları ve endüstri ilişkileri, bölgesel kalkınma, yeni ekonomi, rekabet
ve sermeye birikimi, ekonomik organizasyon alanlarının jargonu haline gelmiştir.
Genel olarak esneklik, kısa bir süre içinde çok az bir maliyet ve çabayla yahut da
performans ile değişebilme veya değişime uyum sağlayabilme yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Bu yetenek, yoğun bir rekabetin karakterize ettiği küresel ekonomide
işletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri açısından hayati öneme sahiptir. Hızla değişen
küresel piyasa ortamında, esneklik özellikle üretim ve istihdama yönelik her türlü sınırlayıcı
engeller ile yasal düzenlemelerin gevşetilmesini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, işletmeler
açısından esneklik, daha az düzenleme, kuralsızlaştırma ve kolayca işe alma ve işten atma
anlamına gelmektedir. Ancak kuralsızlaştırma, hiçbir yasal ve kurumsal düzenlemenin
olmaması şeklinde algılanmamalıdır. Zira pek çok düzenleme işgücü piyasalarının işleyişini
sağlamak ve çalışma yaşamıyla ilgili normlar oluşturmak açısından elzemdir.
Bununla birlikte, esneklik son 30 yıla damgasını vurmasına ve sürekli gündemde
olmasına rağmen oldukça tartışmalı bir kavramdır. Öyle ki ‘oldukça tartışmalı ve değer yüklü
olan esneklik’ ile ne kast edildiği konusunda ortak bir yaklaşım olmadığı gibi ortak bir tanım
de mevcut değildir. Bu kavramlar oldukça farklı anlamlara geldiği gibi zaman içinde yeni
anlamlar kazandığı ve ülkeden ülkeye farklılaştığı görülmektedir. Emek piyasalarında esneklik,
ücret esnekliği, esnek üretim, esnek çalışma, teknik esneklik, emek süreci esnekliği, mali
esneklik, pazarlama esnekliği gibi kavramlar esneklikle ilişkili olmasına rağmen oldukça farklı
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anlamlara gelmektedir. Ancak bu kavramların belirli ölçüde örtüştüğü ve birbiriyle bağlantılı
olduğu da açıktır.
Bu ayrım kıtalar bazında da mevcuttur. Örneğin, ABD’de esnek çalışmayı ifade etmek
için “durumsal istihdam” (contingent employment) kavramı kullanmaktadır. Son zamanlarda
da ise, daha kapsamlı bir terim olarak “standart olmayan istihdam” (non-standard employment)
yoğun kullanılmaktadır. Buna karşın Avrupa’da ise, daha çok a-tipik istihdam kavramı
kullanılmaktadır. Bu kavram ile süresi belirsiz hizmet akdinin dışında kalan istihdam türleri
ifade edilmektedir. Bu kavram, yaygın olmayan, olağandışı ve saygın olmayan çalışma şekli
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda işin sahip olduğu saygınlığın az olduğu anlamına da
sahiptir. AB kurumlarının, bu kavramı yaygın bir şeklide kullandıkları dikkat çekmektedir.
Avrupa’da çalışma yaşamında esneklik için kullanılan bir başka kavramda “aile dostu”
istihdamdır. Bu kavram da bir dereceye kadar “iyi ve arzu edilen” bir çalışma biçimine işaret
etmektedir. Bununla, bu tür çalışmanın aile açısından iyi olduğu ve eleştiriyi hak etmediği gibi
bir imaj yaratılmaktadır.
Öte yandan, bazı yazarlar ‘iğreti istihdam’ kavramını tercih etmektedir. Bu kavram ise,
çalışanın nasıl çalıştığına bakılmaksızın işletme ve işçi arasındaki bağlılığın giderek
zayıflamasına veya uzun dönemli tipik istihdamın tarihe karıştığına işaret etmek için
kullanılmaktadır. ABD’de tam–gün olarak istihdam edilen işçilerin sayısının artmasına rağmen
bunların hiç birinin zımni veya açık bir şekilde uzun dönemli iş güvencesine sahip olmadığı ve
tüm işlerin giderek geçici hale getirilmesini dikkate alan bu yaklaşım, uzun dönemli istihdam
güvencesi olmayan her türlü istihdamı “iğreti istihdam” olarak tanımlamaktadır.
Ancak esneklik kavramı zımni bir şekilde karşıtı olan ve olumsuz bir anlam içeren
katılık kavramı ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu da, esnekliğe peşinen olumlu ve pozitif
anlam yüklememektedir. Esnekliğin istihdam ilişkileri açısından olumlu olduğu kadar olumsuz
boyutlarının da mevcut olması nedeniyle kavramın dikkatli kullanılması gerekmektedir.
Literatürde esneklik kavramı, 1980 sonrasında kapitalist ekonomilerde imalat
endüstrisinin yeniden yapılanma sürecine yönelik geliştirilen Post–Fordist teoriler tarafından
kullanılmıştır. Bu teorilere göre, Fordizmin alternatifi, bilgi teknolojisi ve yüksek vasıflı işgücü
istihdamına dayalı esnek üretimdir. Esnek üretim, işletmelere kıran kırana bir rekabetin
yaşandığı piyasalara daha çabuk ve kolay uyum sağlamalarına imkân verecektir. Esnek üretim
sistemin başarılı olabilmesinin bir gereği olarak yüksek vasıflı, motive olmuş ve esnek bir
işgücünün varlığına işaret etmekle birlikte bu teorilerin odağı üretim sürecidir. Diğer bir
ifadeyle Post–Fordist yazarlar, istihdamdan çok üretim sürecinin ve iş organizasyonun
esnekliğine ilgi duymaktadırlar.

12.1.2.2.2. Pozitif mi Negatif mi?
Öte yandan esneklik konusunda insan kaynakları, yönetim ve yeni–yönetim
perspektifinden yapılan çalışmalara bakıldığında esnekliğin istihdam boyutunun incelendiği ve
daha çok pozitif bir yaklaşımın mevcut olduğu görülmektedir. Her ne kadar teorik derinlikten
yoksun olduğu ve istihdam esnekliğini basit bir şekilde merkez–çevre şeklinde ikili bir model
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çerçevesinde analiz ettiği için yoğun olarak eleştirilse de Atkinson’un 1985 yılında İngiltere
İnsan Gücü Araştırmaları Enstitüsünde yaptığı çalışma belirleyici olmuştur.
Esneklik kavramının kullanımında hangi boyuttan bakılacağı önemlidir. İşletme
açısından bakıldığında kısmi zamanlı çalışma son derece yararlı bir esneklik biçimidir. Zira
işgücünün işletmenin ihtiyacına göre farklı zamanlarda ve sürelerde istihdam edilebilmesine
olanak vermektedir. Oysa çocukları okula gittiğinde ancak kısmi zamanlı çalışma imkânı bulan
bir anne için farklı saatlerde ve sürelerde çalışabilme imkânı olmadığından kısmi zamanlı
çalışma bir esneklik sunmaktadır. Bununla birlikte işçiler için esneklik işverenin anladığından
farklı bir anlama sahiptir. Özellikle sayısal esneklik söz konusu olduğunda istemediği halde
işten çıkarılmanın olumlu bir anlam ifade etmesi beklenemez. İşten çıkarmanın kısa bir önelden
sonra gerçekleşmesi işçi açısından istikrarsızlık ve güvencesizlikle eşanlamlıdır. Bununla
birlikte oldukça uzun bir zaman belli bir işe bağlanmak yerine işini kolayca değiştirmek de işçi
açsından bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

12.2. Emek Talebi Açısından Esnek Çalışma Biçimleri
12.2.1. İstihdam İlişkilerinde Esneklik
İstihdam ilişkilerinde esneklik, özellikle işverenin işletmenin değişen emek ihtiyacını
çalışanların sayısını artırıp azaltarak çabucak ayarlayabilme yeteneği ve kapasitesidir.
1970’lerden beri istihdam esnekliğinde küresel düzeyde bir artış mevcuttur. Daha rekabetçi
olmaya çalışan işletmeler işgücünü minimum maliyet ve minimum yasal sınırlama ile
düzenlemeyi tercih etmektedir. İstihdam esnekliği işletmelerin işçileri en düşük maliyetle işe
alma ve işten atma yeteneğini yansıtmaktadır.
İstihdam ilişkilerinde esneklik, daha çok standart istidam ilişkilerinin yerine standart
olmayan istihdam uygulamalarının yaygınlık kazanmasıdır. Standart olmayan istihdam ise
standart istihdamın üç temel unsuruna (tam- istihdam, çalışma şartlarını kontrol eden tek
işveren ve belirsiz bir süre için istihdam) sahip olmayan her türlü istihdam olarak ifade
edilmektedir.

12.2.1.1. Kısa Süreli ve Geçici İstihdam
Geçici istihdamın genellikle sanayileşme ve kalkınmanın ilk yıllarına özgü ve kırsal
ekonomilerin özelliği olan bir istihdam türü olduğu düşünülmekteydi. Ancak gelişmiş sanayi
ülkelerinde neo–liberal politikaların uygulanması ve küreselleşme süreciyle birlikte 1980
sonrası tekrar yayılmaya başladığı dikkat çekmektedir.
Bu tip bir istihdam, belirli süreli bir hizmet sözleşmesi ve yasalarla sağlanan bir takım
istihdam güvenceleri içeren “belirli süreli istihdamdan” oldukça farklıdır. Zira geçici istihdam,
genellikle hiç bir istihdam güvencesi içermeyen ve tipik olarak parça başı veya istihdam edildiği
süre için ücret ödenen işlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, daimi ve geçici işler arasındaki
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ayrım oldukça karmaşıktır ve OEDC ülkeleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur. OECD,
ödünç iş ilişkisini, belirli süreli iş sözleşmesini, geçici kısmi zamanlı statüde ve çağrı üzerine
çalışanları ve mevsimlik işçileri geçici işçi statüsünde değerlendirmektedir.
Bununla birlikte günümüzde geçici istihdamın en çarpıcı özelliği, bu tip işçilerin aynı
işletme bünyesinde, kadrolu işgücünün sahip olduğu imkânlardan yararlandırılmadan uzun
yıllar geçici statüde tutulmasıdır. Bu işgücünün bir kısmının “daimi olarak geçici” (permanent
temps) hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Ancak Microsoft, gibi bazı işletmelerin daimi
işçilerini, işletme bünyesinde oluşturdukları geçici işçi havuzlarından seçtikleri de
bilinmektedir. Bu nedenle, geçici işçilerin bir kısmının daimi statü kazanıncaya kadar daimi
işçilerle aynı işleri yaptıkları ifade edilmektedir.
Bu tip istihdam, işletmelere işgücü maliyetleri açısından önemli avantajlar
sağlamaktadır. Zira hem ücretleri düşüktür hem de ikramiye ve sosyal yardımlardan genellikle
yararlandırılmadıkları için işletmeye olan maliyetleri oldukça düşüktür. İş güvencesine sahip
olmadıkları için kolay ve maliyetsiz bir şekilde işten çıkartılabilmektedirler. Ayrıca bu işçilerin,
daimi kadroya geçirilme umuduyla davranışsal olarak daha iyi performans gösterme eğiliminde
oldukları da ifade edilmektedir.
Öte yandan bu tip bir istihdamın işletmeler açısından bazı olumsuz sonuçları da söz
konusu olabilmektedir. Bu işçilere, statülerinin geçici olması nedeniyle işletmeye özgü vasıf
kazandıracak iş–başı eğitim verilmemektedir. Bu işçiler de işe ve işletmeye bağlılık ya da
makine–teçhizatı ve işletmenin çıkarlarını korumak gibi olumlu bir davranış geliştirmeme
eğilimindedirler.
Geçici istihdamın işçiler açısından bazı avantajları olmakla birlikte daha çok iş
güvencesizliği ve düşük ücret anlamına gelmektedir. Her şeyden önce işçi ücretini düzenli
alabiliyorsa, bu iş bir başka faaliyet ile birleştirilebiliyorsa, işin geçici olması kabul edilebilir
ve kişiye bir çeşit özgürlük de sağlayabilir. Ancak bunların hiç biri mevcut değilse, geçici işin
işçi için bir felaket olacağı da açıktır.
İngiltere’de diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla arttığı ifade edilmektedir. Bununla
birlikte, İngiltere’de 1980 ve 1990’larda yasal düzenlemeler özellikle tersanelerde olmak üzere
bu süreci hızlandırmıştır. Ancak, geçici istihdam kapsamında İngiltere’de işgüncünün sadece
% 7 ‘sinin bu tip işlerde çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde istidam edilenlerin yaklaşık % 40’ı
başka iş bulamadıkları için bu tip işlerde çalıştıklarını söylemektedir.

12.2.1.2. Belirli Süreli İstihdam
Bu tip istihdam, geçici olarak işçilerin sayılarını arttırmak gerektiğinde öteden beri sıkça
başvurulan bir yöntemdir. Standart işlerin aksine, belirli süreli işler üzerinde anlaşılan zaman
içinde ve yasal prosedürleri takip etmeksizin sona ermektedir. Buradaki amaç, iş güvencesi
sağlayan yasal düzenlemelerle işvereni bağlamaksızın ilave istihdam yaratmaktır.
ABD’de belirli süreli istihdama yönelik verilerin sağlıklı olmadığı ifade edilmekle
birlikte toplam çalışanların % 3,1’nin veya 3,3 milyon işçinin bu statüde çalıştığı tahmin
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edilmektedir. Kimi yazarlar, ABD’de aracı kurumların sağladığı işgücünün sayısal olarak
arttığını belirtmektedirler. Bu artış, işletmelerin doğrudan kendilerinin belirli süreli işgücünü
istihdam etmek yerine aracı kurumların işçilerini istihdam etmeyi tercih ettiklerini
göstermektedir. Dolayısıyla geçici istihdam rakamlarındaki artışı, geçici istihdam bürolarının
şişirdiğini söylemek mümkündür.
Belirli süreli hizmet akdi ile ilgili bazı yasal sınırlamaların gevşetildiği Avrupa
ülkelerinde, özellikle Almanya ve İspanya’da bu tip istihdamın hızla artığı bilinmektedir.
İşgücünün ortalama % 10–15’ inin belirli süreli sözleşme ile istihdam edildiği bilinmektedir.
25 AB ülkesinde, 2005 yılı itibariyle, kadınların % 15’i ve erkeklerin de % 14’ü belirli süreli iş
sözleşmesiyle istihdam edilmektedir. Bunların büyük bir bölümünün başka iş bulamadıkları
için bu tip sözleşme ile çalıştıkları rapor edilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin
uygulanması açısından AB ülkeleri arasında büyük farklıklar mevcuttur. Belirli süreli iş
sözleşmesiyle istihdam edilen kadın ve erkeklerin dağılımı AB ülkeleri arasında büyük farklılık
göstermektedir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, işverene istihdamı sona erdirme konusunda bazı avantajlar
sağlamaktadır. Sözleşme belli bir süre için geçerli olduğundan bildirim önceliği
gerekmemektedir. Standart istihdamın tersine, belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi,
haksız feshe yönelik düzenlemelere tabi değildir. Avrupa’da bütün ülkelerin iş hukuku çok katı
olmasa da her ülkede işten çıkarmaya yönelik izlek ve haksız feshe karşı koruma mevcuttur.
Belenski’ye göre belirli süreli hizmet sözleşmesi, işten çıkarmaya yönelik düzenlemeleri bypas
etmenin tamamen yasal bir yoludur. Ancak bu konuda istismarların mümkün olması nedeniyle
pek çok ülke bu tip hizmet sözleşmelerin oldukça spesifik şartlarda imzalanmasına izin
vermektedir. Daha açık bir ifade ile işin başlangıcından itibaren sınırlı bir sürede ifa edilmesi
gerekiyorsa, bu tip sözleşmelerin imzalanması mümkündür. Aksi takdirde belirli süreli
istihdamın daimi nitelik kazanması riski mevcuttur.
Buna karşın, esneklik tartışmalarında söz konusu olan durum, belirsiz süreli işlerde
belirli süreli hizmet sözleşmesinin yaygınlaşmasıdır. Bu yeni tip belirli süreli istihdam pek çok
ülkede kısa bir süre önce yayılmaya başlamıştır. Bielenksi’ye göre bu tip sözleşmelerin
yaygınlaşmasının bir kaç nedeni mevcuttur. Bunlardan birincisi, yoğunlaşan küresel rekabet
şartları altından artan belirsizlik sonucu işletmelerin gelecekten emin olmadıkları için işçilerini
daimi olarak istihdam etmek yerine belirli süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam etmeleridir.
İkincisi, işçilerini genellikle daimi statüde istihdam eden işletmelerin, daimi kadroya geçirmek
üzere işe yeni aldıkları işçilerin deneme süresini yasanın öngördüğünden daha uzun tutmak
istemeleridir. Üçüncü de çalışma yasalarının istihdam güvencesi sağladığı ve işten çıkarmanın
maliyetinin yüksek olduğu ülkelerde işletmelerin bu masraftan kaçınmak için bu tip istihdamı
tercih etmeleridir. Bu yeni gerekçeler, genellikle işverene ait olan bazı risklerin işçiye
aktarılması anlamına gelmektedir. Bu yüzden İtalya gibi bazı ülkelerde yasalar bu tip sözleşme
yapılmasını açıkça yasaklamakta veya sınırlandırmaktadır.
Belirli süreli istihdam, çalışanın sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, ücretini tam ve
zamanında alması durumlarında sosyal güvenlik açısından daimi istihdam ile mukayese
edildiğinde büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Ancak bir sözleşme bittiğinde hemen yeni bir
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sözleşmenin başlamaması veya yeni bir iş bulmanın zaman alması durumunda, bu statüde
çalışanlar açısından gelir riski ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi söz konusudur.
İşverenler belirli süreli hizmet sözleşmesini farklı ülkelerde farklı amaçlar için
kullanmaktadır. İngiliz işverenler, bu tip sözleşmeleri daha çok dışsal esneklik amacıyla iş
gücünün sayısını azaltmak için kullanırken, Alman işverenler ise geçici işçilere gerekli vasıfları
kazanmaları halinde daimi statü vererek işgücünün fonksiyonel esnekliğini artırmak
maksadıyla kullanmaktadır.

12.2.1.3. Kısmî Zamanlı Çalışma
Kısmi zamanlı çalışma genellikle normalden daha az sürelerde çalışmayı gerektiren
düzenli bir istihdam şeklidir. Tarihsel olarak bireylerin genellikle gönüllü olarak tercih ettikleri
bir istihdam türüdür. Ancak 1980’den sonra iradi olmayan türü, tüm dünyada hızla yayılan
sayısal ve çalışma süreleri esnekliğinin bir tezahürüdür. Kısmi zamanlı çalışma, a-tipik
çalışmanın en yaygın ve önemli biçimini oluşturmaktadır.
Ayrıca bu konudaki tanımların belli bir sistematiğe sahip olmaması da bu açıdan ülkeler
arası mukayeseyi zorlaştırmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmanın tanımı ile kısmi zamanlı
çalışmaya esas teşkil eden çalışma süresinin ülkeden ülkeye büyük ölçüde değiştiği
bilinmektedir. ABD’de kısmi zamanlı iş genellikle haftalık 35 saatten daha az olan işlerdir.
Kanada ve İngiltere’de ise haftalık 30 saatten daha az olan işler kısmi zamanlı iş olarak
tanımlanmaktadır. Buna karşın haftalık çalışma süresinin 35 saatin altına düştüğü Fransa’da ise
yasal haftalık çalışmadan % 20 daha az çalışma kısmi zamanlı çalışma olarak tanımlanmaktadır.
Bu da 28 saate tekabül etmektedir. Öte yandan Almaya‘da ise 36 saatten daha az çalışma, kısmi
zamanlı çalışma olarak kabul edilmektedir. Buna karşın Japonya’da ise part-time çalışma,
çalışılan süre ile değil işçinin işletmedeki statüsü ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile kısmi zamanlı
işçiler tam zamanlı işçilerle aynı süre çalışmaktadır.
Kısmi-zamanlı çalışma 1970’lerden sonra gelişmiş ülkelerde tüm sektörlerde hızla
yayılmıştır. Bu tip çalışma, ücret ve diğer sosyal maliyetler düşük olduğundan işletmeler
tarafından tercih edilmektedir. Bu tip çalışma ile ilgili olarak işe alma-işten çıkarma ile kıdem
tazminatına yönelik maliyetler de düşük olduğu gibi pek çok ülkede bu tip işçiler yasal iş
güvencesinin kapsamının dışında kalmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde bu tip işçilerin aldığı
ücretlerin düşük olması, vergiden ve sigorta katkı payından muaf olmaları da kısmi zamanlı
çalışmayı cazip hale getirmektedir.
Kısmi zamanlı çalışma ABD’de kullanılan en yaygın a-tipik çalışma biçimi olup
çalışanların % 25’i bu statüde istihdam edilmektedir. Veriler, 1980 öncesi ABD’de kısmizamanlı istihdamın yaygın olduğu ve çalışanların % 13’ünün bu tip işlerde çalıştığını
göstermektedir. 2000’de iş gücünün % 19’u kısmi zamanlı statüdeyken 2008’de bu oran %
25’lere yükselmiştir. Son yıllarda ekonomik kriz nedeniyle çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla
iradi olmayan kısmi zamanlı çalışanlar toplam işgücünün % 31’ini oluşturmaktadır. ABD’de
Kısmi-zamanlı çalışanların % 77’sini kadınlar, % 25’ni de 16–24 yaş grubunda olanlar
oluşturmaktadır. ABD’de Kısmi zamanlı istihdamın yaygınlaşmasının nedeni, sanıldığı gibi
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tam zamanlı istihdamın yerine kısmi-zamanlı istihdamın gelişmesi değildir. Aksine bu ülkede
1980’den itibaren kısmi zamanlı emek talebinin, hizmet, ticaret, finans, sigorta, perakende gibi
sektörlerin gelişmesine bağlı olarak artmasıdır.
Öte yandan Avrupa’ya bakıldığında çalışan nüfusun yaklaşık % 18,2’si kısmi zamanlı
statüde istihdam edilmektedir. Bu oran ABD’den daha düşüktür. Ve kısmi zamanlı işin tanımı
Avrupa’da ülkeden ülkeye büyük farklılıklar arz etmektedir. Ayrıca Avrupa ülkeleri kısmi
zamanlı çalışanların yasal statüleri ve sosyal güvenlik hakları açısından da oldukça farklı
uygulamalar sahiptir. Kuzey ülkelerinde kısmi zamanlı istihdamın yaygın olduğu
görülmektedir. AB bünyesinde kısmi-zamanlı çalışmanın en yaygın olduğu ülke Hollanda’dır.
Kısmi-zamanlı istihdamın % 47,7 civarında olduğu bu ülkeyi kimi yazarlar dünyanın ilk kısmi
zamanlı ekonomisi olarak tanımlamaktadır. Bu ülkede kısmi zamanlı istihdam işsizlikle
mücadelede başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Buna karşın Güney Avrupa ve AB’ye yeni üye
olan ülkelerde ise kısmi-zamanlı istihdamın oldukça düşüktür. Bu oran, İspanya, Portekiz ve
Malta’da % 11 civarındayken bu oran Yunanistan’da % 5,6, Bulgaristan’da % 2,6 ve
Macaristan’da ise % 4,6’dır. AB bünyesinde kısmi-zamanlı çalışanların büyük bir çoğunluğu
kadınlardan oluşmaktadır. Bu, kadınların çocuk bakımı ve ev işlerinde daha fazla sorumluluk
sahibi olduğunu göstermektedir. Bu aynı zamanda tam zamanlı istihdam imkânlarının
azalmasına ek olarak ücretlerin de düştüğü ve ailenin geçinmek için ikinci bir ücretin de gerekli
olduğu anlamında gelmektedir. Kısmi zamanlı istihdamın yayılmasında bu ülkelerde hizmet
sektörünün gelişmesinin de son derece önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır.
Tüm dünyada kısmi zamanlı çalışanların büyük kısmı satış, temizlik ve garsonluk gibi
düşük ücretli, düşük statüye sahip marjinal işlerde istihdam edilmektedir. Bu işlerde çalışanların
çalışma süreleri ve kazançları düşük olduğu için bazı kanunların kapsamı dışında
kalmaktadırlar. Ancak İsveç, Hollanda ve Belçika gibi bazı ülkelerde yasaların kısmi zamanlı
statüde çalışanlara tam zamanlı statüde çalışanlarla eşit hakların sağlandığı bilinmektedir. Bu
da kısmi zamanlı işçileri ucuz emek kaynağı olmaktan çıkarmaktadır. Son dönemlerde yüksek
ücret ve yüksek vasıflı prestijli işler için de kısmi zamanlı emek talebinin yayılmaya başlaması
da dikkat çekmektedir.

12.2.1.4. Ödünç İş Büroları ve Ödünç İş İlişkisi
Geçici istihdam bürolarından işçi temini esasen, işletmelerin istihdam fonksiyonlarını
veya işgücünün idari kontrol ve sorumluluğunu dışsallaştırmak istemelerinden
kaynaklanmaktadır. İşletmelere sayısal ve dışsal esneklik sağlayan bu tip istihdam, oldukça özel
bir niteliğe sahiptir. İLO, işçi, işçiyi istihdam eden ve resmi işveren olan büro ile işçiyi çalıştıran
ve iş emirlerini veren üçüncü işletme arasındaki istihdam ilişkisini “üç köşeli” ilişkisi olarak
tanımlamaktadır.
Geçici istihdam bürolarının kökenleri 1920’de ABD’de Chicago’da geçici olarak hesap
makinesi operatörleri kiralayan bürolara dayanmaktadır. 1930 ve 1940’lı yıllarda ABD’de bu
statüde çalışanların sayısı sınırlı kalmıştır. Nitekim veriler 1950’li yıllara gelindiğinde ABD’de
geçici istihdam sektöründe çalışan 20.000 civarında kiralık işçinin mevcut olduğunu
göstermektedir. Ancak 1970’li yıllardan beri tüm dünyada bu tip büroların ve istihdam ettikleri
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işçilerin sayısı hızla artmaktadır. 1980’lerde Almanya, Fransa ve Japonya gibi bazı ülkelerde
bu tip istihdama yönelik sınırlayıcı yasal düzenlemeler gevşetilmiştir. Bu yasal değişiklerin
ardından Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde geçici istihdam bürolarının sayısı birkaç kat artarken
bunların istihdam ettiği işgücünün sayısı da hızla artmıştır. Kimi ülkeler bu büroları, oldukça
yararlı emek piyasası aracı kurumu olarak kabul etmekte ve bu nedenle bu büroların
faaliyetlerine yönelik yasal düzenlemeler yapma yoluna gitmektedir. Ancak Türkiye’nin de
dahil olduğu bazı ülkeler ise, işe yerleştirmenin ücretsiz kamu kurumları tarafından yapılması
gerektiğinde ısrar etmekte ve bu büroları gereksiz görerek yasaklamaktadır.
Bu büroların sayısı ile emek piyasalarındaki rolü ve istihdamdaki payları büyük ölçüde
abartılmakladır. Ancak bunların sayılarının hızla artığı ve emek piyasalarında önemli
aktörlerden biri haline geldiği de yadsınamaz bir gerçektir. Batı Avrupa’da geçici istihdam
bürolarının sayısındaki artış oldukça çarpıcıdır. Avrupa’da her yıl en az 6 milyon işçi çalışmak
için bu bürolara başvurmaktadır. Son 20 yılda geçici istihdam büroları, AB’de en hızlı büyüyen
atipik istihdam biçimini oluşturmakta ve gelişmiş ülkelerin emek piyasalarını sessizce
dönüştürmektedir. 1990’larda Danimarka’da İspanya’da, İtalya’da ve İsveç’te geçici istihdam
bürolarının istihdam ettikleri işçilerin sayısının en az beş kat arttığı ve diğer ülkelerde ise iki
katına çıktığı rapor edilmektedir. Fransa’da 1995–1999 yılları arasından bu büroların istihdam
ettiği işçi sayısı 292.000’den iki kat artarak 604.000’ne ulaşmıştır.
Yapılan çalışmalar geçici istihdam bürolarının gerek ABD’de gerekse Avrupa’da ortaya
çıkışı ve yayılmasının talep kaynaklı olduğu ve işverenlerin ihtiyaçlarından kaynaklandığı
kadar geçici istihdam bürolarının kendi girişimciliğinin de payı olduğunu göstermektedir. Bu
konuda emek arzının da önemli bir faktör olduğu ve özellikle ABD’de bunun evli kadınların
emek piyasalarına katılımını olumlu yönde etkilediği de ileri sürülmektedir. Ancak geçici
istihdam büroları, işverenin işgücü eksiği ve fazlası ile ilişkili sorunlarını pahalı tam zamanlı
işçiler yerine geçici ve düşük ücretli işçilerle çözen “modern yedek işçi deposu” olarak işlev
görmekte ve istihdam esnekliği ağlamaktadırlar. Piyasa talebindeki değişikliklere kısa sürede
cevap vermek ve işçileri sınırlı bir süre için istihdam etmek isteyen ve uzun dönemde ne
yapacağına karar vermemiş işletmeler için ideal bir çözüm yolu oluşturmaktadır.
İşçilerin bu tip bürolara başvurmalarının en önemli nedeni düzenli tam zamanlı iş
bulamamalarıdır. Bu bürolar tarafından istihdam edilmenin işçiler açısından bazı olumsuz
yönleri olacağı açıktır. Bunlardan en önemlisi bu işçilere yönelik talebin düşük olduğu veya iş
bulamadıkları dönemlerde işçi ücretini almayacaktır. Bu işçilerin büyük bir çoğunluğunun iş
güvencesi olmadığı gibi ücretleri de düşüktür. Zira geçici istihdam bürolarının bu işçiler için
talep ettikleri ücretin bazen % 40’ını komisyon olarak kestikleri ileri sürülmektedir.

12.2.1.5. Taşeronlaşma
Taşeronlaşma, esneklik modeli içinde uzaklaştırma stratejisi olarak da
tanımlanmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren büyük ölçekli işletmelerin ölçeklerini küçültme
sürecinin en önemli araçlarından biridir. En basit anlamıyla dış tedarik veya taşeronlaşma bir
işi yaptırmak maksadıyla “hizmet sözleşmesinin” yerine ticari bir sözleşmenin ikame edilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Üretim maliyetlerini düşürmek ve emekten tasarruf sağlamak için
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büyük işletmeler her geçen gün daha fazla faaliyetlerini küçük ölçekli işletmelere veya
bünyelerinde oluşturdukları yarı bağımsız işletmelere devretmektedirler. Bu taşeron işletmeler
sadece parçası oldukları büyük işletme için üretim yapmamakta aynı zamanda başka işletmeler
için de taşeronluk yapmaktadırlar. Kısa bir süre öncesine kadar taşeronlar mal veya hizmet
üreten işletmelerdi, ancak son dönemlerde artan bir şekilde işçi de sağladıkları görülmektedir.
Pek çok durumda taşeron işçilerine müşteri işletmenin işçileriyle birlikte aynı işyerinde
çalışmakta, aynı işi yapmaktadır. Ancak taşeron işçileri farklı iş güvencesine sahip oldukları
gibi farklı ücret de almaktadırlar. Bazı durumlarda taşeron işçileri müşteri firmanın yetkilerinin
yönetmesi ve emir ve eğitim vermesi de mümkün olmaktadır. Bu durum ortaya bölünmüş bir
otorite yapısı kadar iş kazası durumunda birlikte sorumluluk getirmektedir. Bu konuda yapılan
çalışmalar taşeron işçisi istihdam etmenin işletmeler açısından yetersiz iş–başı eğitimi, düşük
güven ve düşük sadakat gibi bazı menfi etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.
Ana işletme ile taşeron işletme işçileri arasında olduğu kadar yönetim ile sendika
arasında taşeron işçilerinin sendikayı zayıflatma amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle sıkça
gerilim yaşandığı da bilinmektedir.

12.2.1.6. Tele-Çalışma
Tele çalışma, bilgi teknolojisine dayalı olarak gelişen esnek çalışma ve istihdam
ilişkisinin yeni bir biçimini oluşturmaktadır. Tele çalışma, bilgisayar ve diğer gelişmiş iletişim
teçhizatı kullanılarak çalıştıkları işletmenin dışında ve uzaktan yapılan bir çalışmadır. Tele
çalışmacılar genellikle evlerinde çalıştıkları için pek çok yazar bunları evde çalışanlar
kategorisinde değerlendirmektedir. Ancak tele çalışanlar evde çalıştıkları gibi kendi yaşadıkları
yerde işletmeye/kamuya (tele çalışma merkezi) ait bir yerde grup olarak çalışma da
yapabilmektedirler. Huws (1990) beş farklı tele çalışma tipi tasnif etmektedir. Bunlar ev–esaslı
tele çalışma, mobil tele çalışma, firma içi tele çalışma, firmalar arası tele çalışma ve dağınık
takım çalışmasıdır.
Tele çalışma konusunda gerek istatistiklerin yeterince gelişmemiş olması ve gerekse
farklı tanımların kullanılması, bu konuda sağlıklı tahmin ve mukayese yapılmasını
engellemektedir. Ancak tele çalışmanın tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde 1980’den beri
hızla yayıldığı iyi bilinmektedir. 1980’nin ortalarında, ABD’de 10–15 milyon civarında insanın
tele çalışma yaptığı tahmin edilmekteydi. Yapılan çalışmalar 2004’de ayda en az bir gün
evinden tele çalışma yapanların ABD’de 24.1 milyona ulaştığını göstermektedir. Bu rakam
2006’da 33.7 milyona ulaşmıştır. 2005’de ise tele–çalışanların AB 27’de oranı % 8,5’dir.
2005’de AB’nin yayınladığı tele çalışma raporuna göre, çalışma süresinin en az % 25’nde tele–
çalışma yapanların oranının en yüksek olduğu ülke % 19 ile Çek Cumhuriyeti’dir. 2002’de
Japonya’da tele çalışma yapanların toplamının 4 milyon civarında olduğu ve bunun % 96’sının
ücret karşılığı çalışan ve % 4’ nün ise kendi hesabına çalışan olduğu belirtilmektedir.
Tele çalışanların sektörler ve mesleklere göre dağılımına bakıldığında en fazla tele
çalışanın, emlak, sağlık ve diğer hizmetler alanında olduğu en az çalışanın ise tarım ve otel–
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restoran sektöründe olduğu görülmektedir. Mesleki açıdan ise profesyonel ve üst düzey
yöneticiler arasında en fazla tele–çalışma yapanlar olduğu anlaşılmaktadır.

12.2.2. Emek Süreci (İşlevsel) Esnekliği
Fredric-Taylor’un bilimsel yönetimine dayalı olarak oluşturulmuş geleneksel iş
organizasyonu, işçilere yaptıkları iş üzerinde çok sınırlı bir kontrole izin vermektedir. Bu
yapıysa iş, vasıfsız veya yarı-vasıflı işçilerin ifa edeceği şekilde saniyeler ve dakikalarla en ince
ayrıntılarına kadar bölünmüş ve karar alma yetkisi ve otorite yöneticilere bırakılmıştır.
Dolayısıyla 20. Yüzyılda gün boyunca basit ve monoton bir işi tekrar eden montaj hattı işçisini
en güzel bu iş organizasyonu tanımlamaktadır.
Bu, geleneksel iş organizasyonundan uzaklaşmayı ve işgücünün farklı görevler arasında
talepteki değişime bağlı olarak daha esnek dağıtılacağı anlamına gelmektedir. Bu yeni iş
organizasyonu işlevsel esneklik olarak isimlendirmektedir. İşlevsel esneklik işçilerin farklı
işleri yapabilme ve farklı şekillerde çalışabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu tür
esneklik Atkinson’un modelinde çekirdek işgücüne yönelik uygulandığı varsayılmaktadır.
Atkinson’un modelinde işlevsel esneklik mal piyasalarında yeni mamullere yönelik talepte
meydan gelen değişime etkin bir şekilde tepki verme yeteneğine işaret etmektedir.
1980 sonrası bilgisayar destekli makine–teçhizat ile otomasyonun üretim sürecinde
yoğun olarak kullanmıştır. 1990’lı yıllarda ise yalın üretim, toplam kalite yönetimi ve kalite
çemberleri gibi yeni yönetim teknikleri gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde
pek çok sektörde uygulanmaya konulmuştur. Gerek yeni teknoloji ve gerekse yeni üretim
teknikleri emek sürecini postfordist çizgide dönüştürürken işin doğası ve içeriğini de
değiştirmiştir.
İşlevsel esneklik veya esnek iş organizasyonun, rekabet üstünlüğünün ünümüzde de
kaynağını oluşturmaktadır. Kimi işverenlerin, iş organizasyonunda iş kategorilerinin sayısını
düşürerek, iş tanımlarını genişleterek ve daha fazla işbirliği ve takım çalışmasını teşvik ederek
değişiklik yapmanın rekabet üstünlüğü artıracağını keşfetmesi, bu yaklaşımın
yaygınlaşmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. İşlevsel esnekliğin çalışanlar açısından
doğurduğu en önemli sorun işin yoğunlaştırılması olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuda
yapılan çalışmaları iş ayarımın kaldırılmasının görev yükü ve sorumluluğun dikey olarak arttığı
ancak yeni görevleri yapmak için işçilere ek süre verilemediğini göstermektedir.
Bu çerçevede özellikle sendikalı işyerlerinde geleneksel iş/görev ayrımının
(demarcation line) kaldırılması ve işlerin içeriğinin yeniden tanımlanarak otorite ilişkilerinin
dönüştürülmesi son derece önemlidir. İş organizasyonunda meydan gelen bu yenilik, çoklu–
vasıflılık veya vasıf esnekliği olarak tanımlanmaktadır. Bu yeniliklerin bir kısmı işçilerin sahip
oldukları vasfı artırmak için bir kısmı da takım çalışması esasında işin yenide örgütlenmesi için
yapılmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar geleneksel iş–ayrımının tasfiye edilmesinin iş ve
işle ilgili sorumlulukları dikey olarak artırdığı, öz düzenleme ve karar-alma alanını
genişlettiğini göstermektedir. Özellikle Avrupa’da meslek sendikacılığının ve sendikal
geleneğin güçlü olduğu sektörlerde, iş–ayrımı ve mesleki sınırlar nerdeyse ortandan kalkmış

396

durumdadır. Fransa ve Almanya’da iş organizasyonun yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak
yapılan araştırmalar, işin yenilikçi yöntemlerle yeniden yapılandırılması yönünde yaygın bir
çabanın mevcut olduğunu ve bunun işgücünün vasıf düzeyini önemli ölçüde yükselttiğini
göstermektedir.
Kimi yazarlar, işlevsel esnekliğin uygulanma şekli ve yaygınlık derecesini üç faktörün
belirlediğini ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, işlemenin ve faaliyet gösterdiği sektörün
özellikleri ve küreselleşeme düzeydir. İkincisi, iş-işveren ilişkilerinin kalitesidir. Bu konuda
işverenin, işçilerin ve sendikanın iş organizasyonundaki değişime katılımına karşı tutumu çok
önemlidir. Nihayet üçüncüsü ise yeni teknolojinin üretim sürecinde uygulanması ve bunun
işlevse esneklik gerektirme düzeydir. Bu yöndeki gelişmeler, tüm gelişmiş ülkelerde
sendikaların sürekli üye kaybetmesi ve işsizliğin artması da nispeten işgücünün direnişi
olmaksızın işlevsel esnekliğin uygulanmasını mümkün kılmıştır.

12.2.3. Çalışma Sürelerinde Esneklik Ve Esneklik Tipleri
Çalışma süresi esnekliği kavramları işin standart çalışma gününün, geleneksel çalışma
süreleri dışında düzenlenmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Çalışma süreleri esnekliği,
sadece çalışma süreleri ile ilgili esnekliği kapsamaktır. Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi,
işçi ile işverenin arzu etmeleri durumunda çalışılması zorunlu olan sürelerin standart çalışma
süreleri ve çalışma yeri dışında düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

12.2.3.1. Yoğunlaştırılmış İş Haftası (Denkleştirme)
Tepas, yoğunlaştırılmış iş haftasını, “günlük 8 saatten fazla çalışma ile haftalık çalışma
süresinin 5 tam günden az olması” şeklinde tanımlamaktadır. Benzer olarak bir başka yazar da
yoğunlaştırılmış iş haftasını, haftalık toplam çalışma sürelerinin bir haftalık iş gününden daha
az sayıda işgününde tamamlanması olarak tanımlanmaktadır. Böylece haftalık çalışma süresi
sabit kalırken, çalışılan iş günü sayısını azaltmakta ve günlük çalışma süresi uzamaktadır.
Günde 8 saat ve 5 gün çalışılan 40 saatlik bir çalışma haftası yerine günde 10 saat ve 4 gün
çalışmak ve 1 gün daha fazla tatil yapmak mümkün olmaktadır.
Yoğunlaştırılmış iş haftası en fazla Kuzey Amerika’da uygulanmaktadır.
Yoğunlaştırılmış iş haftası en fazla sağlık işletmeleri, polis ve itfaiye teşkilatı, imalat endüstrisi
ve sürekli akım endüstrilerinde yaygındır. ABD’de bazı şirketlerin sabit giderleri azaltmak
maksadıyla 4 gün çalışmayı zorunlu hale getirdiği ve 5. gün kapalı kalmayı tercih ettiği rapor
edilmektedir. ABD’de en yaygın uygulamanın 9/80 veya 9/8 program olduğu ifade
edilmektedir. Buna göre işçiler her hafta 4 gün 9 saat çalışmakta, cuma günü ise iki hafta da bir
8 saat çalışmaktadır. Böylece iki hafta da bir cuma günü tatil olmaktadır.
Yoğunlaştırılmış iş haftasının, işçiler açısından bazı olumuz yöneleri mevcuttur. Bunlar
yorgunluk, moral bozukluğu ve çocuk bakımını ayarlayabilme güçlüğüdür. Özellikle çalışan
anneler ile yaşlı işçiler için uzun vardiyalar son derece yorucu olabilmektedir. 2–3 işgününün
sıkıştırılması durumunda iş kazalarının arttığı ve işgücünün verimliğinin düştüğü rapor
edilmektedir. Ayrıca bazı sendikalar, yoğunlaştırılmış iş haftasının uzun dönemli
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yorgunluğunun işçilerin sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca yasal fazla çalışmayı
ortadan kaldıracağı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.
Öte yandan konuya işverenler açından bakıldığında, araştırmalar yoğunlaştırılmış iş
haftasının iş gelmeme, geç gelme ve işçi devri gibi konularda bazı mütevazı düzelmeler
sağladığını ve bazı işletmelerde ise verimlilik artışına yol açtığını göstermektedir. Bu tip
çalışmanın işçi bulma ve işe alma konusunda cazibe oluşturduğu ifade edilmektedir. Bunlara
ek olarak işletim masraflarının düşmesi, fazla çalışmanın azalması ve makine ve teçhizatın,
daha etkin kullanımı da bu tip çalışmanın yararları arasında sayılmaktadır.

12.2.3.2. İş Paylaşımı
İş paylaşımı, işten çıkarmalardan kaçınmak için çalışma sürelerin kısaltılarak aynı
sayıda işçi ile üretimin sürdürülmesini amaçlayan bir çalışma süresi esnekliği türüdür.
Dolayısıyla iş paylaşımı, iki yâ da daha fazla işçinin tam zamanlı bir işin sorumluluklarını
paylaşmaları olarak tanımlanabilir. Çalışma süreleri belirlendikten sonra iş yükü, karar–alma,
problem çözme vs. tüm görevler ile işin sağladığı ücret ve sosyal haklar paylaşılmaktadır.
Paylaşıma konu olan işin tam zamanlı olması ve birden çok kişi tarafından yapılması
nedeniyle bu çalışma kısmi çalışmadan farklıdır. İşi paylaşanlar, çalışma süresi içinde işi
kesintisiz sürdürmekle yükümlüdür. İş paylaşımı ekonomik krizlerde işçileri işten çıkarmaya
alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.
İş paylaşımı Avrupa’da 1980 ve 1990’larda oldukça yaygındı. Bu konuda en ileri olan
ülkeler Almanya ve İngiltere’dir. Özellikle Almanya’da otomotiv endüstrisinde çok yaygın olan
iş paylaşımının öncülüğünü Volkswagen yapmaktadır. Alman hükümet de Volkswagen iş
paylaşım politikalarını desteklemektedir. Nihayet, 1990’nin ilk yarısından AB’de yüksek
işsizliğe çare olarak iş paylaşım politikaları tüm üye ülkelerde teşvik edilmiştir. AB kaynakları
2009 krizinden sonra iş paylaşımının tüm Avrupa’da arttığı belirtilmektedir. İş paylaşımı Kuzey
Amerika’da pek yaygın değildir. Ve KOBİ’lerin % 15’nin bu tip çalışmaya izin vermesine
karşın büyük işletmelerin sadece % 4’nün bu eğilimde olmasıdır.
İş paylaşımı sayesinde, pek çok işletmede fazla çalışmanın, işe gelmemenin ve işçi
devrinin azaldığı buna karşın verimliğin de artığı rapor edilmektedir. Ayrıca iş paylaşım
işletmelere, ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarma maliyetlerinden tasarruf ve sahip
oldukları deneyimli ve işletmeye özgü vasıflarla donatılmış işgücünü de muhafaza etme imkânı
vermektedir. Dolayısıyla iş paylaşımı yapan işletmeler, sahip olduğu deneyimli ve vasıflı
işçileri işten çıkarmadıkları için kriz bittiğinde normal işleyişine olumlu koşullarda
dönebilecektir. Ayrıca, iş paylaşımı ekonomik kriz dönemlerinde işgücünün moralini
yükselttiği gibi onların işletmeye olan bağlılıklarını da arttırmaktadır.
İş paylaşımı konusunda en ciddi engel yöneticilerden kaynaklanmaktadır. Yöneticiler,
bu tip çalışmanın kendi iş yüklerini artırdığı gerekçesiyle karşı çıktıkları ileri sürülmektedir.
Kimi yazarlara göre diğer kısa çalışma türleriyle mukayese edildiğinde maliyetinin yüksek
olması iş paylaşımın en olumsuz yanını oluşturmaktadır. Ancak işletmelerin büyük bir kısmı
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cazip bir seçenek olarak görmese de, iş paylaşımının ekonomik kriz dönemlerinde arttığı ifade
etmektedir. Çalışan açısından işten çıkarılmaktan ve işsiz kalmaktansa, en azından belli bir süre
için iş paylaşımı kolayca kabul edilebilecek bir seçenektir.

12.2.3.3. Çalışma Sürelerinin Yıllık Olarak Hesaplanması
Çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanması (ÇSYH) ilk kez 1970’lerde Norveç’te
gündeme gelmiştir. 1980 ve 1990’lı yıllarda ise çalışma sürelerini düzenlemenin ve kısaltmanın
bir yolu olarak yaygın bir şekilde uygulanmıştır. ÇHYH Avrupa’da kimi ülkelerde ise 1980’in
ilk yıllarında tatil sürelerinin artması ve çalışma sürelerinde kısaltılmasına tepki olarak özellikle
kâğıt ve orman ürünleri endüstrilerinde uygulanmaya başlamıştır. Bu tip esnekliğin esası işçinin
çalışma süresinin ve bu süreye dair ücretinin haftalık yerine yıllık olarak hesaplanmasıdır.
Yıllık çalışma süreleri pek çok şekilde uygulanabilmektedir. Ekseriyetle işçinin önce
çalışılması gerek haftalık sabit çalışma süreleri belirlenmektedir. İşçi sabit süreleri çalıştıktan
sonra, arta kalan çalışma süreleri esnek olarak kullanılmaktadır. Genellikle kullanılmayan
çalışma süreleri talebin en yüksek olduğu dönemlerde kullanılmaktadır.
Uygulamada her işçinin bir çalışma süresi bankası vardır. Buna göre işçilere bankadaki
sürelerin ücretleri ödenmektedir. Bankadaki süreler talepteki değişikliğe bağlı olarak
kullanılmaktadır. AB politikaları ve düzenlemeleri de çalışma sürelerin bu şeklide
belirlenmesini teşvik etmektedir. Zira 1993’de yürürlüğe giren 93/104/EC sayılı AB Yönergesi,
çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanmasına zımni bir şeklide izin vermektedir. Yine
AB’nin yıllık İstihdam Rehberi çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanması da dâhil çalışma
sürelerinde esnekliği teşvik etmektedir.
İşçi ve gerekse işveren açısından ÇSYH’nın bazı avantajları ve riskleri mevcuttur.
Bunlardan biri çalışma sürelerinin talepteki değişime göre ayarlanabilmesidir. Bu, üretim
kolayca artırılması veya azaltılmasına izin vermektedir. Böyle işgücünden daha etkin bir
şekilde yararlanmak mümkün olmaktadır. Ayrıca işe alma ve işgücünü muhafaza etme
açısından oldukça cazip olduğu söylenebilir. ÇSYH’nın uygulanması durumunda daha az geçici
işçi ve ödünç işçi istihdamı gerekmektedir. Öte yandan çalışanların senenin belli günlerinde
daha kısa süre çalışarak iş–aile yaşamını dengelemesi kolaylaşmaktadır. Ancak fazla çalışma
ücretlerinin kalkması nedeniyle işçilerin toplam gelirinde azalamaya yol açması, işçilerin bu
uygulamayı kabul etmelerini de zorlaştırmaktadır.
ÇSYH’nın görece olarak yeni bir uygulama olması nedeniyle pek çok ülkede ya
uygulanmamakta ya da nadiren uygulanmaktadır. Bununla birlikte pek çok ülkede ÇSYH
genellikle istatistiklere yansımamaktadır. Dolayısıyla uygulandığı ülkelerde kullanım
kalıplarını ve ilgili faktörleri belirleme son derece zordur. Ancak az da olsa yapılan araştırmalar
bu uygulamanın genellikle eğitim, sağlık, imalat, toplu taşıma, iletişim ve finans sektörlerinde
büyük organizasyonlarda uygulandığını göstermektedir. ÇHSY en yaygın olarak uygulandığı
ülkeler ise Japonya ve Almanya’dır. Japonya’da mevcut işletmelerin % 36’sı ve Almanya’da
ise % 28’inde çalışma süreleri yıllık olarak hesaplanmaktadır.
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12.2.3.4. Esnek Zaman(lı) veya Kayan İş Saatleri
Esnek–zamanlı çalışma, işçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinin işletme yönetiminin
belirlediği bir limit çerçevesinde değişmesi olarak tanımlanabilecek çalışma sürelerine yönelik
bir düzenlemedir. Esnek zaman, en yaygın olarak uygulanan esnek çalışma tipidir. Ve esnek
zaman programları, umumiyetle tüm işçilerin işyerinde bulunması gereken çekirdek bir çalışma
süresi ile işçilerin istedikleri şekilde kullanabilecekleri esnek zamandan oluşmaktadır.
Bazı esnek zaman programları, işçilere ileride kullanmak maksadıyla fazla çalışarak
çalışma süresi depolamalarına imkân vermektedir. Bunlar, kayan çalışma süreleri, kayan
çalışma saatleri, uyarlanabilir çalışma saatleri, değişen çalışma saatleri ve bireysel esnekliktir.
Esnek zamanlı çalışma ilk kez 1960’larda Almanya’da bir havcılık şirketi olan
Messerschmitt–Bolkow–Blolm tarafından kullanılmıştır. Daha sonra kadın işçiler arasında işe
gelmemeyi azaltmak amacı ile kullanıldığı ileri sürülmektedir. Esnek zaman ABD’de en yaygın
uygulanan çalışma sürelerinde esneklik tipini oluşturmaktadır. Özellikle 1990’nın ortalarından
itibaren hızla yayıldığı rapor edilmektedir. Nitekim 1997’de bu konuda 1020 büyük Amerikan
şirketine yönelik olarak yapılan bir araştırma, bu şirketlerin % 73’ünün bu tip bir program
uyguladıklarını göstermektedir. Esnek zamanlı çalışmanın çalışanlar açısından en önemli
faydası, işçilerin biyolojik saatlerine göre çalışma saatlerini kendilerinin tespit etmesine izin
vermesidir. Bu da çalışanların etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadır. Çalışanlar, trafiğin
yoğun olmadığı saatlerde işe gidip-gelerek yolda harcadıkları zamandan tasarruf
edebilmektedir. Dolayısıyla çalışanların aileleriyle birlikte geçirebilecekleri boş zamanın
miktarını artırmaktadır. Ayrıca çalışanlara gündüz yapmak zorunda oldukları evle ve
şahıslarıyla ilgi kimi işleri rahat bir şekilde yapabilme imkân vermektedir.

12.2.3.5. Çağrı Üzerine Çalışma veya Sıfır Saat Sözleşme
Çağrı üzerine çalışma, yapılan iş sözleşmesi gereğince işçinin iş görme yükümlülüğünü
önceden belirlenmiş çalışma saatleri ve süresi yerine, iş çıktığında, işyerine gelerek yerine
getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çağrı üzerine çalışma kısmi zamanlı istihdamın yeni bir
türü olarak görülmekte ve literatürde sıfır saat sözleşme veya stand-by çalışma olarak da
isimlendirilmektedir.
Bu tip istihdam istismara çok açık olduğu gibi çok az güvenceye sahiptir. Bazı ülkelerde
bu şekilde çalışan işçilere az da olsa bir iş güvencesi sağlamak maksadıyla bu konuda yasal
düzenlemeler yapılmıştır. Kimi ülkelerde ise çağrı üzerine çalışma toplu pazarlıkla
düzenlenmektedir. Çağrı üzerine çalışmanın toplu pazarlık ile düzenlenmesi durumunda, çağrı
üzerine çalışanların daimi işgücüne entegrasyonuna vurgu yapılmaktadır. Hollanda’da en
büyük süper marketin imzaladığı toplu iş sözleşmesi, işçilerin talep etmeleri halinde çağrı
üzerine çalışmadan kısmi süreli çalışmaya oradan da daimi statüye geçmelerine imkân
verilemesini öngörmektedir. Bu da esnek çalışmanın tam zamanlı işe geçişte bir araç olarak
görülebileceği anlamına gelmektedir.
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Bu tür bir işte çalışma için çağrı yapılması ve işçinin bu çağrıyı kabul etmesi
gerekmektedir. İşçiye çağrının genellikle işin başlamasından kısa bir süre önce yapılması
gerekmektedir. Bu tip hizmet sözleşmelerinde nadiren işçinin bu çağrıyı reddetme hakkı vardır.
Çağrı üzerine çalışma düzenli olmadığından ara sıra çalışmayı tercih edenler için uygun
bir istihdam şeklidir. Bu nedenle bu tip çalışmanın çoğunlukla talebin arttığı dönemlerde
bilhassa hastane, otel, lokanta, gazetecilik işletmelerinde ve bazı endüstri kollarında yaygın
olduğu ileri sürülmektedir. İşletmeler genellikle talepteki dalgalanmalarla başa çıkmak, daimi
işçi temin etmek için aday havuzu oluşturmak, planlama esnekliğini artırmak, işgücü
maliyetlerinden tasarruf etmek ve yasal sınırlamaları aşmak için bu tip sözleşmelere başvurma
eğilimdedir.
Gelişmiş ülkelerde işgücünün ne kadarının çağrı üzerine çalıştığını tespit etmek oldukça
zordur. Bu konuda az sayıda ülkeyle ilgili veri mevcuttur. 1999’da ABD’de toplam 2 milyon
çağrı üzerine çalışan bulunduğu bunun da istihdamın %1,5’na tekabül ettiği ifade
edilmemektedir. Yapılan çalışmalar ABD’de çağırı üzerine çalışanların büyük bir kısmının
bayan ve 16-24 yaş grubunda okulu terk etmiş gençlerinden olduğu ve vasıf düzeylerinin düşük
olduğunu göstermektedir. AB verilerine göre ise AB-15’de işgücünün %1,4’nün çağrı üzerine
çalışma yapmaktadır. Ayrıca Hollanda’da işgüncün % 4,7’si, İsviçre’de 4,9’u Finlandiya’da
5,9’u, İspanya’da % 7,8’i ve İngiltere’de % 8’inin bu çağrı üzerine çalışma yaptığı ifade
edilmektedir.

12.2.3.6. Vardiya Çalışması
ILO’ya göre vardiya çalışması, işçilerin birbirlerinin yerlerini almak suretiyle farklı gün
ve gecelerde çalışma sürelerini organize etme yöntemidir. Böylece işletme geleneksel günlük
çalışma sürelerinden daha fazla çalışmaktadır.
Vardiya sisteminin geleneksel olarak temel nedeni üretimin bu şeklinde çalışmayı
gerektirmesidir. Özellikle belli kamu kurumları ile petro-kimya gibi sektörlerde 24 saat ve 7
gün üretimin kesintisiz yapılması gerekmektedir. Şeker ve işlenmiş gıda gibi bazı sektörlerde
ise kampanya dönemlerinde vardiya sistemi kullanılmaktadır. Ancak son dönemlerde ise
maliyetlerinin düşürülmesi, bazı çalışanların eğitim ve çocuk bakımı gibi nedenlerle hassaten
dönerli vardiya sisteminde çalışmayı tercih etmeleri vardiya çalışmasının yaygınlaşmasında
önemli bir role sahiptir.
Pek çok ülkede vardiya usulü çalışanlara yönelik güvenilir istatistikler mevcut değildir.
Mevcut olan veriler de uluslararası bir mukayese yapmaya imkân vermemektedir. Ancak az da
olsa bazı verilerden bu konuda bir fikir sahibi olmak mümkündür. Gerek Avrupa’da ve gerekse
ABD’de işgücünün yaklaşık % 20’si vardiya usulü çalışmaktadır. 2000’de AB bünyesinde
işgücünün % 22’si vardiya usulü çalışmaktaydı. 2005’de Almanya’da işgücünün % 18,1,
İngiltere’de % 18.7’si, Hollanda’da % 11.4’ü, İspanya’da % 22.9’u, Portekiz’de % 11.3’ü ve
Fransa’da ise % 16.8 vardiya usulü çalışmaktaydı.
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12.2.3.7. Esnek Emeklilik (Phased Retirement)
Bir esnek çalışma seçeneği olan esnek emekliliğin tek bir tanımı mevcut değildir. Bu
kavram, emekliliği yaklaşan bir çalışanının tam zamanlı işten tam zamanı emekliği geçişte daha
kısa süre veya daha az iş yükü ile çalışamaya devam etmesine imkân veren her türlü resmi ve
gayr-i resmi istihdam ile ilgili düzenlemeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Literatürde bu
tür emekliliği ifade etmek için aşamalı (phased), yavaşça (gradual), esnek, geçişsel
(transitional) ve kayan (gliding) ve ilerleyen (progresive) emeklilik gibi farklı kavramlar da
kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan kavram aşamalı emekliliktir. Ancak genellikle aşamalı
emeklilikle erken emeklilik karıştırılma eğilimindedir. Aşamalı emeklilik, emekliliğe birkaç yıl
veya birkaç ay kala çalışanların bir çeşit gelir destek programı eşliğinde çalışma sürelerini veya
iş yüklerini azaltarak çalışmaya devam etmeleri anlamına gelmektedir. Bu süre 6 ay ile 10 yıl
arasında değişmektedir.
Böyle bir düzenlemenin temel amacı, emekliliği yaklaşmış olanları mümkün olduğu
kadar emek piyasalarında aktif olarak tutmak, yaşlı insanların sosyal dışlanmasını engellemek,
genç işçilere sahip oldukları vasıf ve tecrübeyi aktarmalarını sağlamak ve sosyal sigortalar
üzerindeki yükü hafifletmek olarak ifade edilmektedir. Bu tip programlar, emeklilik öncesini
kapsadığı gibi emeklilik sonrasını da kapsamaktadır. Bu program emekli çalışanlara ihtiyaç
olması halinde tekrar eski işlerine dönmelerine imkân vermektedir.
Emek piyasalarına yeni giren işçilerin artış oranının yavaşlamasına bağlı olarak işgücü
açığının artması nedeniyle işletmelerin vasıflı ve deneyimli işçilerini elde tutma arzuları;
emeklilik yaşının da bazı ülkelerde 67’ye yükseltilmesi aşamalı emekliğin yaygınlaşmasına
neden olan faktörler arasında gösterilmektedir. Ayrıca 1980’li yıllarda erken emekliliğin
aksine, artık işçilerin daha uzun süre çalışmak istemeleri; pek çok çalışanın emekli olarak
aniden çalışamaya son vermek yerine daha az çalışarak yavaşça emekliği geçmeyi arzu etmeleri
ve pek çok emeklinin mali sıkıntı çekmesi aşamalı emekliliğin yaygınlaşmasında etkili olan
faktörlerdir.
Esnek emeklilik programları etkinlik açısından değerlendirildiğinde pek çok ülkede
sınırlı ölçüde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun en temel nedeni, çalışanların esnek emeklilik
ve emekliliğe hak kazandıklarında öncelikle emekliği tercih etmeleridir. Bu durumun
Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Belçika gibi
kimi ülkelerde ise esnek emekliği alternatif teşkil eden kariyere ara verme gibi diğer
uygulamalar daha cazip ve kolay olması esnek emekliğin daha az tercih edilmesine neden
olmaktadır.

12.2.3.8. Fazla Çalışma
Fazla çalışma, sanayi devriminden beri var olan klasik bir çalışıma süresi esnekliğidir.
Bu tip çalışma kısa sürede talep/üretim artışlarını karşılamanın en pratik yoludur. Fazla
çalışmanın maliyeti yeni işçileri işe almaktan daha düşüktür. Bu nedenle çalışma süresi
esnekliği yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Özellikle ABD’de 1990’lardaki istikrarlı
ekonomik büyüme dönemine en çok tercih edilen esnek çalışma türü olmuştur.
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ILO normlarına göre haftalık çalışma süresi 48 saattir. Günlük çalışma süresinin 10 saat
ve haftalık toplam çalışma süresinin 56 saatten fazla olmaması şartıyla haftalık çalışma
süresinin aşılmasına izin verilmektedir. Diğer bir ifade ile ILO normlarına göre haftalık fazla
çalışma süresi 8 saatten fazla olamaz. Bunun bir istisnası taşımacılık sektörüdür. Bu sektörde
günlük minimum dinleme sürelerine riayet edilmesi durumunda haftalık araç kullanma süresi
60 saate kadar çıkabilmektedir. Öte yandan AB’nin çalışma sürelerine yönelik yönergesi ise
haftalık (7 gün) aksimum çalışma süresini 48 saat ile sınırlandırmaktadır.
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Uygulamalar
Yirminci yüzyılın başlarında "modern" üretim tarzları, "modern" yaşama biçimlerini
doğurmuştur. Taylor, Fayol, Weber gibi bilimciler temel ilkeleri oluştururken Whitney,
North, Ford gibi sermaye sahipleri de ilkelerin pratik uygulamalarını geliştirmişlerdir.
Sonuçta gelişmiş ülkelerin sanayileşme hızını arttıran bir dönem yaşanmıştır. Bu hız aynı
zamanda toplumsal dönüşümde de yaşanmıştır. Kitle üretimi kitle tüketimi yaygınlaşmış, bu
durum emek üzerinde olumsuz etkiler doğurmuştur.
"Modern Zamanlar", dönemindeki çalışma ilişkilerini Şarlo tiplemesi aracılığıyla
eleştiren önemli bir yapıttır. Chaplin’in Modern Zamanları bir bütün olarak ele alındığında
egemen ideolojileri sorgulamaktadır. Mülkiyet, itaat, uyma gibi sosyal etki ajanlarını
kavramsal tanımlanmalarından, akademik çalışmlarından önce insanlığa haber vermektedir.
Salt bir duyuru olarak değil aynı zamanda bir erken redci gibidir.
Pek çok sinema otoritesi ve kültür araştırmacısı tarafından başkaldırıcı bir Marksist
olarak tanımlanmasına karşın, Chaplin’in bu konuda açıkça bir yön ifadesi olmamıştır.
Birbiriyle çelişkili görüşler bulunmaktadır. Örneğin, Manwell filmde çok az sosyal yorum
bulunduğunu, hiçbir politik parti bulaşması bulunmadığını ifade etmektedir. Buna karşın
Kerr’e göre, en azından başlangıçtaki fabrika sahnesinde ve bu filmin özünde sert bir politik
eleştiri yatmaktadır (Stewart, 1976). Norwell-Smith'e (1996) göre, Chaplin, kendisinde doğal
bir komedi yeteneği olduğunu düşünmüştür. Filmin çekildiği yıllarda bu yeteneğini eleştirel
yorumlar yapmak için kullanma sorumluluğunu hissetmiştir. Mussolini ve Hitler hicivleriyle
ABD’de eleştiriler almayı göze almıştır. Chaplin, savunduğu fikirler, sol görüşlü
düşünürlerden gördüğü yakınlık ve Amerikan vatandaşlığına geçmeyi kabul etmediği için
FBI tarafından izlenmiş, hakkında bilgi toplamıştır. ABD’de karalama kampanyasına maruz
bırakılmıştır. Devamında ise, bir Avrupa turnesindeki Chaplin’in ABD ye giriş vizesi iptal
ettirilmiştir. Chaplin'in filmlerine dikkatle bakıldığında daha çok otoritenin "insan"ı yok eden
baskısına karşı olduğu anlaşılmaktadır.
Şarlo, film boyunca sakar, serseri, rastgele yaşayan bir gezgin konumundadır. Avare
gezgin görüntüsü açık biçimde dönemin hızla yükselen havasına isyandır. Bu dönemde
Darwinizm temelli, determinist, davranışçı ekol hızla yükselmektedir. Modernist bakışın
kuralcı, bilinebilir, ölçülebilir bir dünyayı savunan görüşü hakimdir. Şarlo'nun tercihi bu
hakim görüşe karşı duruş gibidir.
Filmin genelinde Chaplin’in modernizmin yükselen duvarları arasında hapsolacak
insan adına “insansı özellikler kontrolsüzlüğü de içerir” mesajını vermektedir. İnsan
bütünüyle determinist bakış açılarıyla ele alınıp tam ve eksiksiz modellenemez. Nietzsche
gibi, hep ileriye giden, birbiriyle bağlantılı olaylar ve olgular anlayışını eleştirmektedir.
Bir genel değerlendirme olarak Chaplin’in tespitlerinin, (Fromm her ne kadar bakış
açısını eleştirse de) Mayo ve arkadaşlarının İnsancıl Yaklaşımını yaratan Hawthorne
deneylerinin kültürel tamamlayıcısı olarak görülebilmektedir. Bütün olarak bakıldığında
alınan ekonomik kararların sosyal sonuçları olduğunu vurgulamaktadır. Teorilerdeki örgütsel
düzenlemelerin insan hayatındaki pratik etkilerine bir pencere açmaktadır.
2009 yılında çalışma dünyası yine bir krizden, işsizlikteki oransal artıştan, ekonomik
adaletsizlikten söz etmektedir. O zamandan bu yana değişen makinelerin boyutları olmuş gibi
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görünmektedir. O dönemin harika makineleri (gittikçe devleşen üretim makineleri) ile
günümüzün harika makineleri (gittikçe küçülen bilgisayarlar) yarattıkları etki bağlamında
çok da farklılaşmamaktadır.
İnsanlığın makineler aracılığıyla koştuğu “mutluluk yolunda” sorunlar, yine
makinelerden kaynaklanmakta gibidir. Bir yandan makinelerin yol açtığı refah, gelişme, iş
yapılış biçimindeki kolaylıklar terk edilemeyecek bir fayda alanı üretmektedir. Öte yandan
makineleşme yabancılaşma, otomasyon, stres, zaman baskısı gibi olumsuz etkileri
beraberinde getirmiştir. Çözüm makinelerin işin içine insanın mutluluğu ile birlikte dahil
edildiği, insani değer taşıyan üretim modellerin geliştirilmesini işaret etmektedir.
Kaynak: Kamil Orhan (2010), “ ‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma
İlişkileri Yorumlaması,” Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 24, s. 148-149.
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Uygulama Soruları
“Modern Zamanlar” filminin yansımalarının günümüz dünyasında olup
olmadığını araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o Fordizm temelde üretim modelindeki standart ve tek düze yapılanmayı temsizl ederken,
post-fordizm temelde esneklik alanına denk gelmektedir.
o Esneklik kavramının yansımaları tek bçimde olmayıp çok farklı esnek çalışma biçimleri
şeklinde görülmektedir.
o Emek talebi esnekliğinde istihdam, süreç ve sürelere göre farklılıklar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Fordizm, hangi dönem sonrası için kullanılan bir kavramdır?

A) Otomobil Üretim Bandı Sistemi
B) 1929 Ekonomik Krizi
C) Asya Ekonomik Krizi
D) Kore Savaşı
E) I. Körfez Savaşı
2)
Ford’un ücretleri iki katına çıkarmak ve çalışma sürelerini azaltmak gibi bir
yola başvurmasının temel sebebi neydi?
A) Nitelikli işçi çekmek
B) İşçi devrinin yüksek olması
C) Üretimi azaltmak
D) Maliyetleri kısmak
E) İşsizliği gidermek
3)

ABD’de Tart–Hartley Yasaları hangi yıl çıkmıştır?

A) 1945
B) 1947
C) 1951
D) 1953
E) 1955
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4)
Aşağıdakilerden biri fordizmi tehdit eden unsurlarından biri olan “çok güçlü
rakipler”den biri değildir?
A) Almanya
B) Japonya
C) Çin
D) Brezilya
E) Arjantin
5)

Atkinson ve arkadaşları “esnek firma modeli”ni hangi ülkede geliştirmişlerdir?

A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) ABD
E) Japonya
6)

“Aile dostu istihdam” kavramı tam olarak ne ile ilgilidir?

A) Güvenceli istihdam
B) Eğretilik
C) Güvence
D) Sosyal sigorta
E) Esneklik
7)
Kısmî zamanlı çalışmanın gelişmiş ülkelerde tüm sektörlerde hızla yayılması
hangi dönemlere denk gelmektedir?
A) 1950-1955 arası
B) 1955-1960 arası
C) 1960-1965 arası
D) 1965-1970 arası
E) 1970’lerden sonra
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8)

Ödün iş ilişkisinde kaçlı bir ilişki vardır?

A) Üçlü
B) İkili
C) Üçlü
D) Beşli
E) Dörtlü
9)

Huws’a göre kaç farklı tele-çalışma biçimi vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
10)
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sürelerinin yıllık olarak hesaplanmasının en
yoğun olduğu ülkelerden biridir?
A) Hollanda
B) ABD
C) İngiltere
D) Almanya
E) Fransa
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Cevaplar
1) C
2) B
3) B
4) C
5) A
6) E
7) E
8) A
9) D
10) D
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13. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI III:
ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK (2)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Emek piyasalarında esneklik biçimlerini;
13.2. Güvenceli esnekliğin ortaya çıkışını ve anlamını;
13.3. Esnek çalışma ve Türkiye’deki durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşe alma ve çıkarmada esneklikten kastedilen ne olabilir?
2) Güvenceli esneklik nasıl bir çerçeveye sahiptir?
3) Türkiye’deki esneklik türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Emek
piyasalarında
esneklik

İstihdam güence yasaları ve
esneklik yanında, emek piyasalarında
ücret esnekliğini ve güvenceli
esneklik olgusunu anlamak

Okuyarak

Esnek
çalışma ve Türkiye

Esnek çalışmanın mahiyetini
ve Türkiye’deki durumunu detaylıca
kavramak

Okuyarak ve analiz
ederek
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Anahtar Kavramlar
İstihdam, güvenceli esneklik, Türkiye, esnek çalışma
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Giriş
Esneklik, emek piyasalarında görülebilen bir durumdur. Emek piyasalarında esneklik,
iş güvencesi yasalarında işe alam ve çıkarmada görülebildiği gibi, ücretlerde de
görülebilmektedir. Bunun yanında Hollanda ve Danimarka meşeli bir uygulama olarak
güvenceli esneklik gibi özel bir çerçeve de bulunmaktadır. Türkiye’de esneklik türlerinden
bazıları kanunen ve fiilen görülebilmektedir.
İşte kitabın bu bölümünde öncelikle emek piyasalarında esneklik olgusuna, daha sonra
da esnek çalışmanın Türkiye’deki serencamına bakılmaktadır
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13.1. Emek Piyasalarında Esneklik
13.1.1. İş (İstihdam) Güvence Yasaları Ve Esneklik
Betcherman ve Diğ.’ne göre, istihdam güvencesi, tipik olarak emek piyasalarında katılık
ve esneklik arasında bir süreç olarak düşünülebilir. Bu sürecin bir ucunda katı düzenlemeler
mevcuttur. Katılık, istihdam güvencesinin azami olması, standartolmayan hizmet
sözleşmelerinin sınırlandırılması, iş alma ile ilgili standartların uygulanması, işverenin işten
çıkarmaya yönelik haklarının kısıtlanması ve kıdem tazminatı ve ihbar öneli ve idari
gereksinimlerin yüksek tutulması anlamına gelmektedir. Diğer uç ise esnektir. Esneklik ise
liberal politikalar uygulamaya eşdeğerdir. Bu uçta emek piyasalarına yönelik yasal (veya toplu
pazarlıkla belirlenen) düzenlemeler minimumdur ve işe alma ve işten çıkarmaları piyasa
mekanizması büyük ölçüde belirlemektedir.
OECD üye ülkelerin istihdam güvencesi yasaları veya iş güvenesi yasalarının katılığını
ölçmek amacıyla istihdam güvencesi endeksi geliştirmiştir. 1999, 2004 ve 2008 yıllarında
hazırlanan bu endeks üç değişkeni ölçmeye çalışmaktadır. 2003 Endeksi’ne bakıldığında,
istihdamı güvencesi yasalarının en katı olduğu ülkelerin 3,5’lik skorla Türkiye’ ve Portekiz
olduğu, bunları 3,2 il Meksika ve 3,1 ile ispanya’nın takip ettiği görülmektedir. 2003
Endeksi’nde en düşük skora sırasıyla 0,7 ile ABD, 1,1 ile İngiltere ve Kanda, 1,3 ile İrlanda,
1,5 Avustralya olmak üzere Anglosakson ülkelerin takip ettiği olduğu görülmektedir.

13.1.1.1. İşe Alma ve Çıkarmada Esneklik
Ülkeler arasında oldukça büyük farklılıklar mevcuttur. ABD ve İngiltere’de hiçbir
kısıtlama yokken diğer ülkelerde bazı kısıtlamaların mevcut olduğu görülmektedir. Gelişmiş
ülkeler 1980 yılından itibaren standart-dışı iş sözleşmelerini liberalleştirmişken, gelişen
ülkelerde 1990 yıllardan itibaren girişimde bulunmuştur. Standart-Dışı istihdam sözleşmeleri
ya yasallara yapılan değişikliklerle yâda toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmiştir. Ek olarak bu
ülkelerin çoğu hem serbest çalışmayı hem de geçici istihdam ajanslarını teşvik etmiştir.
Özellikle işten çıkarmanın maliyetinin yüksek olması, işletmelerin bilgi teknolojikleri
ve küresel rekabet gerektirdi işgücünün yeniden yapılandırılması zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
işletmelerin yeni teknolojiye yatırım yapma konusunda kararsız kaldıkları ifade edilmektedir.
Dünya Kalkınma raporuna göre, katı istihdam güvencesi yasalarının gelişmiş ülkelerde
araştırma geliştirme harcamaların azaltığı ve işletmelerin ileri teknoloji alanlarında
uzmanlaşmasını engellediği yönünde kanıtlar mevcuttur. Scarpetta ve Diğ. İstihdam güvencesi
yasaları ile verimlilik arasındaki ilişkinin karmaşık olmasına rağmen işe alma-ve-işten çıkarma
maliyetinin yüksek olmasının verimlilik performansını zayıfladığını ileri sürmektedir. Katı
yasalarda reform yapılması, ülkelerin verimliliklerini çarpıcı bir şekilde arttırdığı ifade
edilmektedir.
Öte yandan, genellikle Dünya Bankası ve liberal yaklaşıma sahip olan yazarlar, kıdem
tazminatını ve işçilerin korunmasını, işletmenin gelişiminin önünde ciddi bir engel olarak
görmektedir. Çeşitli ülkelerde bildirim önemli uygulamasına bakıldığında ABD, Endonezya ve
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Hindistan haricinde tüm ülkede ekonomik veya teknolojik nedenlerle işten çıkarılma
durumunda işçilere kıdemlerine bağlı olarak bildirim önemli verildiği görülmekte ve bildirim
önelinin bir norm oluşturduğunu düşündürmektedir. 2005 Dünya Kalınma Raporu’na göre
Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Güney Asya’da işletme yöneticileri kıdem tazminatın
işlememenin işleyişi ve büyüme potansiyeli önündeki en büyük ikinci engel olduğu ifade
etmektedir. Kalkınma Raporu’na göre, maliyeti yüksek olan düzenlemelerin işletmelerin
yenilik ve geliştirmeye yönelik harcamalarını etkileyeceği, yeni işletmelerin kuruluşunu,
işletmelerin ortalama büyüklüklerini etkileyeceği gibi kayıt dışı ekonomiyi de teşvik
etmektedir.
İstihdam güvencesi yasalarının bir ifadesi olan kıdem tazminatına bakılığında, belirsiz
süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilen işçilere işten çıkarılmaları durumunda ödenen kıdem
tazminatı ya da sağlam istihdam güvencesi açısından ülkeler arasında oldukça ciddi farklılıklar
mevcuttur. Bu farklıklar ülkelerin ekonomik sosyal ve tarihsel şartları ile endüstri ilişkileri
geleneklerine atfedilebilir.
Anglo-Sakson ülkelerde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçileri işten çıkarılması
durumunda kıdem tazminatı vermemektedir. Özellikle ABD’de bu anlamda işverene yönelik
her hangi bir mali yükümlülük mevcut değildir. Bu, sözleşmeden kaynaklan her hangi bir açık
hükmün bulunmadığı durumlarda, işveren ihtiyacına bağlı olarak hiçbir yasal yükümlülüğü
olmaksızın dilediği şekilde işçileri işe alma ve işten çıkarması anlamına gelmektedir. Aynı
düzenleme işçiye de dilediği anda işten ayrılma hakkı vermektedir. Bu uygulama sınırsız
sözleşme özgürlüğü anlamına gelen “employment at will” doktrini olarak isimlendirilmektedir.
Avustralya’da ise 15’den az işçi çalıştıran işyerleri kıdem tazminatı vermek zorunda değildir.
Kıdem tazminatı sadece ekonomik nedenlerle işten çıkarılan ve en az 2 yıl kıdeme sahip işçiler
verilemektedir.
Kıdem Tazminatı Fonu; Brezilya’da kıdem tazminatı mevcut olmayıp fon sistemi vardır.
İşveren işçinin aylık kazancının % 8’ni Hizmet Garanti Fonu’na olarak isimlendirilen bir
hesabına işçi adına yatırmaktadır. Ancak işçi ister kendi ayrılsın isterse işten çıkarılsın bu fonda
birikmiş olan parayı alma hakkına sahiptir. Bu nedenle Brezilya sistemi kıdem tazminatı
sayılamaz. Ancak mahkemenin haksız feshe karar vermesi durumunda işçiye fon hesabında
birikmiş olan para miktarı kadar tazminat vermek zorundadır.
Kıdem tazminatı miktarı açsından Sri Lanka dünyada en cömert ülkesi konumundadır.
20 yıllık kıdeme sahip bir çalışana 45 aylık ücreti kıdem tazminatı olarak verilmektedir. Aynı
süre kıdeme sahip bir çalışan Hindistan’da, Filipinlerde ve Taylan’da 10 aylık ücretini ve
Malezya’da ise 13.5 aylık ücreti kıdem tazminatı olarak almaktadır. Endonezya’da ise kıdem
tazminatı biraz daha karmaşıktır. Ekonomik nedenlerle işine son verilen çalışanlara kıdem
tazminatına ek olarak bahşiş verilmektedir. 20 yıldan fazla kıdem olanlara ise kıdem tazminatı,
bahşiş ve uzun süreli hizmet ödemesi yapılamaktadır. Tüm bu ödemler toplamı 20 yıllık kıdem
sahip çalışan için 25 aylık tazminat anlamına gelmektedir.
Türkiye’de kıdem tazminatı; ilk olarak 1936 yılında 3008 sayılı iş kanunu ile çalışma
hayatına girmiştir. Kıdem tazminatını ve bildirim önelini Türkiye açısından değerlendirecek
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olursak, Türkiye gerek kıdem tazminatı ve gerekse bildirim öneli yüksek olan ülkeler arasında
bulunmaktadır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında Portekiz ile bilirlikte en yüksek kıdem
tazminatı düzeyine sahiptir. Türkiye’de işten çıkarılan işçilere her bir yıllık kıdemi karşılığında
bir aylık giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı olarak ödenmektedir. Bu miktar, sadece OECD’de
çalışanlara ödenen en yüksek kıdem tazminatı değil, gelişmekte olan ülkeler arasında da birkaç
ülke istisna olmak kaydıyla yüksektir. Türkiye’de 20 yıllık kıdeme sahip bir çalışana ödenen
kıdem tazminatı miktarı aynı kıdem sahip çalışanlara orta gelir grubundaki ülkelerde ödenen
kıdem tazminatının 2 katı, OECD ortalamasının 3.2 katı ve Doğu Avrupa ve Orta Asya
ülkelerinde ödenenin 5 katı civarındadır. Bazı gelişen ülkelerde kıdem tazminatının yüksek
olması, kıdem tazminatına kayıtlı işçilerin iş güvencesi ile birlikte işsizlik sigortası işlevinin de
yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim Türkiye’de uzun yıllar işsizlik sigortası
bulunmaması nedeniyle kıdem tazminatına iş güvencesine ek olarak işsizlik sigortası ve yaşlılık
sigortası işlevlerini de yüklenmiştir. Dolayısıyla da Türkiye’de kıdem tazminatı yüksek
tutulmuştur. İşsizlik sigortasının yeterince gelişmiş olduğu batılı ülkelerde kıdem tazminatı ya
yoktur ya da miktarı azdır.
Ancak kıdem tazminatının yüksek olması uygulamada hem işletmeler hem de işçiler
açısından çeşitli problemlere yol açmaktadır. İlk olarak kıdem tazminatı işletmeler için oldukça
yüksek mali bir yük oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı hesabında son ücretin esas alınması bu
mali yükü her geçen gün daha da arttırmaktadır. Öyle ki bazı orta ve büyük ölçekli ve
işletmelerin birikmiş kıdem tazminatı yükleri, bu işletmelerin mal varlığından daha fazla
olduğu ileri sürülmektedir. Sırf bu nedenle bazı işletmelerin faaliyetlerini durdurmak zorunda
kaldıkları bilinmektedir. Özellikle birikmiş kıdem tazminatı yükü, ekonomik kriz dönemlerinde
işletmelerin stratejik seçeneklerini sınırlandırmakta ve krizden daha fazla etkilenmelerine
neden olmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin karşılaştıkları bir başka sorun da kimi işletmeler
de kıdem yüklerini düşük tutmak için işçi devrini yükseltmektedir. Bu işletmelerin işletmeye
ye özgü vasıflarla donatılmış, vasıflı ve deneyimli bir işgücünden mahrum kalmalarına neden
olmaktadır. Sonuçta üretimin verimliği ve kalitesi bundan zarar görmektedir. Yeni işçi işe alma
ve eğitme konusundaki masrafların artması işçilik maliyetlerini yükseltmekte ve rekabet
güçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu haliyle kıdem tazminatı, ekonomik kriz olmadığı
zamanlarda bile istihdam artışını engellemektedir. Dolayısıyla işverenler öteden beri kıdem
tazminatı yükünü hafifletecek tedbirlerin alınması istemektedir.
Diğer bir sorun da, kıdem tazminatı yükünün artması nedeniyle bu yüke katlanmak
istemeyen bazı işverenlerin ücretler ve çalışma şartlarını kötüleştirmeleridir. Bazı işverenlerin,
kıdem tazminatı fazla olan kıdemli işçilerin kendilerinin istifa etmelerini sağlamak için
ücretlerini arttırmayarak veya terfi ettirmeyerek baskı uyguladıkları bilinmektedir. Buna karşın
kıdemi yüksek işçiler de kendilerini işten arttırmak için işlerini yaparken performanslarını
düşürmekte, gerekli dikkat ve özeni göstermekten kaçındıkları ileri sürülmektedir.

13.1.1.2. Aktif ve Pasif (İşsizlik Yardımı) Emek Piyasası Politikaları
1980’lerde neo-liberalizmin etkisiyle hükümetler işsizliğin kişilerin kendi donanım
eksikliklerinden kaynaklandığı düşüncesiyle, işgücünün vasıf düzeyini artırmaya yönelik
düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Ancak 1990’ın ilk yıllarında yaşana ekonomik kriz ve
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işsizlik, bu politikalar minim eğitim ve iş arama teknikleriyle de istihdam edilebilirliği artıran
bir forma bürünmüştür. AEPP’nın amacı işsizlerin en kısa zamanda emek piyasalarına
dönemlerini sağlamaya dayanmaktadır. Bu nedenle bu politikalar, insan kaynakların harekete
geçirilmesi, işgücünün eğitilmesi ve yeniden eğitilmesi, emek piyasalarından dezavantajlı
konumda olan gençleri kadınları, sakatları ve uzun süreli işsizlerin iş fırsatlarını artırmak gibi
amaçlar göz önüne alınarak tasarlanmaktadır.
1975-2005 tarihleri arasında OECD ülkelerinin bir kısmının AİPP yönelik
harcamalarının arttığı dikkat çekmektedir. Yükselen işsizlik ve derinleşen krizle başa
çıkabilmek için 1990’ın ilk yıllarında AEPP yönelik harcamaların önemli ölçüde artığı
anlaşılmaktadır. 1990’nın ikinci yarısından itibaren istihdam düzeyine bağlı olarak
harcamaların da azaldığı görülmektedir. Aktif istihdam politikalına en çok harcama yapan iki
ülke olarak Hollanda ve Danimarka ön plana çıkmaktadır. Bu ülkeler nerdeyse GSYİH’larının
% 2’sini bu politikalara harcamaktadır.
İşsizlik yardımları, işçilerin işlerini kaybetmeleri durumunda korunma düzeylerini
göstermektedir. İstihdam güvencesi yasaları işçileri çalışırken işten atılma riskine, işsizlik
ödenekleri de işlerini kaybettiklerinde yoksulluk riskine karşı korumaktadır. İşsizlik
ödeneklerinin amacı, işçinin yaşam standartlarında ani düşmenin etkilerini azaltmaktır. Gelir
desteği işsiz kalan bir işçinin ilk bulduğu işe gitmek yerine kendine uygun bir iş bulmasını
sağlamaktır.
İşsizlere sağlanan işsizlik yardımlarının miktarı, süresi ve hak kazanma gibi konularda
pek çok ülke oldukça katıdır. Bu konudaki tartışmalar, cömert işsizlik yardımlarının işsizlere
işsizlik ile çalışma arasında bir ödünleşeme sunduğu ve cömert yardımların emek piyasalarının
işleyişini engelleyip engellemediği konularına odaklanmaktadır. Kimi araştırmacılar, cömert
işsizlik yardımlarının reservasyon ücretini yükselttiği için işsizlerin daha seçici hale geldiği ve
bu nedenle emek piyasalarına açık işlerin gerektiği kadar çabuk doldurulamadığını ileri
sürmektedirler. Aynı zamanda cömert yardımları, sendikaların daha yüksek istihdam
karşılığında ücretlerin düşürülmesini kabul etmemesine zemin hazırladığından ücretler
üzerindeki baskıyı arttırmakta ve daha yüksek işsizlik dengesine neden olabilmektedir.
Kimi ülkelerde işsizlik ödeneği sadece işsizlik sigortasından ödenen tazminat ile
sınırlıyken kimi ülkelerde ise işsizlik ücretine kira ve aile yardımı gibi diğer sosyal yardımlar
da ilave edilmektedir. OECD ülkelerinde işsizlik ödeneklerine çeşitli sosyal yardımların ilave
edildiği görülmektedir. Bu nedenle bu konuda uluslararası bir mukayese yapmak oldukça
zordur.

13.1.2. Emek Piyasalarında Ücret Esnekliği
13.1.2.1. Ücret Dışı Maliyetler ve İstihdam
İstihdam üzerindeki vergiler işgücü arz ve talebi üzerindeki vergilere işaret etmekte,
işçinin ve işverenin ödediği gelir vergisi ile sosyal sigorta katkı paylarını içermektedir. OECD
İş Araştırması (1994) istihdam üzerindeki vergilerin yüksek olmasının işgücü maliyetini
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artıracağından potansiyel olarak kısa ve uzun dönemde istihdamı etkileyeceğine vurgu
yapmaktadır. Emek üzerindeki vergilerin artması istihdam üzerinde negatif etkiye sahip
olacaktır. Almanya’da işverenlerin sosyal güvenlik katkı payının % 1 oranında artmasının
toplam işçilik maliyetlerini % 1 oranında artıracağını ve bunun da uzun dönemde işsizliğe yol
açacağı ileri sürülmektedir. Buna karşın ABD’de işverenlerin soysal güvenlik kaktı payındaki
%1’lik artışı, ücretleri aynı oranda düşürerek kolayca telafi edeceklerinden toplam işgücü
maliyet değişmeyecektir. Dolayısıyla istihdam vergi yükünün emek piyasası üzerindeki etkisi
ile ilgili fikir birliği mevcut değildir.
OECD ülkeleri arasında istihdam üzerindeki vergi oranları açısından önemli farklar
mevcuttur. Bu açıdan en yüksek vergi düzeyine sahip olan ülke Belçika’dır. Belçika’da brüt
ücretin toplam % 56’sı vergiye gitmektedir. OECD ortalaması, % 37,4’tür. Türkiye’de ise %
39,7 ile OECD ülkeleri 13. sırda bulunmaktadır. Türkiye OECD ülkeleri arasında orta sırlarda
yer almaktadır. İstihdam üzerindeki vergilerin % 40 civarına olması ve farklı gelir düzeyleri
için farklı vergi oranların uygulanmasının istihdamı olumsuz yönde etkilemektedir. Yüksek
vergiler özellikle kadın ve gençlerin iş bulamalarını zorlaştırdığı gibi kayıt dışı çalışmayı da
teşvik etmektedir. Dünya Bankası’nın üç farklı teorik yaklaşım kullanarak yaptığı bir
çalışlaşmanın sonuçları bu açından oldukça çarpıcıdır. Buna göre, Türkiye’de istihdam işgücü
maliyetlerindeki değişime karşı duyarlıdır. Sadece sosyal güvenlik katkı paylarının
azaltılmasının kayıt dışını kayıt altına alınmasına katkıda bulanacağı gibi yapılacak indirim her
halükarda sınırlı olması nedeniyle mütevazı de olsa istihdamı da artıracaktır. Özellikle alt gelir
grubuna yönelik vergi reformunu etkisinin daha büyük olacağı ifade edilmektedir. Bununla
birlikte, Rapor’da işveren sosyal güvenlik primlerinin % 5’ ve işsizlik sigortası primlerin % 2
oranında indirilmesinin, kayıtlı istihdamı % 8, toplam istihdamı %1,1 artıracağı, işsizliği de
%0.35 düşüreceği, ancak doğacak vergi açığının başka bir yerden karşılanmaması durumunda
bunun SGK’ ya %0.75‘lik bir bütçe açığı olarak yansıyacağı tahmin edilmektedir.

13.1.2.2. Asgari Ücret ve İstihdam
Gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmında ve çok sayıda gelişen ülkede yasal asgari ücret
mevcuttur. Ayrıca ILO da asgari ücreti işçilerin korunması açısından tavsiye etmektedir. Asgari
ücret düzenlemesi devletin emek piyasalarına müdahalesinin bir biçimi olup ücretlerin belli bir
eşiğin altına düşmesini engellemeyi amaçlamaktadır.
Özellikle asgari ücretin işsizlik ve istihdam üzerindeki etkisi farklı yaklaşımlar
tarafından yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Ancak bu konuda henüz bir fikir birliği mevcut
değildir. Kimi yazarlar asgari ücretin sosyal etkilerine ek olarak istidamı da artırdığını, gelir
farklılaşmasını azalttığını ve genç işçilerin ücretlerini yükselttiğini rapor etmektedir. Ancak,
bazı yazarlar da asgari ücretin potansiyel olarak işletmelerin işgücü maliyetleri ile düşük gelirli
ve verimlikli işçilerin istihdamını olumsuz yönde etkileme potansiyeline vurgu yapmaktadır.
Bu konuda en çok dikkat çeken çalışma, OECD’nin 1994 İş Araştırmasıdır. Neo-Klasik iktisat
perspektifinden hazırlanan çalışma, ücretin emek piyasalarında istihdamın tahsisindeki işlevine
vurgu yapmakta ve tam rekabet şartları altında asgari ücretin artmasının istihdamı azaltacağını
ileri sürmektedir. Zira asgari ücret düşük ücret ile çalışanların gelirini artırmakla birlikte, bazı
işverenlerin işçi çalıştırmak istemeyecekleri bir ücret düzeyi oluşturmakta ve istihdamı olumsuz
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etkilemektedir. ANCAK, gelişmiş ülkelerde bu konuda yapılmış birkaç farklı araştırma asgari
ücretin toplam istihdam üzerindeki etkisini ya az ya da önemsiz olduğunu bulmuştur.
Pek çok araştırma, asgari ücret düzeyinin yüksek belirlenmesi halinde, gençlerin
istihdam olanaklarının azalacağını göstermektedir. Asgari ücretin % 10 daha yüksek
belirlenmesinin %1-4 civarından genç işçiyi işsiz bırakacağı konusunda araştırmacılar hem
fikirdir. Ancak araştırmalar doğrudan doğruya asgari ücret ile çalışan genç ve düşük gelirli
gruplara odaklanıldığında bu negatif etkinin oldukça ciddi olduğu görülmektedir. 1933’de
ABD’de çıkarılan ilk ulusal asgari ücret yasası ile birlikte yaklaşık 500.000 düşük gelirli zenci
işçi, işlerini daha eğitimli ve vasıflı beyaz işçilere kaptırmıştır.
Ayrıca asgari ücret işçilerin verimliği artırmakta ve işçi devrini de azaltmaktadır. Bu da
uzun dönemde ulusal ekonomin büyümesini ve istihdamın artmasını sağlayacaktır. Ayrıca
asgari ücretin gelir dağılımı üzerine de pozitif etkisi olduğu iddia edilmektedir.
OECD ülkelerinde asgari ücret uygulamasına bakıldığında, bunların tamamında yasal
ulusal asgari ücretin mevcut olmadığı görülmektedir. Almanya, Avusturya, İtalya ve İskandinav
ülkelerin dâhil olduğu toplam 9 ülkede sektörlerin ve işgücünün büyük bir kısmını kapsayan
asgari ücret toplu sözleşme ile belirlenmektedir. Bu nedenle toplu sözleşme ile belirlenen bu
asgari ücret bölgeler arası ve sektörler arasında olduğu gibi bazen Finlandiya gibi ülkelerde
işyerleri arasında da farklılık göstermektedir. Bazı işçiler bu toplu pazarlıkla belirlen asgari
ücrete tabi olmadığından, sosyal dampingi önlemek için bu ülkelerde bazen devlet müdahale
ederek bu işçileri için asgari ücret seviyesi belirlemektedir. Asgari ücretin ortalama brüt ücret
göre oranı önemli ölçüde değişmektedir. Ancak asgari ücretin ortalama ücretin % 52’sine denk
olduğu İrlanda hariç, bu ülkelerde asgari ücret ortalama ücretin yarısından daha az olup %
40’lar seviyesindedir.

13.1.3. Güvenceli Esneklik
13.1.3.1. Güvenceli Esneklik ve Tanımı
Güvenceli-esneklik, çalışma ilişkileri literatürüne 1990'ların ortalarında girmiş ve
2000'den beri de yaygın bir şekilde kullanılan bir kavramdır. Bu kavramı ilk kez Hollanda
Hükümetine danışmanlık yapan Prof. Dr. Hans Adriansens'ın kullandığı ileri sürülmektedir
(1995 yılı). Bazılarına göre ilk kez Hollanda’da, ama 1999 İş Kanunu sonrasında kullanıldı. Bu
kavram, emek piyasalarında ve istihdam ilişkilerinde esnekliğin güvence ile desteklenmesini
öngören bir istihdam politikasını ifade etmektedir. Bu kavramın kökenleri iki farklı ülkeye
(Danimarka ve Hollanda) atfedilmektedir.Hollanda modelinin aksine, Danimarka modeli atipik istihdamla ilgili endişelerden ziyade standart istihdamın esnekleştirilmesine dayalıdır. Her
iki modelin de güvenceli esnekliğin ilham kaynağı olması, bunların 1990'lı yıllarda
gerçekleştirdikleri emek piyasası performansı ile alakalıdır. Bu iki ülke işsizliği AB'de en
yüksek düzeyden en düşük düzey düşürmeyi başarmıştır.
Güvenceli-esneklik esasen, esneklik ve güvencenin birbiriyle çelişen kavramlar
olmadığı, aksine birbirini destekler mahiyette kullanılmasının mümkün olduğu düşüncesine
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dayanmaktadır. Buna göre, daha fazla esnekliğin daha az güvence anlamına ve daha az
güvencenin de daha fazla esneklik anlamına gelmesi gerekmektedir. Bu çerçevede güvenceliesneklik, bir yandan emek piyasası, çalışma ilişkileri ve iş organizasyonunun (esnek çalışma)
esnekliğini artırırken diğer yandan özellikle emek piyasalarının dezavantajlı sosyal grupların
istihdam ve gelir güvencesini güçlendirmeyi amaçlayan politika stratejileridir.

13.1.3.2. Güvenceli Esneklik Türleri
Bunlar, iş güvencesi, istihdam güvencesi, gelir güvencesi ve koordinasyon
güvencesidir. İş güvencesi, belli bir işyerinde çalışanın çalıştığı işi muhafaza edebilme
güvencesidir. Bu, işçinin haksız feshe karşı korunmasının veya çalışma şartlarında esaslı
değişiklikler meydana gelmemesinin yasal koruma ile garanti edilmesi anlamına gelmekte ve
iş güvencesinin temel amacını oluşturmaktadır.
İstihdam güvencesi, çalışanın bir işyerinde işini kaybetse de istihdamda kalma
güvencesidir. Bunun anlamı, işini kaybetmiş olanlara ve işsizlere kısa sürede iş deneyimlerine
ve vasıflarına uygun işlerin bulunabilmesidir. Diğer bir ifade ile istihdam güvencesi,
çalışanların istihdam edilebilirliğinin gerek yaşam-boyu öğrenme ve gerekse aktif istihdam
politikaları çerçevesinde verilen eğitimlerle sürdürülmesidir.
Üçüncü güvence, çalışanın işini kaybetmesi durumunda sağlanan gelir güvencesidir.
Asgari ücret, ücret endekslemesi, kapsamlı sosyal güvenlik, artan oranlı vergi ve yaşlılık aylığı
gibi mali yardımlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kimi yazarlar bunu, istihdam
sonrası güvence olarak da isimlendirmektedir. Nihayet, kombinasyon güvencesi ise ücretli iş
ile diğer sosyal sorumluluk ve yükümlülüklerini birleştirebilme imkanıdır.

13.1.3.3. Danimarka ve Hollanda Modelleri
Danimarka modeli (Danimarka mucizesi, Danimarka Esneklik modeli); yüksek sayısal
esnekliğin karakterize ettiği liberal emek piyasası ile yüksek sosyal güvenliği sahip cömert
İskandinav refah rejimi arasındaki etkileşimin bir ürünü olan "melez" bir model olarak
görülmektedir. İyi yönetilen makro-ekonomik politikalar, emek piyasası reformları, ileri
düzeyde esneklik, iyi eğitilmiş işgücü ile ekonomik ve sosyal konsensüse dayalı iyi işleyen üçlü
bir sosyal diyalog yapısının oluşturduğu bileşim, Danimarka modelinin temelini
oluşturmaktadır. Danimarka'da son derece yüksek olan işgücünün işletmeler arası hareketliliği,
emek piyasalarından sağlanan makul düzeyde istihdam güvencesiyle desteklenmektedir. Bu,
yasaların veya toplu pazarlığın işçilere işten çıkarmaya karşı koruma sağladığı diğer ulusal
kurumsal çerçevelerin tersine, Danimarka modelinin işgücüne yüksek iş güvencesi yerine
istihdam ve gelir güvencesi sağladığı anlamına gelmektedir. Nitekim işgücünün% 25 ile% 35'i
her yıl iş değiştirmekte ve bu neden1e işsizlik ödeneği ve sosyal yardım almaktadır.
İki neden oldukça önemli güvenceli-esneklik unsuru oluşturmaktadır. Bunlardan biri,
işçilere yeni iş bakmaları için yeterli süre vermesi ve gerekli ise yeniden eğitime zaman
ayrılmasıdır. Diğeri ise, işten çıkarmaların ilan edilmesinden sonra iş bulma kurumu ve sosyal
tarafların görevlendirdiği bir memur işçinin yeni iş aramasına yardımcı olmasıdır.
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Danimarka’nın başarısının altında yatan nedenlerin başında her şeyden önce, sosyal taraflar
arasındaki uzun bir tarihsel sürece dayanan sosyal diyalogun önemli bir payının bulunduğunu
söylemek gerekir. 1899 yılındaki “Eylül Uzlaşması” bu diyalogun başlangıç olarak kabul edilir.
Danimarka’nın başarılı olmasının nedenlerinden birisinin de küçük ve orta boy işletmelerin
yaygın olması ve toplu pazarlığın adem-i merkeziyetçi yapısı olduğu ileri sürülmektedir. Bu
durum, işletmelerin değişen koşullara uyumlarını kolaylaştırmaktadır. Bütün bunların yanında,
Danimarka modelinin başarısının altında yatan belki de en önemli neden, Danimarkalıların
topluma ve kurumlarına karşı duydukları güvendir.
Hollanda modelinde; güvenceli esnekliğin en belirgin özelliği a-tipik çalışanların,
standart istihdam sözleşmesi ile istihdam edilenlerle benzer sosyal güvenlik haklarına sahip
olmalarıdır. Bu yaklaşımı kimi yazarlar "a-tipik istihdamın normalleşmesi" olarak
tanımlamaktadırlar. Danimarka ile mukayese edildiğinde Hollanda'da geçici istihdam
bürolarının rolüne daha fazla önem verilirken, aktif istihdam tedbirlerine ise daha az vurgu
yapılmaktadır. Bunun nedeni, geleneksel olarak Hollanda sisteminin daha çok pasif istihdam
tedbirlerine önem verecek şekilde düzenlenmiş olmasıdır.

13.1.3.4. AB Düzeyinde Güvenceli Esneklik
Güvenceli-esneklik 1994-2000 yılları arasında yapılan tüm zirvelerde (Essen 1994,
Floransa 1996, Amsterdam 1997, Lüksemburg 1997 ve Lizbon 2000) gündeme gelmiştir. Bu
konuda AB'nin 1997'de yayınladığı "Yeni İş Organizasyonu için Paydaşlık" Yeşil Kitabı ilk
referans noktası oluşturmaktadır. "İşçiler, yöneticiler ve sosyal taraflar ve politikacılar için
temel problem, esneklik ve güvence arasında bir denge sağlanmasıdır" ifadesiyle bu kitapta
açık bir şekilde güvenceli-esnekliğe vurgu yapılmaktadır. 1997 'de Antlaşmaya bir istihdam
bölümünün ilave edilmesiyle güvenceli-esneklik Avrupa İstihdam Stratejisi açısından önem
kazanmıştır. Ve 2002'de yapılan ilk değerlendirmede esneklik ve güvence dengesi Avrupa
İstihdam Stratejisinin temel hedeflerinden biri haline gelmiştir.
2006 İstihdam Raporu'nda Komisyon, güvenceli-esneklik kavramını, Wilthagen ve
Tros'un tamamını esas alarak, emek piyasalarında belli bir durum veya şart olarak
tanımlamıştır. Bu rapor, esasen güvenceli esnekliğe yönelik olarak iş güvencesinden istihdam
güvencesine geçişi teşvik etmektedir. Bu ifade, istihdam edilebilirliğin yeni güvence olduğunu
göstermektedir. Aynı yıl yayınlanan iş hukuku reformuna yönelik "21. Yüzyılın Sorunlarını
Çözmek İçin İş Hukukunun Modernize Edilmesi" başlıklı Yeşil Kitap ile Komisyon güvenceliesneklik tartışmalarını AB gündeminin ilk sıralarına taşımıştır.
Nihayet güvenceli-esneklik konusunda en önemli girişim, Haziran 2007' de
Komisyon'un "Güvenceli-Esneklik Ortak İlkelerine Doğru: Esneklik ve Güvence İle Daha
Fazla ve Daha İyi işler" başlıklı dokümanın yayınlaması ve 29 Kasım 2007'de AB
Parlamentosu'nun "Güvenceli-Esneklik Ortak İlkeleri"ni onaylamasıdır. Bu belgede,
güvenceli-esneklik bütünselleştirilmiş bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Yeni esneklik ve
güvence biçimlerine ihtiyaç olduğu, ömür boyu istihdamın geçmişte kaldığı ve kolayca iş
değiştirmenin günümüzde önemli bir yetenek olarak kabul edildiği Eurobarometer 2006 özel
raporuna dayalı olarak ileri sürülmektedir. Bu yaklaşım, AB'nin güvence kavramından, gelir ve
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istihdam güvencesini anladığını göstermektedir. Güvenceli-esnekliğin dört ana unsurdan
oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar;
Esnek ve güvenceli sözleşme düzenlemeleri;
Kapsamlı yaşam boyu öğrenme stratejileri;
Etkin aktif emek piyasası politikaları (AEPP) ve
Modem sosyal güvenlik sistemleridir.

13.2. Esnek Çalışma ve Türkiye
13.2.1. 4857 Sayılı İş Kanunu’dan Esnek Çalışma
13.2.1.1. Sosyal Tarafların Esneklik ile İlgili Yaklaşımları
İşçi sendikaları pek sıcak bakmamaktadırlar. Onlar için; esnekleşme
sendikasızlık-örgütsüzlük demektir, aksi yönde hiçbir ipucu tespit edilememektedir. Esneklik
ile toplu sözleşme düzeni ortadan kaldırılmak istenmektedir. Esneklik nedeniyle, mevcut yasa
ve toplu sözleşme güvencesi altındaki hakların güvencesi kalmayacaktır. Esneklik, çalışanların
yüzlerce yıllık çabalarının sonucu olan ILO sözleşmeleri ve diğer uluslararası belgeleri “engel”
olarak görmekte ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Sistem çalışanları sosyal güvenceden
yoksun bırakacaktır. Esneklik, endüstri ilişkilerini yok saymaktadır. Yukarıdaki genel
özellikleri dikkate alındığında esnekliğin “demokrasi” fikrini de içermediğini söylemek
mümkündür.
İşveren tarafı ise esnekliği; küreselleşen dünyada artan fiyat ve kaliteye dayalı
rekabetin kaçınılmaz bir gerekliliği olarak ifade etmekte ve esnek çalışmanın uygulanmasıyla,
işçilerin verimliliklerinin artacağını, işe gelmemeler ve gecikmelerin azalacağını, üretim
araçlarının tam kapasiteyle kullanılacağını, maliyetlerinin azalacağını, işçi temininin
kolaylaşacağını ve işgücü devrinin (giriş-çıkışının) azalacağını ve bütün bu faktörlerin de,
işletmenin verimliliği ve rekabet gücünü artıracağını düşünmektedirler.

13.2.1.2. Kanun’da Esnek Çalışma ile İlgili Düzenlemeler
1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu'nda esnek çalışma ile ilgili herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır. Kanun'da ne esnek çalışmadan ve türlerinden, ne de esnek çalışan
işçi kavramından bahsedilmekteydi. Kanun, bu açıdan oldukça katı düzenlemeler içermekte,
esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasına olanak tanımamaktadır. Ülkemizde esnek çalışma
ile ilgili ilk düzenleme ancak 2003 yılında yapılabilmiştir.
İş Kanunu'nun getirdiği esneklikle ilgili düzenlemeler, AB direktifleri ve ILO
(Uluslararası Çalışma Örgütü)'nün sözleşmeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Yasadaki
esnek çalışma biçimine yönelik düzenlemelere örnek olarak geçici iş ilişkisi (geçici iş ilişkisi
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daha ziyade ödünç iş ilişkisi kapsamında ifade edilmiştir) (md. 7); Maddeden açıkça anlaşıldığı
gibi; işverenin işçinin rızası olmadan işçiyi ödünç olarak verebilmesi mümkün değildir. Ödünç
verilme süresine ilişkin asgari bir sınırlama getirilmezken, azami olarak bunun altı ayı
geçemeyeceği ve bu sürenin en fazla iki defa uzatılabileceğine yer verilmiştir. Böylece azami
ödünç verilme süresi 18 ay olarak belirlenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesi (md. 11), kısmi
süreli iş sözleşmesi (md. 13); madde 63/1’e göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saat olduğuna
göre, 30 saat ve 30 saatin altındaki çalışma kısmî süreli çalışmadır. Çağrı üzerine çalışma (md.
14), denkleştirme (literatürde yoğunlaştırılmış iş haftası olarak geçiyor) (md. 63); günde 11
saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri
ile dört aya kadar artırılabilir. Her bir denkleştirme döneminde, ortalama çalışma süresinin 45
saati aşmaması gerekir. Eğer aşmışsa, karşılığı fazla çalışma ücreti olarak ödenecektir. Yıl
içinde birkaç defa 2 ya da 4’er aylık denkleştirme uygulamaları gerçekleştirilebilir. Telafi
çalışması (md. 64); eksik çalışılan süreye ilişkin telafi çalışmasının iki ay içinde yaptırılması
zorunludur. Bu sürenin sözleşmelerle uzatılması da mümkün değildir ve kısa çalışma (md. 65)
gösterilebilir. Kanun’da belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin
durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından
kısa çalışma ödeneği ödenir. Yine, esneklikle ilgili olarak alt işveren uygulaması (md. 2) ve
fazla çalışma (md. 41)'yı da belirtmek gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270
saatten fazla olamaz. Yasada mevcut olmayan en belirgin eksiklik, özel istihdam büroları
aracılığıyla uygulanabilecek geçici işçi istihdamına yer vermeyişidir. Yasanın düzenlediği
esnek çalışma biçimleri dışında, kanunda ayrı bir şekilde düzenlenmeyen, ancak kanunun
engellemediği esnek çalışma biçimleri de vardır. Esnek vardiya, kayan iş süreleri, evde çalışma,
tele çalışma bunlar arasında yer almaktadır. Şubat 2011 içerisinde yeni esnek çalışma türleriyle
ilgili olarak bazı gelişmeler yaşanmıştır. Torba Yasası olarak ifade edilen ve çalışma yaşamının
çeşitli alanlarına yönelik yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısının ilgili maddeleri TBMM'den
geçmek üzereyken, çalışan kesim temsilcilerinin lobi faaliyetleri sonucunda son gün tasarıdan
geri çekilmiştir.

13.2.1.3. Kanun’daki Sınırlılıklar ve Yetersizlikler
Yeni yasa, genelde literatürde tanımlanan 5 tür esneklik çeşidinden yalnızca bir tanesini
uygun bulmuştur. Esneklik çeşitleri: Sayısal (dış) esneklik, fonksiyonel (iç) esneklik, ücret
esnekliği, uzaklaştırma stratejileri ve çalışma sürelerinde esneklik olarak sıralanabilir. 4857
sayılı İş Kanunu, çalışma süreleri bakımından geniş bir esnekliğe imkan tanınırken, iç esneklik
(işçinin işyerindeki pozisyonunun kolayca değiştirilebilmesi esnekliği), dış esneklik (işçinin
kolayca işten uzaklaştırılabilmesi esnekliği) ve ücret esnekliğinin ise yolu açılmamış, alt
işveren uygulaması gibi muvazaalı işlemlere kapı arayabilecek uzaklaştırma stratejilerini iyice
sınırlamış, yasakoyucu çalışma süreleri esnekliği dışındaki esneklik türlerine çok sıcak
bakmamıştır. Kabul ettiği esneklik uygulamalarına ise iş güvencesi koşulları altında izin vermiş
ve işçinin iş koşullarında meydana gelecek esaslı değişiklik işçinin onayına bağlı kılınmıştır
(md. 22).
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4857 sayılı yasa, 2. maddesiyle eskiden beri uygulanmakta olan "alt işveren"
uygulamasını (uzaklaştırma stratejilerinden bir tanesi; diğeri ise "fason üretim"-outsourcing-)
korumuş, ancak kötü kullanımına engel olmak üzere oldukça kısıtlamıştır.

13.2.2.
Nedenleri

Esnek

Çalışma’nın

Türkiye’de

Yaygınlaşamamasının

EUROFOUND (2010) verilerine göre Türkiye’de “esnek çalışma süreleri” ile işçi
çalıştıran işletmelerin oranı % 38’dir. Bu oranla Türkiye, 30 ülke arasında 26. sıradadır. Türkiye
“fazla çalışma” oranında ise % 50 ile 20. sıradadır. “Kısmi süreli çalışma”da ise % 19 ile 27.
sıradadır. TUİK’in 2009 verilerine göre, 35 saatten az çalışan kişilerin, toplam istihdam içindeki
oranı % 18’dir ve yoğunlukla tarım sektöründedir.
Neredeyse aradan 8 yıl geçmesine rağmen, 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Yasası'nın
esneklik getiren düzenlemelerinin uygulanmasında beklenenin olmadığı, çok fazla
yaygınlaşamadığı gözlenmektedir. Bugün itibariyle tüm esnek çalışma türleri toplandığında,
toplam oran % 11'ler düzeyinde seyretmektedir. Bu oran, gelişmiş ülkelerin esnek çalışma
oranlarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Birçok ülkede yalnızca tek bir esnek
çalışma türü bu oranın çok daha fazla üzerinde olabilmektedir.
Önemli nedenlerinden bir diğeri, İş Yasası'nın esneklikle ilgili düzenlemelerini oldukça
ihtiyatlı ve belirli sınırlar içerisinde düzenlemiş olmasıdır. Bu nedenle, işverenler çok arzu
etseler de, esnekliği amaçları doğrultusunda yeterince kullanamamaktadırlar. İleri sürülen diğer
bir neden, yasal düzenlemeler yapılırken ülkenin ekonomik ve sosyal koşullan göz önünde
bulundurulmadan gelişmiş bazı ülkelerden aynen aktarma yoluyla getirilmesi ve bu durumun
ülkemiz emek piyasalarıyla bağdaşmamasıdır.
İkinci neden, Türkiye'de özellikle işgücünün yapısının esnek çalışmaya çok da uygun
olmamasıdır. Ülkemizde işgücünün% 49,5'i hizmetler sektöründe,% 26'sı sanayide (bunun %
6,2'sini inşaat sektörü oluşturmaktadır), % 24,6'sı ise tarım sektöründe çalışmaktadır.
Ülkemizde tarım sektöründe çalışanların önemli bir kısmı kendi hesabına çalışanlar ve ücretsiz
aile işçilerinden oluşmaktadır. Tarımda kayıtdışı istihdam da yaygındır.Bu durum, ülkemizde
yasal esnek çalışma biçimlerinin uygulanacağı işgücü, sanılandan daha küçük bir gurubu
içermektedir, bu da esnek çalışmanın etkinliği ve ülke istihdamına ve işvereniere yapacağı katkı
düzeyini sınırlandırmaktadır.
MESS'in üye işyerleri arasında gerçekleştirdiği 2008 araştırmasında, bunun en önemli
nedeni "esneklik kavramının anlamı, avantaj ve dezavantajları konusunda bilgi ve farkındalık
düzeyinin düşük olması" olarak tespit edilmiştir. Özdemir & Parlak (2010) İTO araştırmasında
da, aynı sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada deneklere yöneltilen "sizce esnekliğin iş yaşamında
gerekli ilgiyi göremeyişinin nedeni nedir?" sorusuna, deneklerin % 33 'ü "esneklik kavramı ile
avantaj ve dezavantajları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmayışı" şıkkım işaretleyerek
cevap vermiştir. Özdemir & Parlak (2010)’nun çalışmasında göre en çok görülen esnek çalışma
türü, “fazla çalışma”dır.
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Uygulamalar
“Türkiye ‘Aşırı Çalışma’da OECD Rekoru Kırdı”
OECD'nin "Daha İyi Bir Yaşam Endeksi"ne kaynaklık eden İş-Yaşam Dengesi alt endeksinde
Türkiye 36 ülke içinde "Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler", "Cinsiyet Eşitsizliği", "Boş Zaman ve Kişisel
Bakım İçin Ayrılan Zaman" sıralamalarının tümünde en kötü sonuçları elde etti.
OECD'nin verilerini paylaştığı endekste iş ve hayat arasında uygun bir denge sağlamanın tüm
işçiler özellikle çalışan ana babalar için sorun oluşturduğu belirtildi. Bazı çiftlerin daha çok çocuk
sahibi olmaktan hoşlandığını, ancak çalışmamayı nasıl göze alacaklarını bilmediklerini kaydeden
OECD, "Bazı ana babalar ise çocuk sayılarından memnun olmalarına karşın daha fazla çalışmak
istiyor. Bu, yönetimler için de bir sorun çünkü ana babalar arzu ettikleri iş/yaşam dengesini
başaramazlarsa sadece kendi refahları değil ülkenin gelişmesi de azalıyor" dedi.
Türkiye'de insanların beşte biri ile onda biri arasında bir bölümünün zamanlarını ücretsiz
işlerde geçirdikleri belirtildi. OECD, "Türkiye'de aile içinde görevlerin dağılımı hala cinsiyet
rollerinden etkilenmiş durumda: Kadınlar ücretsiz ev içi işlerde daha fazla vakit geçirirken, erkeklerin
vakitlerini ücretli işlerde daha fazla geçiriyor. Türkiye'de erkekler günde 116 dakikalarını yemek
pişirme, temizlik yapma ve bakımda geçiriyor, bu 141 dakika olan OECD ortalamasından düşük ve
Türk kadınlarının ev içi işlerde günde harcadıkları 377 dakikanın üçte birinden az. Bu OECD'deki en
büyük farklardan biri" dedi.
OECD Türkiye'deki iş-yaşam dengesiyle ilgili şu tespitlerde bulundu:
-İş-yaşam dengesinin bir diğer önemli boyutu kişilerin işte geçirdikleri vakit. Bulgular uzun
çalışma saatlerinin kişisel sağlığa zarar verebileceğini, güvenliği tehlikeye düşürebileceğini ve stresi
artırabileceğini gösteriyor. Türkiye'de insanlar yılda 1855 saat çalışıyor. Bu OECD ortalaması olan
1765 saatten daha fazla. Haftada 50 saat ya da fazla çalışan işçilerin genel çalışanlar içindeki payı
OECD ülkelerinde çok fazla değil. Ancak Türkiye'de işçilerin yüzde 43'ü, OECD'deki yüzde 9
ortalamanın kat kat fazlası olarak çok uzun saatler çalışıyor. Genel olarak Türkiye'de erkekler ücretli
işlerde daha fazla zaman geçiriyor. Türkiye'de 'ücretli işlerde' erkeklerin yüzde 47'si, kadınların ise
yüzde 33'ü çok uzun saatler çalışıyor."
Raporda çok uzun saatler çalışan işçilerin oranı sıralamasında birinci Türkiye'nin yüzde
43'lük bir paya, ardındaki Meksika'nın yüzde 29, İsrail'in ise yüzde 20 orana sahip olduğuna dikkat
çekildi.
Açıklaması yapılan bu verilere göre Türkiye "Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler" sıralamasında
36 ülke arasında ilk sırada yer alırken bu alanda tüm çalışanların binde 2'sinin uzun süre çalıştığı
Rusya birinci oldu.
Günde uyku ve yemek dâhil "Boş Zaman ve Kişisel Bakım İçin Ayrılan Zaman"
sıralamasında da 36 ülke içinde, sonuncu olan Türkiye'de bir işçi bu konulara günde 13 saat 42 dakika
harcıyor.
Sıralamada birinci İspanya'daki bir işçi ise günde 16.1 saatini kendine ayırıyor. Türkiye'de
çalışma saatlerinin kadınlar aleyhine dengesizliği açısından yapılan "Cinsiyet Eşitsizliği"
sıralamasında da 32 ülke arasında sonuncu oldu. Raporda Türk ve Meksikalı kadınların ev işlerinde
erkeklerden 4.3 saat daha fazla çalıştıkları, kuzey ülkelerinde ise farkın 1 saate indiği bildirildi.
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Kaynak: AHaber, “Türkiye ‘Aşırı Çalışma’da OECD Rekoru Kırdı,” (Çevrimiçi)
http://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-039asiri-calisma039da-oecd-rekoru-kirdi-haberi278808, 19.02.2017.
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Uygulama Soruları
Türkiye’de “fazla çalışma” ile “fazla sürelerde çalışma” arasındaki farkı
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o Emek piyasalarında işe alım yanında işten çıkarmada katılık yanında esneklik de
bulunabilmektedir.
o Ücret esnekliği içinde asgari ücret ve istihdam bağlamında esneklik konusu ele
alınmaktadır.
o Türkiye’de esnek çalışma kanunen belli biçimlerde görülmekte olup, tüm esnek çalışma
biçimleri söz konusu edilememektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Kıdem tazminatında dünyanın en cömert ülkesi hangisidir?

A) Brezilya
B) Hindistan
C) Sri Lanka
D) Taylan
E) Malezya
2)
ülkedir?

Türkiye OECD içinde hangi ülke ile birlikte en yüksek kıdem tazminatı ödeyen

A) İspanya
B) Portekiz
C) İtalya
D) Yunanistan
E) Fransa
3)

Aktif istihdam politikalarına en çok harcama yapan iki ülke hangisidir?

A) Türkiye-İspanya
B) Hollanda-Danimarka
C) İtalya-Portekiz
D) Almanya-Danimarka
E) Hollanda-İspanya
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4)

“Güvenceli esneklik” kavramı literatüre hangi yıllarda girmiştir?

A) 1970’li yıllar
B) 1980’li yıllar
C) 1990’lı yıllar
D) 2000’li yıllar
E) 2010’lı yıllar
5)
29 Kasım 2007'de AB Parlamentosu'nun onayladığı "Güvenceli-Esneklik Ortak
İlkeleri" kaç ana unsurdan oluşmaktadır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
6)

“Denkleştirme” İş Kanunu’nun kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir?

A) 11
B) 12
C) 14
D) 7
E) 63
7)
hangisidir?

İş Kanunu’nda olmayan ama kanunun da engellemediği esnek çalışma biçimi

A) Alt işverenlik
B) Kısa çalışma
C) Belirli süreli çalışma
D) Çağrı üzerine çalışma
E) Evde çalışma
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8)
neresidir?

İş Kanunu’ndaki esneklik ile ilgili düzenlemelerin model alındığı yer/ler

A) AB ve ILO
B) AB ve UNICEF
C) BM ve AB
D) ILO ve UNDP
E) UNDP ve AB
9)

Türkiye’de esnek çalışma ilk defa hukuken ne zaman uygulanmıştır?

A) 1995
B) 1997
C) 1999
D) 2003
E) 2005
10)

Türkiye’de kısmî süreli çalışma yoğunluklu olarak hangi sektördedir?

A) Sanayi sektörü
B) Hizmet Sektörü
C) İnşaat sektörü
D) Tarım sektörü
E) Madenlerde
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Cevaplar
1) C
2) B
3) B
4) C
5) A
6) E
7) E
8) A
9) D
10) D
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14. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI IV: GÖÇ VE
MÜLTECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
Göç olgusunun mahiyetini;
14.2.
Göçün sebepleri ve sonuçlarını;
14.3.
Mültecilik/sığınmacılık sorununu ve Türkiye’deki durumunlarını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsanlar niye göç ederler?
2) Göç edilen yerde umulan bulunabilmekte midir?
3) Mültecilik ile sığınmacılık arasında Türkiye’deki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Göç olgusu

Göçün sebepleri ve sonuçları ile ne
anlama geldiğini bilmek

Okuyarak

Mültecilik ve
sığınmacılık sorunu

Mültecilik ve sığınmacılık sorununu
Türkiye ölçeğinde ve özellikle
Suriyeliler bağlamında kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
Göç, hicret, mültecilik, sığınmacılık, coğrafi çekince, Türkiye, Suriyeliler
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Giriş
İlk insandan bu yana değişmeyen bazı olgulardan bahsedilebilir. Bunlardan bir tanesi,
kuşkusuz göçtür. İnsanlar, tarihin akışı içerisinde gerek bireysel anlamda ve gerekse kitlesel
olarak bir yerlerden bir yerlere çeşitli sebeplere dayalı olarak hareket etmişler ve bu
hareketlilikten kaynaklanan çeşitli sonuçlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Modern dönemler, göçün insanlar için kaçınılmaz olduğu gerçeğine işaret edercesine,
göç hareketlerinin varlığını farklı şekillerde devam ettirdiği dönemler olarak ortada
durmaktadır. Özellikle, sanayileşme ve bunun sonucunda gerçekleşen şehirleşme/kentleşme
hareketleri; 20. yüzyılın savaşları, ekonomik ve sosyal handikapları, kültürel yıpranmalar ve
diğer birçok faktörler, göçün kitleler açısından bir çıkış yolu olarak göründüğü bir hal ortaya
çıkarmıştır. Bireyler veya kitleler, bulundukları yerlerdeki olumsuz koşullardan kurtulma ve
yeni yerin avantajlarına sahip olma açılarından göçe sarılmaktadır.
Dolayısıyla, her zaman geçerli bir olgu olan göç, kısaca, bir hareketliliği ifade
etmektedir. Bu hareketlilik göçü, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, coğrafi ve diğer birçok
çerçevede ele almayı doğuracak bir durum arz etmiştir. Bundan dolayı olsa gerek, temel olarak
göç, “belirli zaman veya mekândaki hareketlilik” anlamına gelebilse de, farklı açılardan farklı
tariflere maruz kalabilmiş; sosyologlar, ekonomistler, antropologlar, coğrafyacılar ve diğer bazı
çevrelerce ele alınmıştır.
Bu çerçevede kitabın bu bölümünde uluslararası bir sorun haline gelen göçmenler (göç)
ve özellikle mülteciler/sığınmacılar üzerinde durulmaktadır. Öncelikle göç olgusuna yer
verilmektedir. Daha sonra sebepleri ile göçün sorunları ve çözümleri üzerinde durulmaktadır.
Nihayetinde göçün sonuçları ve çözümlerine yer verilmektedir. En nihayetinde
mültecilik/sığınmacılık sorunu Türkiye merkezli ortaya konmaktadır.

442

14.1. Genel Olarak Göç: Nedenleri Ve Sonuçları
14.1.1. Göç Olgusu
“Hicret” kelimesi ile de ifade edilebilen göç (Zaim, 2006: 327), antropologlar,
sosyologlar, planlamacılar, idareciler, tarihçiler, coğrafyacılar ve ekonomistler tarafından ilgi
odağı olması açısından çok boyutlu bir kavram olarak görülmektedir (Mutluer, 2003: 9). Göçün
bu çok boyutluluğu, göçün, tanımlanması zor olan bir kavram olmasına yol açmaktadır (Akşit,
1998: 67).
Göç, çok yönlü bir karaktere sahip bir olgu olarak bilinmektedir. Buna göre, göç,
toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapısıyla yakın bir ilişki içerisindedir; özellikle nüfus
yapılarında ve nüfusların nitel ve nicelik yapısında önemli bir etkiye sahip olduğu
kaydedilmektedir (Es ve Ateş, 2004: 210). Göçün, toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik
yönleri ile yakından ilişkili olması, göçü, insan olmanın temel bir öğesi olarak algılama
noktasına kadar da getirmektedir. Buna göre göç, insan olmanın bir koşulu olarak
addedilmektedir (Ortaylı, 2006: 19).
Ayrıca, göç durağan bir olgu olarak kabul edilmemektedir; nedenleri ve sonuçları ile
birlikte değerlendirilen bir süreç olarak kavranmaktadır (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249).
Bazılarına göre, bu süreç geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına geçişi temsil
etmektedir (Akgür, 1997: 249). Ancak sürecin temel niteliği, göçün nedenleri ve sonuçları ile
ele alınmasıdır. Burada, göçün, sosyal ve ekonomik dönüşümlerin sonucu olarak ortaya çıkması
açısından bir sonuç ve göçün kendisinin de sosyal ve ekonomik dönüşümlere yol açması
bakımından da bir neden olarak tarif edilmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır (İçduygu ve
Ünalan, 1998: 38).
Göçün süreç olma niteliği, göçün tanımlanması, ölçülmesi, çözümlenmesi, açıklanması
ve yorumlanması açısından karmaşıklık yaratabilmektedir (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249).
Bütün bunlar göz önüne alındığında, göçün çok teknik bir tanımı, “asıl yerinden, ulaşılmak
istenilen yere hareket” (Karpat, 2003: 3) şeklinde olabilmektedir.
Göç, genelde mesafeli, fiziki, coğrafik ayrılmalar veya hareketlilik olarak tarif
edilmektedir (Hoşgör, 1998: 104). Bu çerçeveden de anlaşılabileceği gibi, göç, belirli bir zaman
ve mekanda, geçici veya kalıcı bir mekan ve sosyo-kültürel hareketlilik (Türkyılmaz vd., 1998:
25) olmaktadır.
Dolayısıyla göç tanımlarında, göçün bazı temel özellikleri söz konusu olmaktadır.
Bunların en başında geleni, “yaşam yerini değiştirme” olarak belirtilebilir. Buna göre, kişinin
göç etmiş olması için, yaşamış olduğu yerden başka bir yere hareket etmiş olması
gerekmektedir. Başka bir ifade ile, göç, bir yerden diğerine hareketi, yani alan değiştirmeyi ve
bunun için bir mesafe almayı gerektirir. Bu, göçün mekan özelliğidir. Ancak bu alanın
boyutları, sınırları ve belirlenmesi hususlarında bir sıkıntı da görülmektedir (Özcan, 1998: 79).
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Diğer taraftan, yaşam yerini değiştirmek, iki şekilde anlaşılabilmektedir. Birincisi,
yaşam yerini değiştirmek, sadece konut yerinin değiştirilmesi anlamına gelebilir. İkincisi, konut
yanında işyerinin de emek pazarı dışına çıkması şeklinde olabilir (Tekeli, 1998: 9). Esasen
genel olarak yaşam yerini değiştirmek göçün temel noktası olsa da; ekonomideki gelişmelere
bağlı olarak; yapılan işin mobil hale gelebilmesi de göz önüne alınarak yapılan işin daha fazla
önem kazanmasıyla beraber, göç algısında yaşanan yerin değil de, çalışılan yerin esas
alınmasının mümkün olabileceği ileri sürülmektedir (Özcan, 1998: 81).
Göçün diğer bir temel özelliği, göçün zamanla ilgili boyutudur. Çünkü göç, “belirli bir
zaman dilimi içinde belirli bir yerleşme alanından dışarıya çıkan yer değiştirmelerin toplam
sayısı” (Tekeli, 1998: 9) olarak da tanımlanmaktadır. Burada, bir hareketliliğin göç olarak kabul
edilmesi için, göç edilen yerde ne kadar kalınması gerektiği üzerine bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Bu konuda bir birlik bulunmamaktadır. Bazılarına göre bu süre, bir yıl veya bir yıldan fazla
olmalıdır. Ancak bu ölçütün meydana getirdiği sorun, bir yıldan daha az başka bir yerde
kalanlarla sayım tarihinde bir yılını doldurmamış olanları dışarıda bırakması olarak ifade
edilmektedir. Bu konuda bir mutabakat olmaması, ülkeler arasındaki farklılık ve uç örneklerle
de anlaşılabilmektedir. Örneğin, Endonezya ve Salomon adalarında yapılan nüfus
çalışmalarında zaman kriteri 24 saat olarak alınmaktadır (Özcan, 1998: 80).
Göçün üçüncü çerçevesi, göç eden kişinin göç ettiği yerde bulunma niyeti ve süresi ile
ilgilidir. Bir hareketliliğin olması, oturulan yerin değişmesi ve bu değişmenin de belirli sınırlar
çerçevesinde olması yanında, diğer önemli bir husus, göçün “kalıcı bir niyet” ile yapılması
olarak ifade edilmektedir. Buna göre, bir yerden bir yere hareket etmeye karar veren kişinin
orada “kalma niyeti” üzerine hareket etmesi gerekmektedir (Özcan, 1998: 80). Ancak göç
hareketinin, varış noktasında kalıcı bir yerleşim yapmak üzere gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği ise, böyle bir bilginin objektifliği konusundaki şüphelerden ve ölçüm
zorluğundan dolayı, göz önüne alınmayabilmektedir (Ünalan, 1998: 92).

14.1.2. Sebepleri ile Göç, Sorunlar ve Çözümler
Türkiye’de göçün nedenleri zaman içinde farklılık arz edebilmiş ve göç edenlerin
yaşantıları çeşitlilik göstermiştir (Erman, 1998: 56). Ancak yine de göçün nedenleri, genel
olarak ekonomik, siyasi-askeri, sosyal ve kültürel, ailevi, dini ve doğal nedenler ekseninde ele
alınabilmektedir.

14.1.2.1. Ekonomik Durum
Ekonomik nedenlerde, ekonomideki tarımsal dönüşüm ile göç ilişkisinin önemli bir
çerçeveyi oluşturduğu görülmektedir. Göçü, toplumların dönüşümlerine eşdeğer olarak ortaya
çıkan ve tek yönlü bir uyum hareketi olarak niteleyen yaklaşımların (Tekeli ve Erder, 1978:
24), bu konudaki en önemli çıkış noktası, sanayileşme ile birlikte görülmeye başlayan tarımdaki
dönüşüm olayları ve bunun neticesinde kırsal alanlardan kente doğru başlayan hareketlilik
olmaktadır. Tarıma yeni teknolojilerin girmesi neticesinde, insangücüne olan ihtiyaç azalma
göstermiş, bunun sonucundaki işsizlik sebebiyle zorunlu olarak göç akınları başlamış; kırsal
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alanlardan kentlere doğru bir hareketlilik söz konusu olmuştur. Türkiye için bu durum,
1950’lere tekabül etmektedir (Kocaman ve Beyazıt, 1993: 2).
Tarımdaki makineleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde oluşan bazı yapısal
değişimlerin etkilerini toprak mülkiyeti bağlamında da görmek olası olmaktadır. Buna göre,
teknolojik imkanlardan yararlanarak büyüyen ve gelişen bazı tarımsal işletmeler, küçük olup
gelişemeyen çiftçileri olumsuz etkilemişler; bunun sonucunda bu küçük çiftçiler ya büyüklere
işçi olmak durumunda kalmışlardır ya da tek çare olarak göç yollarına düşmüşlerdir (Akgür,
1997: 60).
Diğer bir ifade ile, tarımda meydana gelen makineleşmenin bir neticesi olarak, tarımsal
işgücünün önemli bir kısmı işsiz hale gelmiştir (Karpat, 1978: 7-8). “Teknolojik işsizlik” diye
de adlandırılan bu işsizlik türü, insangücü yerine makinenin ikame edilmesinden veya verimli
metodların uygulanmasından kaynaklanan bir yapıya sahiptir (Zaim, 1997: 182). Tarıma giren
her bir makinenin anlamı, her bir makinenin beş-on kişinin işini üstlenmesi ve dolayısıyla tarım
dışına itilen insanların sayısının artması (Akgür, 1997: 60) ve nihayetinde işsizlik sonucunda
göçün meydana gelmesidir.
Diğer taraftan, sadece tarımsal makineleşmenin bir ürünü olarak değil, işsizlik başlı
başına bir göç etkeni olarak telakki edilmektedir. Dolayısıyla, işsizlik, göçün diğer bir ekonomik
sebebi olarak ifade edilebilmektedir. Değişik sebeplerden dolayı işsiz olduğu için, bulunduğu
bölgeyi, ülkeyi ve hatta kıtayı terk eden insanların varlığı söz konusudur (İBB APK Daire
Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 19). Özellikle, Türkiye’de kırsal alanlardan kente
göçlerin birincil nedeni olarak işsizliğe işaret edilmektedir. Buna göre, kitleler, bir araştırmaya
göre % 40.2 ve diğer bir araştırmaya göre de % 35.8 oranlarında “iş bulmak” maksadıyla göç
etmektedirler (Bayhan, 1997: 184).
Göçün ekonomik temelli diğer bir nedeni gelir dağılımı ve buna paralel gelişen açlık ve
yoksulluk ile ilgilidir. Buna göre, gelir dağılımındaki bozukluk, göç sebeplerinden biridir. Gelir
dağılımındaki adaletsizlik yüzünden, köyden işsiz kalanların kasabaya inmesi; kasabada iş
bulunamadığı takdirde şehre inilmesi; orada da iş bulunamazsa büyükşehirlere göç edilmesi;
orada da iş yoksa en nihayetinde yurt dışına göç ile karşı karşıya kalınmaktadır (Zaim, 2006:
328). Başka bir ifade ile oluşan dağılım dengesizliği yüzünden, bireylerin, başka yerlerde var
olan imkanları ve fırsatları öğrenmeleri ve bunlardan yararlanmak istemeleri sebebiyle göç
ortaya çıkmaktadır (Tekeli, 1998: 12). Bu çerçevede, Dünya Bankası göstergelerine dayanılarak
1990 ile 2005 yılları arasında yüksek gelirli ülkelerdeki göçmenlerin sayısında % 80 oranında
bir artışın varlığından söz edilmektedir (Sönmezler, Yürük ve Uzunoğlu, 2007: 34).
Gelir dağılımıyla benzer bir çerçevede değerlendirilebilecek diğer bir husus da açlık ve
yoksulluk eksenindeki göç olaylarıdır. Dünya Bankası verilerine göre 1980-1990 arası yoksul
insan sayısı 200 milyon artmış ve 2000 yılında da bu artış sürerek 1.2 milyara ulaşmış
gözükmektedir (Şenses, 2006: 21). Bu yoksul insanlar, gelir, sağlık ve eğitim açısından yoksul
olmakla birlikte; her an yoksul olma potansiyelini barındırmakta ve korumasız bir niteliğe sahip
görünmektedirler (WB, 2001: 16-19). Gerçekten de, özellikle 1980 sonrası dönem, yoksulların
aleyhine bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüz dünya nüfusunun yaklaşık % 20’sinin
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yoksulluk sınırının altında yaşadığı; Mozambik, Etiyopya, Somali, Kenya gibi ülkelerde
yoksulluğun bir “yaşam kültürü” haline geldiği nekledilmektedir (Taşcı, 2007: 112). Bütün
bunlara bağlı olarak “açlık sorunu” ortaya çıkabilmekte; bu durum da insanların (kitleler)
halinde göçüne neden olabilmektedir (Mutluer, 2003: 13).

14.1.2.2. Siyasi-Askeri Şartlar
Göçün temel nedenlerinden bir diğeri siyasi-askeri kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu neden, genel olarak savaşlardan kaynaklanan, özelde “terör” olgusuyla yakından ilgili olan
ve bazen de siyasi gelişmeler, antlaşmalar sonucunda gelişen çeşitlenmelerle kendisini
göstermektedir.
Genel olarak savaşlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bazı durumlar, göçün önemli
nedenleri olarak görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın Asya’da ve Afrika’da çok sayıda
sınırın değişmesine yol açtığı ve bunun da insanların göçüne neden olduğu ve yine yakın
zamanda Avrupa’daki Yugoslavya Savaşı’ndan sonrasında yaklaşık 3 milyon insanın toplu göç
ettikleri (Mutluer, 2003: 13-14) bilinen bir gerçek olarak durmaktadır. Ayrıca benzer şekilde,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş öncesi Nazi Almanya’sının sınırlaır içinde kalan
bölgelerden 10 milyon, Doğu Avrupa’dan da 3 milyon kişinin yerleşmek niyetiyle Federal
Almanya’ya girdikleri ifade edilmektedir. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da hem iki kesim
arasındaki karşılıklı göçler ve hem de Türkiye’den Ada’ya yönelik iskan hareketleri söz konusu
olmuştur (İBB APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 18).
Savaşla ilintili bir başka göç sebebi de, savaş sırasında yaşanan insanlık dışı
uygulamalar ile ilgilidir. Özellikle, savaş sırasında (savaşın herhangi bir askeri tarafı
olmamalarına rağmen) sivillere uygulanabilen katliamlar da göçün önemli sebeplerinden biri
olarak zikredilmektedir. 1821 ayaklanması ile başlayan ve Yunanlılar’ın yöredeki
Müslümanlar’a uygulamış oldukları katliamlar, Bulgarlar’ın gerek 1877-1878’de ve gerekse
1912’de yapmış oldukları zulümler, yine aynı dönemlerde Sırp, Karadağ ve Makedonya’da
yaşanan sıkıntılı süreçler, bu tarz bir göç sebebinin en tipik örnekleri olarak ifade edilmektedir
(Ağanoğlu, 2001: 62-84).
Göçün siyasi-askeri nedenlerinin diğer bir çerçevesi, “terör” ile alakalıdır. Terör,
güvenlikle ilgili bir durumdur ve göçte güvenlik sorunu önemli bir noktayı ifade etmektedir.
Çünkü insanlar, bulundukları yerde, bireysel, ailevî ve çevresel anlamda güvenliğin olmadığını
anladıkları zaman, göç etme ihtiyacı ve mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Akgür,
1997: 67).6 Türkiye’de de, 1984 yılında başlayan ve giderek artan terör olayları, kitlesel zorunlu
içgöç hareketlerinin temel nedeni olarak gözükmektedir (Gündüz ve Yetim, 1997: 109; Es ve

6

Yapılan bir alan araştırmasında, göç-can güvenliği ilişkisi bağlamında, can ve mal güvenliğinin sağlanmadığına
inananların içinde söz konusu güvensizliğin nedenleri % 44.0 ile terör ve % 33 ile asayişsizlik gösterilmesi, bu
yaklaşımı anlamlı kılabilmektedir. Bkz. Öner & Kaçmazoğlu, 1997: 375.
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Ateş, 2004: 218; Keyder, 2000: 189).7 Öyle ki, özellikle 1992 sonrasında zorunlu köy boşaltma
olaylarında büyük artışlar görülmüş, OHAL 1997 verilerine göre, boşaltılan toplam yerleşim
birimi sayısı (köy ve mezra) 3428, göç eden kişi sayısı da 378 bin civarı olmuştur (CHP MYK
Somut Politikalar Çalışma Grubu Ön Rapor, 1999: 333). Yine aynı dönemde, terörden dolayı
11 bin nüfuslu Lice ilçesinin 10 bininin göç ettiği; yaklaşık 2 milyon insanın da yer değiştirdiği;
ilk önce kırsal alanlardan Diyarbakır, Şanlıurfa başta olmak üzere çerve kentlere oradan da
Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi büyük kentlere göç ettikleri kaydedilmektedir (Akgür,
1997: 68).
Siyasi-askeri nedenle göçün diğer başka boyutları da söz konusu olabilmektedir.
Bunların en bilinen tipi, ülkelerin siyasi rejimleri ile radikal çatışma içinde bulunan kişilerin
yapmış oldukları göçlerdir. Çoğu Avrupa ülkesindeki “politik göçmenler”in durumu (İBB APK
Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, 2004: 20) ve İran’daki rejim değişikliği, eski Sovyet
bloku ülkelerindeki yeniden yapılanma, bu tip göçleri akla getirmektedir. Özellikle, 1989
yılındaki SSCB’nin çöküşü sonucu, Batı Avrupa ülkelerine doğru büyük oranda göçlere şahit
olunmuştur (Mutluer, 2003: 12).
Diğer bir siyasi-askeri neden olarak nükleer tatbikatların da göçe neden olduğu ifade
edilmektedir. Kazakistan’daki Semipalatisk bölgesinde 1949-1989 yılları arasında 150’si yer
üstünde olmak üzere 500 civarında nükleer bomba denemesinin gerçekleştirilmesi ve bunun
neticesinde yaklaşık 160 bin insanın Kazakistan’ın diğer bölgeleri ile Rusya, Ukrayna ve diğer
Sovyet Cumhuriyetleri’ne göç etmesi ile karşılaşılmıştır (Mutluer, 2003: 16).
Ayrıca geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere hünerli işgücü akımını azaltacak
şekilde düzenlenen teşvik edici politikalar geliştirmek (Tekeli ve Erder, 1978: 26); yine
uluslararası siyasi antlaşmalar sonucunda yapılan nüfus mübadeleleri –ki Türkiye Yunanistan
ve Türkiye Bulgaristan arası yapılan antlaşmalar buna bir örnektir- (Mutluer, 2003: 15) göçün
diğer siyasi-askeri sebepleri olarak ifade edilebilirler.

14.1.2.3. Sosyal ve Kültürel Yapı
Sosyal ve kültürel yapıya dayalı olarak ortaya çıkabilen göçün boyutları, özellikle nüfus
yapısı, eğitim ve bazı sosyal dokular etrafında ele alınabilmektedir.
Türkiye’de genel kabul gören görüşe göre, nüfus artışının temel özelliği (son
dönemlerde hızda yavaşlama olsa da) hızlı olması ve bu hızın da özellikle kentlere kayması
olarak ifade edilmektedir (Tuncer, 1976: 55-75). Bu çerçevede, hızla çoğalan nüfusun
bulunduğu yere sığamaması ve sonuçta değişik amaç ve beklentiler içerisinde göç etmesi ile
karşı karşıya kalınmaktadır (Akgür, 1997: 41). Buna göre, hızlı nüfus artışı ile tarımsal gelirin
yetersiz kalması; bundan dolayı tarımdaki işgücü fazlasının iş bulmak, şahsi ve ailevî refahı

7

Doğu Anadolu’da yaşanan zorunlu göçün Van ili örneğinde sosyolojik bir çözümlemesini; göçün nedenlerini,
toplumsal çevre değişimi ve sonrasında oluşan sıkıntıları ele alan bir çalışma için bkz. Bilgili, Aydoğan &
Güngör, 1997: 327-338.

447

sağlamak ve sonraki nesle iyi bir ortam bırakmak gibi amaçlarla göç etmesi söz konusu
olmuştur (Kocaman ve Beyazıt, 1993: 2).
Sosyal ve kültürel çerçevede ele alınabilecek diğer bir göç nedeni de eğitim ile ilgilidir.
Özellikle Türkiye’de toplumsal hizmetler açısından kırın kente oranla yoksun olması (Öz,
1978: 26), eğitim alanında da kendisini göstermektedir. Bu durum, eğitimden yoksun olan
yerdeki insanların eğitimle donatılmış olan yerlerin çekiciliği ile göç etmelerine kapı
aralamaktadır. Türkiye’nin eğitim olanaklarına dayalı kır-kent göçüne paralel bir şekilde,
gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere dönük eğitim amaçlı göçler de söz konusu olmaktadır
(Mutluer, 2003: 16). “Beyin göçü” olarak da ifade edilebilen bu göçler, mahiyeti itibariyle süreli
olsalar da, kalıcı bir hüviyete bürünebilmektedirler.8
Eğitim nedeniyle göç olgusunda, diğer bir nokta ise, okullaşma ile ilgilidir. Okulllaşma
olayı, göç konusunda çekici bir mahiyete sahip olarak ifade edilmektedir. ILO’nun 1991 yılında
Türkiye’nin kırsal alanlarında gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuca göre, kırsal ailelerin
çoğunluğunun, çocuklarının geleceği ve bundan dolayı da eğitimle ilgili kaygılarından dolayı
göç ettiklerini belirttikleri görülmektedir (Akgür, 1997: 75). Türkiye’de hala birçok köy ve köyaltı yerleşim yerinde okullaşmanın çok düşük olduğu; paralel bir şekilde de öğretmen açığının
devam ettiği bilinen bir vakıa durumundadır.
Sosyal yapıdaki diğer bazı unsurlar da, göçe neden olabilmektedir. İnsanlar
arasında cereyan eden kız kaçırma, kan davası gütme ve benzeri olaylara dayalı huzursuzluklar
sonucunda göçler yaşanabilmekte ve son yıllarda azalmakla birlikte Doğu’da oldukça yaygın
olan “başlık parası” sebebiyle göçlerin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir (Akgür, 1997:
65).

14.1.2.4. Diğer Nedenler: Ailevî, Dinî ve Doğal Olaylar
Göç, ekonomik, siyasi-askeri ve sosyo-kültürel nedenlerin yanında aileden
kaynaklanan, dini nedenlere dayalı veya doğal olayların neticesinde de ortaya çıkabilmektedir.
Ailevi nedenlerle yapılan göçler, gerek ekonomik gerek siyasal ve gerekse kültürel bir
temel ile yapılabilmektedir. Bu mahiyetinden dolayıdır ki, ailevi nedenlerle yapılan göçler,
“göçü meşrulaştırma hareketi” olarak da nitelenebilmişlerdir (İBB APK Daire Başkanlığı
Araştırma Müdürlüğü, 2004: 20). Çünkü ailevi nedenlerle gerçekleştirilen göç hareketlerinin
temelinde aile birleşmeleri, başka bir ifade ile evlilikler yatmaktadır.9 Özellikle aile birleşmeleri
açısından, Avrupa’daki Türk işçilerinin evlenecekleri eşleri Türkiye’den seçmeleri ve eşini de
bir süre aile birleşmesi yoluyla Avrupa’ya götüren işçiler, örnek olarak gösterilmektedir
(Mutluer, 2003: 16).
Dini çerçevede gerçekleşebilen göç olayları da söz konusudur. İslam’ın çıkış yıllarında
Medine’ye “hicret” edilmesi; dini nedenin zorunlu göç ayağı olarak ifade edilebilir. Yine,
8
9

Beyin göçü ile ilgili bir çalışma için bkz. Kurtuluş, 1999.
Ailevi nedenlerle ve daha çok evlilik sebebiyle yapılan göçlerin izah edildiği bir yazı için bkz. User, 1997: 556563.
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Balkanlar’daki Bulgar ayaklanması sonrasında, Bulgarların, aldıkları birçok yerlerde
Müslüman Türkleri ve Pomakları (Bulgar asıllı Müslüman) din değiştirmeye zorlamaları ve bu
zorlamadan kurtulmaya dayalı göçler de söz konusu olmuştur (Ağanoğlu, 2001: 84-89). Diğer
taraftan, Türkiye’de büyük kentlere göç edenlere dönük bir araştırma ise, yoksulluğun çıkış
yolu olarak bir şeyhin “senin kısmetin İstanbul’da (veya Adana’da, Ankara’da)” diyerek teşvik
etmesine dayalı göç olayının varlığını ortaya koymaktadır (Atacan, 1997: 259).
Depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, çölleşme ve kuraklık gibi doğal olaylar
da göçe neden olabilen diğer nedenler arasında sayılabilirler. Ermenistan’ın Erivan kentinde
1988 yılında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 25 bin kişinin ölümüne yol açmış
ve akabinde de 500 bin civarında insanın Rusya ve Ukrayna’ya göç etmesine neden olmuş; yine
1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270 bin Kırgız yerlerinden oynamak zorunda kalmıştır
(Mutluer, 2003: 17).

14.1.3. Sonuçları ile Göç, Sorunlar ve Çözümler
Göç, yerleşmek ve de çalışmak amacıyla yapılmasından dolayı, istihdam şartlarından
ücret düzeylerine, işe ve çevreye uyumdan yeni gruplarla ilişkiye ve görüş ve davranış
kalıplarında değişmeye kadar sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli sonuçlar
doğurmaktadır (Murat, 2006: 350). Bu açıdan, bu bölümde göçün ekonomik, sosyal ve kültürel
sonuçları üzerinde durulacaktır.

14.1.3.1. Ekonomik Sonuçlar
Göçün önemli nedenlerinden biri olan işsizlik sorunu, göç olayından sonra da önemli bir
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu defa, göç sonrasında, kırsal alanda tarım sektöründe gizli
işsiz olarak duran insanların, kentlere ekonominin talep düzeyinin üstünde göç edenlerin olması
ve bunları sanayi ve hizmet sektörünün de absorbe edememesinden dolayı, kentsel mekanlarda
“açık işsiz” hali ortaya çıkmaktadır (Kalça, 1999: 129). Başka bir ifade ile, göç öncesinde tarım
sektöründe kendi hesabına ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kişilerin, göç ile birlikte
vardıkları yerlerde işsiz kaldıkları kaydedilmektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü, 2006: 82). Türkiye’de TUİK verilerine göre, 1995-2000 yıları arasında göç edenlerin
% 9.4’ünün istihdam olamadıkları, yani işsiz kaldıkları nakledilmektedir (Murat, 2006: 381).
Göçün ekonomik sonuçlarında işsizlik kadar sıkıntılı bir nokta da, istihdam biçimi ile
ilgilidir. Kente göç edenlerin yapmaları gereken ilk iş, burada bir iş bulmak ve geçimini temin
etmek olmaktadır. Ancak vasıfsızlık ve genel istihdam sorunları dolayısıyla bu kitlelerin iş
bulmaları kolay olmamakta; böylece örgütsüz, süreksiz ve güvencesiz işler olarak tanımlanan
marjinal işlere yönelme söz konusu olmaktadır (Kayıkçı, 16.11.2007: 107; Başel, 2003: 70).
Zamanla marjinal kesim kavramı yerine kullanılmaya başlanan enformel kesim/sektör kavramı,
ILO’ya göre, “kendi hesabına ekonomik faaliyette bulunan, ücretli bir kişi çalıştırsın veya
çalıştırmasın, küçük ölçekte faaliyet gösteren, temel amacı bu faaliyete katılan mensuplarına
gelir ve istihdam yaratmaya dönük, belirgin özelliği düşük teknoloji ve organizasyon isteyen,
çoğunlukla ilgili kamu otoritelerinden herhangi bir izin almadan, yasal onay olmaksızın
gerçekleştirilen, vergi, asgari ücret, sosyal güvenlik vb. mali yükümlülüklerden kaçmak üzere
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faaliyet gösteren, genelde mal ve hizmet üretimi yasal, ancak, saklı ve yasal olmayan veya
mevzuatlara uygun olmayan şekilde yürütülen ekonomik faaliyetler” (DPT, 2001: 62) olarak
ifade edilmektedir.
Enformel sektörün marjinal kesim ayağının yanında, formel sektörle yan yana çalışan
kayıtdışı sektör ayağı da bulunmaktadır. İşverenin, “çalıştırdığı işçilerle ilgili kanuni
yükümlülüklerden kurtulmak veya bu yükümlülükleri azaltmak için, söz konusu işçileri ya hiç
kayıtlarda göstermemesi ya da işçilerle ilgili kanuni yükümlülüklere konu olabilecek bilgileri
gerçekten daha düşük bir şekilde kayıtlarda göstermesi” (Kalça, 1999: 129) olarak ifade edilen
kayıtdışı istidamın yaygınlaşmasında, göç sonrasında artan işgücü arzını istihdam edebilecek
kayıtlı istihdam alanlarının oluşturulamaması etkili olmaktadır. Ayrıca, işsizlik ve hayata
tutunma endişeleri içindeki şahıslar, her şartta çalışmayı kabul etmek durumunda
kalmaktadırlar (Başel, 2003: 72). Başka bir ifade ile, göç edenlerin göç ettikleri yerlerde çalışma
imkanlarına kavuşmaları söz konusu olabilse de, birçoklarının bu imkanlarının, çok kötü
şartlara razı olma şeklinde gerçekleştiği bilinmektedir (UN, 2007: 12).

14.1.3.2. Sosyal Sonuçlar: “Yoksulluk” ve “Sosyal Yapı”
Göçün sosyal sonuçlarından en dikkat çeken yönü, yoksulluk bağlamında
değerlendirilebilir. 10 Yoksulluk, bir göç sebebi olması yanında, göçün önemli sonuçları
arasında da ele alınabilmektedir. Bu kentsel yoksullukta, bir yandan kırdaki yoksulluğun
taşınması ile – Türkiye’de özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri- ortaya çıkan bir
yoksulluk hali söz konusu iken (Özer, 2000: 65; TÜSİAD, 1999: 124), diğer yandan da
kentlerde işsiz kalmaya dayalı bir yoksulluk türü de ortaya çıkabilmektedir. Yapılan bir
araştırmada göç sonrasında hanelerin, geçimlerini, % 40 oranından çalışma ile, % 40 oranında
borçlanma ile ve % 13.2 oranında da devlet kurumlarının desteği ile sağladıkları ortaya
çıkmıştır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 84).
Öte yandan, göç edenler, sadece kentte yoksul bir pozisyonda kalmamaktadırlar. Ayrıca
göç ettikleri yerlerle ilgili varlıklarından da olmaktadırlar. Göç edenlerin, göç etmek ve göç
edecekleri yerde ilk etapta barınmak için ellerindeki varlıkları harcamaları söz konusu
olmaktadır. Yapılan bir araştırma, göç edenlerin yarısına yakınının göçün masraflarını
karşılamak için birikimlerini kullandığını, % 18,1’inin akraba ve arkadaş yardımı aldığını, %
22,8’ünün göç sürecinde borçlandığını göstermektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü, 2006: 79). Daha da önemlisi, özellikle güvenlik nedeni ile yaşanan göçlerde, göç
edenlerin, terk ettikleri yerlerinde kendilerine ait hiçbir mal varlıklarının kalmadıkları ortaya
çıkmıştır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 80).
Göç, sadece bireysel sonuçlar doğurmamakta, bireyin yaşamış olduğu çevrenin
değişmesi ve yeni ilişkilerin kurulması anlamında sosyal açıdan değişimlere neden
olabilmektedir. Göçle beraber, sosyal açıdan değişmenin en önemli alanı aile olmuştur. Buna
göre -yapılan araştırmalara dayanılarak- geniş aileden çekirdek aileye ve aile ve akrabalık
10

Yoksulluk ve göç ilişkisi için bkz. Şenses, 2006: 161-164.
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merkezindeki sosyal dayanışma kalıplarının da kentsel organizasyonlara dönüştüğü ifade
edilmektedir (Başel, 2003: 62). Sosyal dayanışmaya dayalı yardımlaşmanın yerini –sosyal
dayanışma ortadan kalkmasa da- kurumsal yapılara sahip sosyal yardım kuruluşları almakta;
daha genel anlamda sivil toplum kuruluşları ve özellikle hemşehri dernekleri ile dayanışma
zemini ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, aile ve akrabalık kurumunun, sosyal açıdan önemini
koruduğu, ancak “yeni işlevleri” ile yükü taşıdığı ve alanını daha da genişlettiği iddia
edilmektedir (TÜSİAD, 1999: 129). Diğer taraftan, göçle birlikte ailenin yapısının değiştiğini
ortaya atan yaklaşımın bir diğer noktasında, özellikle göçün ilk aşamasında hanenin reisinin tek
başına göç etmesi nedeni ile ailenin parçalı bir hale gelmesi, daha sonra ise geride kalan eş ve
çocukların hane reisi yanına gitmesi ile birlikte bu sefer de kırdaki (anne, baba, kardeş vb) geniş
ailenin ortadan kalkmaya başlaması durmaktadır (Başel, 2003: 64, 65).
Sosyal açıdan göçün olumsuz diğer bir yanını, kentlerde sayıları gittikçe artmakta olan
sokak çocukları oluşturmaktadır. Yapılan birçok araştırmaya dayanılarak, 1994 yılından
itibaren sokaklarda çalışan çocuk sayısındaki önemli artışların temel sebebi olarak, zorunlu
göçün olumsuz etkisi gösterilmektedir. Buna göre, eğitimine devam edemeyen veya ekonomik
problemlerden dolayı okuyamayan –özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelençocuklar, sokakta mendil, su gibi şeyler satarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar (Gürbüz,
2006: 213).
Ancak göç eden çocuklar ve diğer yaştaki insanlar, bu kadar şanslı olamayabilmektedir.
Çünkü kentte bu şekil bir çalışma ile de olsa tutunamayanlar, istismara açık olmakta; şiddet ve
suç fiillerine düşmeleri (Bayhan, 1997: 188) ve özellikle fuhuş, hırsızlık, yabancı madde
bağımlılığı vb. işlerle karşı karşıya kalmaları söz konusu olabilmektedir (Gürbüz, 2006: 213).11
Diğer taraftan, göçe bağlı olarak gelişen yoksulluk sonucunda, sadece suç fiilinin ortaya
çıkması söz konusu olmamakta; ayrıca kentte var olan suçlara karşı da yoksul durumda
olanların kendilerini koruması zorluk arz etmektedir (WB, 2001: 137).

14.1.3.3.
Kültürel
Gecekondu/laşma”

Sonuçlar:

“Kentleşme-Kentlileşme-

Göçlerin, özellikle kırdan kente doğru olan göçlerin, “kentleşme” ile neticelenmesi
beklenmektedir. Dar anlamda kentleşme, kent sayısındaki ve kentte yaşayan nüfusun
miktarındaki artış anlamına gelmektedir (Erkan, 2002: 19). Dolayısıyla kentleşmenin nüfus
artış boyutu söz konusu olabilmektedir. Fakat nüfus artışlarına gerek olmadan da kentin nüfusü
artabilmektedir ki, burada göçlerin etkisi ortaya çıkmaktadır (Başel, 2003: 52).
Ancak kentleşme, göç edenlerin kente uyumu söz konusu olduğunda, tartışmalı bir
kavram olarak ortaya çıkmakta ve yerine “kentlileşme” kavramı kullanılmaktadır. Kırdan kente
göç edenler, bir yandan kentin kaynaklarından yeterli derecede faydalanamamakta, bir yandan

11

Göçün en önemli sonuçlarından biri olan gecekondu bölgeleri ile suçun yan yana anılmasını eleştiren; gecekondu
bölgelerinin, bu bölgelerdeki geleneksel yapının kontrol ve baskı mekanizmasından dolayı suçluluk bölgesi
olmasının mümkün olmadığını, ancak suçluluğa itici faktörleri bünyesinde taşıyabileceğini ifade eden bir
yaklaşım için bkz. Yıldırım, 2004: 117.
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da etkileşim ve uyum sorunu yaşadıkları için kentin yerlisi olamamaktadırlar (Özer, 2000: 65).
Başka bir ifade ile kente göç eden kır insanları, kentlileşememektedirler.
Buna göre, göç edenler, terk ettikleri yerdeki hayat tarzları ve davranış kalıplarını
değiştirmemektedirler. Daha da önemlisi, kendilerini yeni kente “yabancı” olarak da
görebilmektedirler. Bundan dolayı da, kentin yaşam tarzına ve davranış kalıplarına uymak için
bir çaba sarf edilmemektedir (Başel, 2003: 56). Böyle bir durum sonucunda özellikle “hemşehri
dernekleri” kanalıyla kentlerde hemşehri içi dayanışma ile yabancılaşmanın önüne geçilmeye
çalışılmaktadır. Kenti “hemşehri ağları” ile tanıma söz konusu olabilmektedir böylece. Bu
anlamda, kentlileşme, bir uyum ve bütünleşme süreci olarak da ifade edilmektedir (Erkan,
2002: 20). Türkiye’de yapılan bir araştırma, kente –özellikle gönüllü olarak- göç etmiş kişilerin
artık kentle “bütünleşmiş” olduklarını ve geri dönmek istemediklerini ortaya koymaktadır.
Zorla göçe maruz kalanların ise, desteklemeleri halinde dönüşü düşünmelerine rağmen,
çocuklarının kentte kalmaktan yana olmaları da (Adaman ve Keyder, 17.11.2007: 69), hangi
gerekçe ile kente göç edilirse edilsin, bütünleşmenin orta ve uzun vadede sağlanma eğiliminde
olduğuna işaret etmektedir.
Kentleşme-kentlileşme ve bunlar ekseninde yabancılaşma-bütünleşme ikileminin en
önemli durağı, göç sonrasında kentlerde ortaya çıkan gecekondu/laşma olarak ifade edilebilir.
Gecekondu, kentlere göç sonrasında, göç eden insanların konut ve barınma sorunlarına kendi
eksenlerinde bulmuş oldukları pratik çözüm (Özer, 2000: 47) olarak nitelenmektedir.
Türkiye’deki belli başlı araştırmalarda gecekondu, “kendine ait olmayan yer”, “yasalara
aykırılık”, “hemencecik, birdenbire, bir gecede”, “sağlıksız” gibi belli başlı temel özellikler
etrafında tanımlanmaktadır (Çakır, 2007: 22-23).
Kırdan kente gelen insanların sosyal devlet şemsiyesi altında iskanlarının yapılamaması
ve diğer taraftan kente göç edenlerin çağdaş bir konut edinmek için gerekli olan ekonomik
imkanlardan mahrum olmalarından dolayı (Özer, 2000: 47) ortaya çıkan gecekondu/laşma, her
ülkede farklı isimlerle anılmakta olsa da, fonksiyon açısından birbirlerine benzeyen, özellikle
kentin yoksul ve kenar (varoş) bölgelerinde ve niteliksiz bir şekilde yapılmak suretiyle ortaya
çıkmaktadır (Başel, 2003: 66). Gecekonduların bu yapısı, bu olgunun zamanla bir konut sorunu
olmaktan öteye geçerek, sosyal ve ekonomik sorunları içinde barındıran bir hale evrilmesine
neden olmuştur (Kalça, 1999: 128).
Kentleşme ile ortaya çıkan, gerek uyum sağlama ve bütünleşme noktasındaki
sorunun sonucu olan kentlileşme ve gerekse konut ve diğer sosyal şemsiyelerden mahrum
kalmanın bir çözümü olarak görünen gecekondulaşma; diğer bir ifade ile kentleşmedeki
çarpıklık, dünyada gittikçe etkisini gösteren liberalleşme ve küreselleşmeden ayrı
düşünülmemekte ve bunların Türkiye’nin geleneksel ve ulusal değerleri üzerinde açmış olduğu
yaraların etkisine dikkat çekilmektedir (Keleş, 1998: 2333).
14.1.3.4. Diğer Sonuçlar
Göçün sosyal hizmet açısından diğer önemli sonuçları, özellikle göç edenler ve
ayrıldıkları bölgelerle ilgilidir. Göç edenlerin yerlerini terk etmeleri, “erozyonun toprağın
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verimli tabakasını götürmesi”ne benzetilmektedir. Buna göre, göç de tıpkı erozyon gibi,
toplumsal katmanın içindeki verimli olan tabakaları ve bunun sonucunda kalkınmanın motoru
olma potansiyelindeki insanları alıp götürmektedir (Başel, 2003: 73). “Beyin göçü”
çerçevesinde değerlendirilen bu tip göçlere, özellikle “milliyetçi model” savunucuları
tarafından karşı çıkılmaktadır. Bu modele göre, temel olarak, kişinin kendi menfaatlerini
gözeterek yerini terk etmesi, beşeri sermayenin kaybı ve dolayısıyla fakirleşme anlamına
gelebilecektir (Kurtuluş, 1999: 42-45).
Benzer bir şekilde, göç sebebiyle terk edilen yerlerdeki ekonomik yapının değişmesi söz
konusu olabilecek ve bu durum ise, o yeri çeşitli açılardan diğer yerlere bağımlı hale
getirebilecektir. Örneğin, göç öncesi et ve süt ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan bir
yöre, göç sonrasında bu ihtiyaçları karşılamak bir yana bunları ithal etmekle bile başbaşa
kalabilecektir (Gürbüz, 2006: 213).
Göç veren yerle ilgili diğer bir sonuç ise, göç edilen yerdeki insanlarla göç veren yer
arasındaki ilişki ile ilgilidir. Kırdan kente göç edenlerin, tam anlamıyla kırdan kopamadıkları,
kendi yerlerine (kıra) geldikleri ve her gelişlerinde yeni fikirler, yeni ihtiyaçlar, yeni değerler
getirdikleri ve bunların da göç veren yerin sosyal yapısını etkileyip değiştirebildiği
kaydedilmektedir (Akkayan, 2003: 44).

14.2. Mültecilik/Sığınmacılık Sorunu
14.2.1. Mültecilik, Sığınmacılık Ve Yasa-Dışı Göçmenlik
14.2.1.1. Mültecilik ve Sığınmacılık
Türkçe’ye sözlük anlamı açısından mülteci ve sığınmacı olmak üzere aynı anlama sahip
iki sözcükle çevrilmiş olmasına rağmen, refugees (mülteci) ve asylum seeker (sığınmacı)
terimleri, uluslararası düzenlemelerde ve literatürde farklı kullanım biçimlerine sahip
görünmektedir.
Söz konusu terim farklılığı, özellikle uluslararası belgelerden izlenebilir. Ancak bu
belgelerin Türkçe’ye çevrilişleri bakımından bir karmaşa söz konusudur: İngilizcesi “1951
Convention Relating to The Status of Refugees” olan sözleşme Türkçe’ye “Mültecilerin Hukuki
Durumuna Dair Sözleşme” olarak çevrilmişken, sözleşmede zaman ve mekan açısından
değişiklik öngören “1967 Protocol Relating to the Status of refugees” protokolüne katılıma dair
Bakanlar Kurulu kararı, “sığınma” ibaresine yer vermiştir. Öte yandan 10 Aralık 1948 tarihli
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin “Everyone has the right to seek and enjoy in other
countries aslylum from persecution” şeklindeki 14. maddesi resmi olarak “Herkes zulüm
karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleketler tarafından mülteci muamelesi
görmek hakkını haizdir” şeklinde iken; Odman doğru tabirin “sığınmak” ve “sığınmacı
muamelesi görmek” olması gerektiğini savunmaktadır. Aynı biçimde 1967’de kabul edilen
Ülkesel Sığınma Bildirisi ile 1977 Ülkesel Sığınma Sözleşmesi Taslağı da sığınmacı anlamına
gelen asylum seeker sözcüğüne yer vermektedirler. Dolayısıyla her iki kavram arasında gerek
terminolojik gerekse hukuki açıdan önemli farklar bulunmaktadır.
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Hukukumuzda mülteci ve sığınmacı arasında yapılan ayrım 1994 yılında çıkarılan
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni
Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te görülebilir. Buna göre; mülteci, “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle”
1951 Sözleşmesi’ndeki nedenlerle gelen Avrupalıları ifade ederken, aynı nedenlerle Avrupa
dışından gelenler sığınmacıdır.
Özellikle yabancılar hukuku alanında kavram tercihleriyle birlikte farklı mülteci
tanımları söz konusudur. Çelikel’e göre mülteci; vatandaşı olduğu memlekette vuku bulan
siyasi olaylar sebebiyle bu ülkeyi iradesiyle veya zorla terk etmiş ve yeni bir devletin
vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi bir devletin diplomatik himayesinde bulunmayan
kimsedir. Altuğ’a göre mülteci, yangınlar, su baskınları, depremler, kıtlık gibi tabi afetler
nedeniyle olabileceği gibi savaş, ırk, din, milliyet, sosyolojik veya siyasi mahiyette türlü
sebeplerle ülkesini terk eden veya sürülen kişidir. Benzer olarak Tekinalp mülteciyi vatandaşı
olduğu ülkeyi din veya ırk ayrımına dayanan sebeplerle ya da ekonomik veya politik görüşleri
veya siyasi olaylar sonucu iradesi ile veya iradesi dışında terk etmek zorunda kalan ve o ülkenin
diplomatik korumasından yararlanamayan kişi olarak tanımlamaktadır.
Genel olarak kabul edildiği haliyle, mülteci halen uluslararası tek düzenleme olan
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi’nde tanımlandığı üzere, ülkesinde ırk,
din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle zulme uğrayacağından haklı
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen kişinin, başka bir
ülkeye yönelttiği sığınma talebinin “kabul” edilmesiyle doğan hukuki bir statüdür. Buna göre
hukuk dilinde mülteci, bir kişinin kendini yukarıda sayılı nedenlerden dolayı baskı altında
hissetmesi, ülkesinden çıkması, bir sınırı geçip başka bir ülkenin yetkililerine sığınma talebinde
bulunması ve sığınma talebinin tanınmasını ifade eder. Sığınmacı ise ülkesini mülteci olduğu
savıyla terk ederek başka bir ülkeye sığınan, ancak mültecilik statüsü hakkında ilgili hükümet
ya da BMMYK tarafından henüz karar verilmemiş olan kimse demektir. Yani sığınmacı,
ülkesini yukarıdaki nedenlerden dolayı terk eden ve henüz sığınma talebi, kaçtığı ülkenin
yetkililerince soruşturma safhasında olan kişidir. Bu durumda denilebilir her iki durumda da
talep edilen korunmanın dayanağı, kişi ister mülteci statüsünü kazansın isterse kazanmasın
genel olarak “zulüm” karşısında “sığınma hakkı”dır.
Türkiye yetkilileri, sınırları dâhilinde bulunan sığınmacı ve mültecileri tanımlamak için
kendine has bir terminoloji geliştirmiştir. Ülkenin sığınma sisteminin ikili bir yapısı vardır;
Suriye’den gelen mültecilere toplu olarak “Geçici Koruma” statüsü verilmekte, diğer uyruklara
sahip mültecilerin ise bireysel olarak “Uluslararası Koruma” başvurusunda bulunmaları
gerekmektedir. “Mülteci”, “Şartlı Mülteci” ve “İkincil Koruma Statüsü Sahibi” olmak üzere üç
farklı uluslararası koruma kategorisi mevcuttur.
i) Türkiye mevzuatında yalnızca Avrupa’daki zulüm olaylarından kaçan sığınmacılar
“mülteci” olarak tanınmaktadır. 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde devletlerin sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini bu şekilde sınırlandırabilmelerine başlangıçta izin verilmiştir. Söz konusu
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sınırlama 1967 Protokolü ile kaldırılsa da, Türkiye bu coğrafi sınırlamayı halen muhafaza
ediyor ve sözleşmeyi bu sınırlama ile uygulayan Avrupa Konseyi üyesi tek devlet olma
konumunu da sürdürüyor. ii) Bu durum, Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden Türkiye’ye gelen
ve uluslararası koruma başvuruları kabul edilen bireylerin, başka bir ülkeye yerleştirilmeyi
bekledikleri süre boyunca “şartlı mülteci” olarak nitelendirilmeleri anlamına geliyor. iii)
Uluslararası korumanın üçüncü türü olan “ikincil koruma” ise mülteci durumunda olmayan;
ancak menşe ülkelerine ölüm cezası, işkence ya da silahlı çatışmalar nedeniyle dönemedikleri
için koruma ihtiyacı olan kişilere sağlanıyor.

14.2.1.2. Yasadışı Göç
Herhangi bir amaçla kişilerin kendi ülkelerinin dışına çıkarak diğer ülkelerde
yaşamlarını sürdürmek isteyen, bu amaçla gittikleri ülkenin yasalarına uygun bir şekilde ülkeye
giriş yapmış ve yine bulunuş amaçlarına uygun olarak gerekli izinleri aldıktan sonra ikamet
eden kişiler yasal göç kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kişilerin kabulüne ilişkin
yaklaşımlar, genel olarak her ülkenin kendi iç düzenlemeleri, siyasi ve sosyal politikaları
çerçevesinde şekillenmektedir.
Yasa dışı göçte ise, giriş yapılan ülkenin yasal giriş ve çıkış için gerekli olan şartlarına
uyulmayarak sınırın geçilmesi veya ülkeye yasal yollardan girildikten sonra izin alınmaksızın
ikamet edilmesi söz konusudur. Yasa dışı göç, Dünya Göç Örgütü tarafından “düzensiz göç”
kapsamında değerlendirilmekte ve artık uluslararası literatürde yasa dışı göç kavramı yerine
daha çok düzensiz göç kavramının kullanıldığı görülmektedir. Ancak ülkemizdeki daha yaygın
kullanım “yasadışı göç”tür.
Dünya Göç Örgütü, yasa dışı göçle bağlantılı iki kavram olan insan ticareti (trafficing
in person) ile insan kaçakçılığı (smuggling of migrant) arasındaki ayrıma vurgu yapmaktadır.
Bu konuda resmi tanımlamalar ilk olarak BM Genel Kurulu’nda 2000 yılında kabul edilen ve
Viyana Protokolü olarak bilinen uluslararası belgede ortaya konulmuştur. Bu belgeye göre,
göçmen/insan kaçakçılığı kâr sağlama amacıyla yasal olmayan yollarla eylemde bulunmayı
içermektedir. Kişilerin para vererek organize oluşumlar aracılığıyla yasal olmayan şekilde
başka ülkeye geçişi söz konusudur. İnsan trafiği ise kişileri sömürme amacıyla baskı ve hile ile
aldatmayı ve onlardan yararlanmayı ifade etmektedir.
Yasa dışı göçte kullanılan yöntemlere bakıldığında ise en yaygın olanın deniz yoluyla
gerçekleştirilen göç olduğu görülmektedir. Ticari gemilere kaçak olarak binmek veya küçük
bot ve benzeri deniz araçlarıyla hedef bölgelere ulaşılmaya çalışılmaktadır. İkinci sırada kara
yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göç gelmektedir. Sınır kapıları dışında kalan, fiziki yapıdan
kaynaklanan nedenlerle kontrolün güç olduğu arazi kesimlerinden yaya olarak veya binek
hayvanlar kullanılarak sınır geçilmeye çalışılmaktadır. Üçüncü ve daha az yaygın yöntem ise
hava yoludur. Havayolu ulaşımı, yolcuların giriş ve çıkışlarının üst seviyede kontrol altında
bulundurulduğu bir ulaşım şekli olduğundan ve ancak sahte seyahat belgesi kullanılarak
gerçekleştirilebileceğinden oldukça zordur.
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14.2.1.3. Dünya’da Mültecilik, Sığınmacılık ve Yasa-Dışı Göç
Dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır mülteci krizini yaşıyor. Yaklaşık 60
milyon kadın, erkek ve çocuk, çatışmalar, şiddet ve zulüm nedeniyle yerinden edilmiş
durumdadır. Bu nüfusun yaklaşık 20 milyonu menşe ülkelerinin dışında yaşayan mültecilerden
oluşuyor ve mültecilerin %86’sı da gelişmekte olan ülkelerde yaşıyorlar. Sayıları Mayıs 2016
itibariyle 4,8 milyona ulaşmış olan Suriyeli mülteciler ise hâlihazırda dünyadaki en büyük
mülteci nüfusunu oluşturuyor. Suriyeli mültecilerin neredeyse tamamının Suriye’ye komşu
olan ülkelerde yaşadığı anlamına geliyor. Benzer bir biçimde, sayıları 2,6 milyona varan Afgan
mültecilerin % 95’i yalnızca iki ülkede ikamet ediyor: İran ve Pakistan.
Avrupa göç olgusu ile çeşitli dönemlerde, farklı biçim ve boyutlarda karşılaşmış,
günümüze yaklaştıkça da bu göç dalgaları hız ve dolaşım açısından daha farklı ve karmaşık bir
yapıya bürünmüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde AB ülkelerinin özellikle eski
sömürgelerinden yoğun miktarda göç aldığı görünmektedir. 1954-1962 yıllarında Cezayir’de
yaşayan 1 milyondan fazla Fransız ve Fransız hükümeti ile işbirliği içindeki 180.000 Cezayirli,
aileleri ile birlikte Fransa’ya göç etmiştir. 1945-1950’li yıllarda İngiltere’ye, Milletler
Topluluğu’ndan –özellikle Hindistan ve Pakistan– göçler yaşanmıştır. 1951 yılında 218.000’e
ulaşan göçmen sayısı, 1961 yılında 514.000’e yükselmiştir.
1950’li yılların başında ekonomik bakımdan kendini toparlayan ve hızla kalkınmaya
başlayan Avrupa ülkeleri, 1960’lı yıllarla birlikte emek açığı sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.
İşgücü piyasalarında meydana gelen bu boşluğu doldurmak üzere misafir işçilere ihtiyaç
duyulması neticesinde İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika’dan çok sayıda göçmen Batı Avrupa
ülkelerine gitmiştir. Yine bu bağlamda Türkiye, Almanya ile 1961’de, Avusturya, Belçika ve
Hollanda ile 1964’te ve Fransa ile 1965’te iş gücü anlaşmaları imzalamıştır. Bu dönemde göçün
ekonomik bir gereklilik olarak algılanmasına karşın göçmen sayısındaki yükseliş sosyokültürel
açıdan birtakım endişelere neden olmaya başlamıştır.
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı, ardından da SSCB’nin dağılışı sonucunda ortaya
çıkan ekonomik ve siyasi kaos ortamı Avrupa’ya doğru yeni bir göç akımı ortaya çıkarmıştır.
Yine 1990’larda Balkanlar’da yaşanan kriz ve Bosna-Hersek Savaşı yeni bir göç akımı
yaşanmasına neden olmuştur. Bosna Hersek Savaşı’nda yer değiştiren yaklaşık bir buçuk
milyon insandan 650.000’i ülke dışına çıkmış olup 350.000 göçmen Almanya’ya, 150.000
Hırvatistan’a, 80.000 Avusturya’ya ve 50.000 de İsveç'e göç etmiştir.
Dünyanın en zengin siyasi bloğu olan AB, sığınmacı ve mültecilerin Avrupa’ya
erişimini etkili bir biçimde engellemeye çalışıyor. AB, “Kale Avrupası” olarak adlandırılan
politikalar çerçevesinde kara sınırlarına tel örgüler çekiyor, giderek artan sayıda sınır
muhafızını sınırlarında konuşlandırıyor, insanları dışarıda tutmak için komşusu olan ülkelerle
anlaşmalar imzalıyor. Her ne kadar bu politikaların bir bölümü, düzensiz göçle mücadele ve
Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmen ve mülteciler için bir tehlike arz eden insan kaçakçılığı ile
mücadele kisvesi altında yürürlüğe konsa da, AB’ye üye devletler, kayda değer sayıda insanın
AB’ye ulaşmasını sağlayacak güvenli ve yasal yollar oluşturmayı başaramadı. Nitekim 2015
yılında AB üye ülkelerinde yeniden yerleştirilen mülteci sayısı yalnızca 8,155 kişiydi.
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Çatışmalar nedeniyle yerle bir olmuş ülkelerine geri dönme ya da bu ülkelerde hayatta
kalmaya çalışma konusunda giderek karamsarlaşan, güvenli ve düzenli bir şekilde AB’ye
erişimin makul bir seçenek olmadığını gören Afrikalı ve Orta Doğulular, Türkiye üzerinden
AB’ye ulaşmak için düzensiz kara ya da deniz yolculuklarında hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2015 yılında Avrupa’ya düzensiz olarak deniz yoluyla 1
milyondan fazla kişinin ulaştığını ve bu kişilerin 850 bin kadarının, bu geçişlerini Yunanistan
adaları üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. IOM, yine 2015 yılı içinde, Akdeniz’i geçmeye
çalışırken, aralarında Doğu Akdeniz rotasında hayatını kaybeden 805 kişinin de bulunduğu
3,771 göçmen ve mültecinin öldüğünü ifade etti. Benzer bir biçimde, 2015 yılında Avrupa’ya
düzensiz geçişlerin %90’ı kaçakçılar tarafından organize edildi ve bu sektörün cirosu aynı yıl
içerisinde tahmini olarak 5-6 milyar ABD Dolarına ulaştı.

14.2.2. Türkiye’de Mültecilik/Sığınmacılık
14.2.2.1. Türkiye’de Mültecilerin/Sığınmacıların Sistemi
AB ve Türkiye, 15 Ekim 2015 tarihinde, Türkiye üzerinden AB’ye yönelen düzensiz
göçü engellemeyi hedefleyen Ortak Eylem Planı üzerinde anlaşmaya vardı. Türkiye, bu plan
çerçevesinde, kendi topraklarından Avrupa’ya yönelen düzensiz göç hareketlerini engellemeye
yönelik çabalarını arttırmayı ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya ulaşan ve AB üye devletlerince
uluslararası korumaya ihtiyaç duymadığı değerlendirilen düzensiz göçmenlerin kendine geri
gönderilmesini kabul ediyor. AB de, bunların karşılığında Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin
ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye’ye 3 milyar Avro tutarında (yaklaşık 3,4 milyar ABD
Doları) yardımda bulunmayı taahhüt ediyor. Tüm bunlarında karşılığında AB, toplamda 72,000
mülteciyi aşmamak kaydıyla Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen her bir Suriyeli mülteci
için, Türkiye’de yaşayan bir Suriyeli mültecinin AB’ye yerleştirilmesi için (“1’e 1 Formülü”),
“Türkiye Mülteci Aracı” adı altında 6 milyar Avro tutarında bir fonun (yaklaşık 6,7 milyar
ABD Doları) Türkiye’ye tahsis edilmesi, Türkiye vatandaşlarına Haziran 2016 itibariyle vize
serbestisinin tanınması ve Türkiye’nin AB üyeliği için yürütülen ve hâlihazırda yavaşlamış olan
müzakere sürecinin canlandırılması taahhütlerinde bulunuyor.
Türkiye’nin ilk sığınma yasası olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013
yılında kabul edildi ve Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. BMMYK, Avrupa Konseyi ve
sivil toplum örgütleriyle istişare edilerek hazırlanan bu kanun, Türkiye’deki sığınmacıların ve
mültecilerin yasal olarak korunmalarında oldukça önemli bir dönüm noktası olma özelliğini
taşıyor. Kanun, ülkenin göçle ilgili yasal mevzuatını baştan aşağı değiştirerek, yerel ölçekte İl
Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından desteklenen ve Türkiye’deki sığınma ve göç alanını
yönetmekle görevlendirilen yeni bir kuruluş olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (GİGM)
de kurulmasını içeriyor.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, büyük ölçüde Ortak Avrupa Sığınma
Sistemi’ni tesis etmeyi amaçlayan ve “sığınma müktesebatı” olarak da bilinen AB mevzuatına
dayanıyor. Dolayısıyla da Türkiye’nin yeni yasası, “hızlandırılmış değerlendirme” ve bazı
kategorilerdeki başvurucuların idari gözetim altına alınmaları gibi tartışmalı kavramların da
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aralarında bulunduğu AB sığınma hukukundaki çok sayıda model ve usulü, ülkenin mevzuatına
dâhil ediyor.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, kendine has ikili bir sığınma yapısı da tesis
ediyor. Bir yanda Suriye’den gelen mültecilere toplu olarak “Geçici Koruma” statüsü
sağlanırken, öte yandan da diğer ülkelerden gelen sığınmacılara GİGM tarafından üç farklı
bireysel “Uluslararası Koruma” statülerinden biri verilebiliyor. Bu bireysel statüler ise 1Avrupa’da meydana gelen olaylardan ötürü kaçan kişilere verilen ve Türkiye’de uzun dönemli
entegrasyon imkânı sağlayan “mülteci” statüsü; 2- Avrupa dışında meydana gelen olaylardan
ötürü kaçan ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi beklemek durumunda olan kişilere verilen
“şartlı mülteci” statüsü ve 3- mülteci ya da şartlı mülteci durumunda olmayan, ancak menşe
ülkelerinde ölüm cezası, işkence ya da silahlı çatışmalar nedeniyle dönemedikleri için koruma
ihtiyacı olan kişilere sağlanan “ikincil koruma” statüsünden oluşuyor.
Türkiye’deki tüm Uluslararası Koruma başvurusu sahiplerine, (Ankara, İstanbul ve
İzmir gibi büyükşehirleri kapsamayan) “uydu kent politikası” adı verilen bir uygulama
uyarınca, belli bir kentte ikamet etme şartı da getiriliyor. Türkiye, yakın bir zamanda Geçici
Koruma altındaki Suriyeli mülteciler için de ilk kayıt yaptırdıkları ilde kalma zorunluluğu
getirdi.

14.2.2.2. Türkiye’de Mültecilerin/Sığınmacıların Sosyal Politika
Durumları
Küresel bir nitelik arz eden mülteci krizi çok az sayıda ülkeyi sığınmacı ve mültecilerin
sorumluluğunu üstlenmeye mecbur etmiş durumdadır. Dünyadaki sığınmacı ve mülteci
nüfusunun 3 milyondan fazlasının yaşadığı Türkiye de bu ülkelerden biridir. Bu 3 milyonluk
nüfusun büyük bir bölümü Suriye’den gelen mültecilerden oluşuyor. Türkiye, aynı zamanda,
çoğunluğunu Iraklı ve Afgan mültecilerin oluşturduğu ve aralarında kayda değer sayıda İranlı,
Somalili ve Filistinli mültecinin de bulunduğu toplam 400 bin Suriyeli olmayan sığınmacı ve
mülteciyi de barındırıyor.
2014 yılı Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre ülke nüfusunun üçte
birinden fazlası “tavanları akan, rutubetli duvarlar/zemin/temeli olan, pencereler ve zeminde
çürümeler bulunan” konutlarda ikamet ediyor ve yine nüfusun %38,7’si “[yalıtım] sorunları
nedeniyle ısıtma problemi/problemleri” yaşıyor. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik dikkate
alındığında, Türkiye’de yaşayan sığınmacı ve mültecilerin konut ihtiyacını karşılamakta güçlük
çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. Türkiye’de yaşayan sığınmacı ve mültecilerin büyük bir bölümü
kiralanmış özel konutlarda ikamet ediyorlar. Her ne kadar hükümet toplam 270 bin civarı
Suriyeli mültecinin güney sınırındaki illerde bulunan kamplarda barındırılmasını sağlasa da,
geriye kalan 2,48 milyon için barınma imkânı sağlaması gerçekçi olarak mümkün değil.
Suriyeli ve Suriyeli olmayan sığınmacı ve mülteciler için, özellikle hassas durumda
olanların barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak sosyal yardımların varlığı,
hem mevzuatta hem de pratikte yetersiz düzeydedir. Türkiye’deki sığınma sistemi asgari
düzeyde destek güvencesi vermekten ziyade, Geçici Koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası
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Koruma başvurusu sahipleri ve Uluslararası Koruma statüsü sahiplerine sosyal destek ve
hizmetler verip vermeme konusunda ilgili yetkililere takdir yetkisi tanıyor. Söz konusu sosyal
destek yetersiz ve sınırlı; üstelik Mülteci Hakları Merkezi’ne göre sağlanan bu destek ya eşit
olmayan bir biçimde ya da bazı durumlarda hiç sağlanmıyor. İl düzeyindeki hükümet kurumları
da kendi bölgelerinde ikamet eden Uluslararası Koruma başvurusu sahiplerinin tamamının
geçim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak kaynaklara sahip değiller. Geçici Koruma
altındaki Suriyelilerin gelişi ise bu kurumları daha da fazla baskı altına sokuyor. Örneğin,
İstanbul’un işçi mahallelerinden biri olan Sultanbeyli’de yapılan ve 10 bin Suriyeli mültecinin
katıldığı bir anket tek bir kişinin dahi devletten sosyal yardım almadığını ortaya koyuyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün saha araştırması esnasında görüştüğü 57 sığınmacı ve mülteciden
56’sı maddi destek olarak aldıklarını beyan ettikleri şey, aile bireylerinden, diğer
sığınmacılardan ya da dini cemaatlerden aldıkları hayır yardımlarından ibaretti. Uluslararası Af
Örgütü’nün görüştüğü kişilerin büyük bir kısmı Türkiye’ye gelmeden önce dehşet verici olaylar
yaşadıklarını ve çok yoksul olduklarını anlattılar.
BM Mülteciler Yüksek Kurulu (UNHCR) verileri göre;

Suriyeliler, Türk Hükümetinin tanıdığı geçici koruma hakkıyla Türkiye'de ikamet
ettikleri için sayıları genel istatistiklere yansıtılmamıştır.
Rusya Federasyonu’ndan gelen ve 2000 kişi civarında oldukları bildirilen küçük bir
Çeçen grubu Türkiye’de bulunuyor. Bu kişilerin 400’ü İstanbul yakınlarındaki üç bölgede
ikamet ederken, sayısı tam olarak belirlenemeyen diğer Çeçenler kendi imkanları çerçevesinde
yaşıyor. Rusya’nın Avrupa Konseyi üyesi olmasından dolayı, Çeçen kökenli kişiler Türk
makamlarınca Avrupalı olarak kabul edilmekte ve olası iltica talepleri Türk Hükümeti’nce
değerlendirilmektedir. UNHCR, bu kişilerin Türk insani yardım kuruluşlarının yardımlarıyla,
2000 yılından itibaren Türkiye’ye gelmeye başladıklarını değerlendirmektedir. Geçerli kimlik
belgeleri ve pasaportları olmayan Çeçenler, birçok zorlukla karşılaşmalarına rağmen, genel
olarak geçici ikamet izni alabiliyorlar. Ancak ikamet izinlerinin verilmesinde gecikmeler
yaşandığı da bildiriliyor. Kesin bir yasal statüye sahip olmamaları, Türkiye’deki Çeçen
topluluğunda korunmasızlık hissi uyandırıyor. Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarından alınan
bilgiye göre, Türkiye’deki Çeçenler, resmi çalışma iznine sahip olmamaları nedeniyle ciddi
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zorluklar yaşıyor. Zorlukların başında işsizlik ve serbestçe hareket edememek geliyor. Geçici
olan sağlık yardımları ile kronik hastalıklar tedavi edilemiyor. Çocuklar okula kayıt
yaptırabilseler de ancak gayri resmi bir şekilde eğitim görebiliyorlar. Fakat kesin bir yasal
statüye sahip olmayan bazı Çeçenler, çocuklarını devlet okullarına kaydettiremediklerini
bildirdiler. Sonuç olarak, bazı Çeçen çocuklara karne ve mezuniyet belgelerinin verilmediği
anlaşılıyor. UNHCR, tüm devletlere, Çeçen sığınmacılara, ulusal mülteci statü belirleme
prosedürlerine erişmeleri konusunda destek olunmasını ve bunun mümkün olmadığı
durumlarda ise alternatif olarak etkin bir koruma sağlanmasını tavsiye etmektedir. Etkin
koruma, anavatanlarına zorla gönderilmekten korunma, yasal statü, kayıt ve belgelendirme ile
insan onuruna yakışır şekilde temel haklara ve yardımlara erişimi kapsamaktadır.

14.2.2.3. Türkiye’deki Suriyelilerin Durumu
14.2.2.3.1. Temel Veriler
Türkiye 2011 yılından bu yanan dünyanın en büyük insani krizinin tam merkezinde yer
almaktadır. İç karışıklıklar başlamadan önce 20 milyon civarında bir nüfusa sahip olan
Suriye’de bugün yaklaşık 12,2 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu süreçte
yaklaşık 7.65 milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kalmış, 3 milyonu aşkın Suriyeli de
kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta bulmuştur. Türkiye, uyguladığı “Açık Kapı Politikası”
çerçevesinde giriş yapan hiçbir Suriyeliyi geri göndermemiş, onlara “Geçici Koruma Statüsü”
vermiştir.
Cumhuriyetin kuruluşu 1923 yılından bugüne aldığı toplam göçmen sayısı 2 milyon
olan Türkiye ama bugün 2.7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.Türkiye’deki
Suriyelilerin yüzde 54’ünden fazlası, yani en az 1 milyon 200 bini 18 yaş altındaki çocuk ve
gençlerden oluşmaktadır. 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı 450 bin civarındadır. Bunların içinde
Türkiye’de doğanların sayısı 150 binin üzerindedir. Türkiye’nin 10 farklı ilinde kurulan 16
çadır kent, 1 geçici kabul merkezi ve 6 konteyner kentte 221.447 Suriyeli barınmaktadır. Geriye
kalan ve Suriyeli misafirlerin büyük çoğunluğunu oluşturan kesim ise şehirlerde yerel halk ile
iç içe yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Yani Suriyelilerin % 85’i kamp dışında
yaşamaktadır. Barınma Merkezlerinde kalmayan Suriyelilerin büyük bir kısmı sınıra komşu
olan Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Anada, Mersin Kilis gibi illerde yaşamakta iken, eğitimli ve
maddi durumu iyi olan Suriyelilerin ise İstanbul, İzmir gibi büyükşehirleri tercih ettikleri
görülmektedir. Toplam nüfusun yüzde 2,5’ine ulaşan Suriyelilerin nüfus ağırlığı Suriye’ye
komşu bölgelerde yüzde 10’u bulmaktadır. Kilis ilinde ise mülteci nüfusu yerel nüfusun yarısını
geçmiş durumdadır. Yani Suriye sınırı ve civarındaki illerde yaşayan yaklaşık 10 milyon nüfusa
1.2 milyon civarında yeni nüfus eklenmiştir.
Ekim 2011’de İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar ile Türkiye’de kayıt olan Suriyeli
sığınmacılara “geçici koruma statüsü” verilmektedir. Geçici koruma rejimi ile Suriyelilere
sınırsız kalış, zorla geri gönderilmemeye karşı koruma ve acil ihtiyaçlara yanıt veren kabul
düzenlemelere erişimi içerecek şekilde koruma ve yardım sağlanmaktadır. Kamplardan
hastanelere 500.000’in üzerinde hasta sevk edilmiştir. Türkiye’de ameliyat edilen hasta sayısı
200.000’i aşmıştır.
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Bugüne kadar Türkiye, ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriye
vatandaşları için, uluslararası standartlara göre 8 milyar ABD dolarını aşkın tutarında bir
kaynak kullanmıştır. Türkiye’nin bu olağanüstü çabalarına karşın, uluslararası camia ülkemizde
bulunan Suriyeliler için yalnızca 455 milyon ABD doları katkıda bulunmuştur.

14.2.2.3.2. Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Toplumsal Etkileri
Dil, kültür ve yaşam tarzı farklıkları toplumsal uyumu güçleştirmektedir. Sancılı da olsa
Suriyelilerin Türk toplumuna entegrasyon süreci başlamıştır. 35.000’in üzerinde Suriyeli
Türkiye’de doğmuştur. Yerel halk arasında çok eşlilik yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak
boşanma oranları artmaktadır. Suriyelilerle evlilik konusu bir taraftan tepkiye neden olurken
diğer taraftan iki toplumun kaynaşmasına vesile olmaktadır. Çok sayıda yatırımcı ve küçük
işletmeci sermayelerini, işlerini Türkiye’ye taşımıştır. Suriyelilerin önemli bir bölümünü çocuk
ve genç yaştakiler oluşturmaktadır. Bu kesim Türkiye’de büyümektedir. Bunların çoğunluğu
eğitim alamasa da yaşam içinde Türkçeyi öğrenmeye başlamıştır.
Bazı sınır illerinde demografik yapının değişmesinin yarattığı kaygı söz konusudur.
Demografik yapıda (doğurganlık oranı, nüfus artış oranı) değişim ortaya çıkmaktadır.
Suriyelilerin yaşam koşullarının zorluğu ve eğitim imkânından faydalanmıyor olması
uzun vadede suç oranlarındaki artış da dâhil bazı sosyal sorunlara uygun zemin hazırlamaktadır.
Buna rağmen Aralık 2014 itibarıyla kayda değer bir asayiş sorunun yaşanmaması önemlidir.
Yerel halk ve Suriyeliler arasında yaşanan bazı sıkıntılara rağmen toplumsal barışı bozmamak
adına her iki toplumda bir fren mekanizması gelişmiştir. Şimdiye kadar ciddi sosyal sorunların
yaşanmamış olması sosyal yapının sorunlarla baş edebilme kapasitesini göstermektedir.

14.2.2.3.3. Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Ekonomik Etkileri
Konut piyasası ile ilgili sorunlar oluşabilmektedir. Kiralarda artış gözlenmektedir ve
kiralık ev bulmak giderek zorlaşmaktadır.
İşgücü açısından da sorunlar/fırsatlar görülebilmektedir. Özellikle küçük işletmelerde
kaçak işçi çalıştırma yaygınlaşmaktadır. Kaçak Suriyeli çalıştıran ve çalıştırmayan firmalar
arasında haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Yerel halk iş fırsatlarının ellerinden alındığına
inanmaktadır. Ancak iş dünyası açısından bakıldığında bu iddianın karşılığının olmadığı
görülmektedir. Normal şartlarda işini kaybedecek kişiler de Suriyeliler nedeni ile işsiz kaldığını
düşünmektedir. Ayrıca sığınmacılar genelde yerel halkın çalışmayı tercih etmediği alanlarda
istihdam edilmektedir. Böylece vasıfsız işgücü gerektiren iş kollarında işgücü açığı
kapanmaktadır. Suriyelilerin sınır illerinde işgücü açığını kapatması bölgedeki yatırım ortamına
olumlu katkı sunmaktadır.
Suriye’deki ve Türkiye’deki Suriyelilere sağlanan insani yardım malzemelerinin ve
hizmetlerin yerel firmalardan temin edilmesi, özellikle gıda ve tekstil firmaları için bir fırsat
oluşturmaktadır. Başta Halep’ten olmak üzere, tüccar ve yatırımcı Suriyeliler de Türkiye’ye
gelmektedir. Deniz ve limanın varlığı bu Suriyeliler için Mersin’i bir cazibe merkezi
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kılmaktadır. Bu konuda öne çıkan bir diğer il Gaziantep’tir. Gaziantep Ticaret Odası’na kayıtlı
Suriyeli firma sayısı iç savaş öncesinde 60 civarında iken 2014 Ekim itibarıyla 209’a
yükselmiştir. Suriyeli sermayenin Türkiye’ye kanalize olması ile ilgili büyük fırsatların kaçtığı
ileri sürülmektedir. 2013 tarihinde çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,
uluslararası korumadan yararlananlar için çalışma izni alma yolunu açık tutarken geçici
korumadan yararlananların erişime ilişkin düzenleme getirmemiştir. Yasal yollardan çalışma
izni almayan/alamayan sığınmacılar kayıt dışı olarak çalışmak durumunda kalmışladır. Suriyeli
sığınmacılar krizine kadar yönetilebilir görülen bu durum, geçici korumadan yararlanan
tahminen yarım milyon Suriyeli sığınmacının iş piyasasına girmesiyle yönetilebilirlik sınırını
aşmış ve hükümet, alanla ilgili düzenleme yapmak durumunda kalmıştır. 2014 Ekim ayında
çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ve 2016 Ocak ayında çıkarılan “Geçici korumadan
Sağlanan Yabancılara Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Yönetmelik”, hükümetin bu alanda
attığı en somut adımlar olmuştur. Çalışma izni verilmesi bir taraftan sığınmacıların emeğinin
özel sektör tarafından ucuza kiralanarak sömürülmesine engel olacak, diğer taraftan da
sığınmacılara kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânı vererek sürekli yardımla geçinmeye
nazaran daha onurlu bir hayat sürmelerini sağlayacaktır. Ortadoğu ülkeleri ile ticaret ve yatırım
ilişkisi olan ve o pazarları iyi bilen Suriyeli tüccar ve yatırımcılar bu ülkeler ile olan ticaret ve
yatırım ilişkisine katkı sunmaktadır. Suriyeliler küçük işletmeler (fırın, ayakkabı üretimi, vb.)
yoluyla üretim ve ticarete katkı sağlamaktadır. Ancak bu işletmelerin tamamına yakınının
kaçak olması dolayısıyla vergi vb. yasal yükümlülükleri yerine getirmemeleri haksız rekabete
neden olmaktadırlar.
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Uygulamalar
:“Suriyeliler Türk Vatandaşlığına Geçince Neler Değişecek”
6 yıldır süren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, ‘vatandaş’ olup
üretime dahil olduğunda hem çadır kentlerdeki dram sona erecek hem devlet ağır yükten
kurtulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacı 3 milyon Suriyeli'den kalifiye
ve suç kaydı olmayanlarına istenirse vatandaşlık vereceğini açıklamasının ardından gözler
'Suriye kökenli Türkiye vatandaşlarının' olası insani, sosyal ve ekonomik etkilerine çevrildi.
Muhalefet partileri olayın 'Savaştan kaçıp sadece yaşamak için Türkiye'ye sığınan
milyonlarca kadın ve çocuk gibi insani boyutunu' görmezken, seçmen transferi ve bozulan
ekonomik dengelerden bahsediyor. Ekonomideki rakamlar ve uzmanlar da tam bu noktada
'Suriyeli göçmenler, muhalefet partilerinin iddiasının aksine ekonomiye ve sosyal dengelere
yük değil dinamizm getiriyor' diyor.
Yardım Kesilecek
Suriyeliler, nisan ve mayıs ayında en çok yeni iş yeri açan yabancılar olarak Türk
ekonomisine katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının başvurmadığı için yurtdışından ithal
edilen imalat, inşaat ve maden sahasındaki çalışan açığını da kapattı. Suriyelilerin
vatandaşlığa geçmesi, Türkiye'nin sığınmacılara yapmak zorunda olduğu ve 11 milyar
dolara ulaşan yardımları sonlandıracağı gibi, vergi artışı da sağlayacak. Türkiye, sığınmacı
veya mülteci olduğunda yapmak zorunda olduğu insani yardımlar yerine 'Vatandaş Suriye
kökenlilerden' vergi almaya başlayacak.
Kaç Suriyeli Başvuracak?
Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli'den kaçının vatandaşlık için başvuracağı merak
konusu ama İzmir'de geçen hafta yapılan bir çalışma, bunun ipuçlarını veriyor. Aralarında
Suriyeli işverenlerin de bulunduğu 4 bin 800 ayakkabı imalathanesinde çalışan 3 bin 500
Suriyeli'ye çalışma izni çıkarılmak istendi. Ancak hem kendilerinin istememesi hem de
çalıştıkları işyeri sahiplerinin isteksizlikleri nedeniyle sadece 550 Suriyeli 'çalışma izni' için
başvurdu. Suriyeli işveren ve çalışanlar, 'ödeyecekleri yeni vergi ve devletin keseceği
sosyal yardımları' nedeniyle, çalışma izni almaya veya vatandaşlığa geçmeye sıcak
bakmıyor.
…
Vatandaşlık Verilirse Bu Ayrımcılıklar Kalkacak
- Türkler üniversiteye sınavla Suriyeliler sınavsız giriyor.
- Türk öğrenciler 400 TL, Suriyeliler 1200 TL burs alıyor.
- Türklere kira yardımı yok, Suriyelilere 250 lira yardım var.
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- Türklerden SGK pirimi ve eczaneler için yüzde 20 katkı payı alınıyor.
Suriyelilerden alınmıyor.
- Türkler destek yardımı almazken Suriyelilere 900 TL veriliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi, “Suriyeliler Türk Vatandaşlığına Geçince Neler
Değişecek?,” (Çevrimiçi) http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/06/suriyeliler-turkvatandasligina-gecince-neler-degisecek, 07.07.2016.
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Uygulama Soruları
Suriyelilerin Türkiye’deki gelecekleri açısından neler söylenebilir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
o Göç, sebepleri ve sonuçları ile geniş bir alana tekabül eden bir olgudur.
o Göçün ekonomik, siyasi-askeri, sosyal-kültürel gibi çeşitli sebepleri bulunmaktadır.
o Göçün ekonomik, sosyal, kültürel sonuçları bulunmaktadır.
o Mültecilik ile sığınmacılık meselesi Türkiye’de coğrafi çekince nedeniyle genel-geçer
tanımlamalarında dışında ele alınmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Göç olgusu ile ilgili olması diğerlerine göre daha az beklenen grup hangisidir?
A) Sosyologlar
B) Planlamacılar
C) Muhasebeciler
D) Ekonomistler
E) İdareciler
2) Göçteki zaman kriteri 24 saat olan ülke hangisidir?
A) Solomon Adaları
B) Filipin Adaları
C) Havai Adaları
D) Karayipler
E) Yeni Zelanda Adaları
3) Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik sebepleri içindedir?
A) Savaşlar
B) Terör
C) Nüfus artışı
D) Eğitim
E) Tarımsal dönüşüm
4) Okullaşamamadan kaynaklı göç nedeni hangisidir?
A) Askeri
B) Siyasi
C) Ekonomik
D) Sosyal ve kültürel yapı
E) Ailevi
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5) “Başlık parası”ndan kaynaklı göç nedeni neye dâhildir?
A) Askeri
B) Siyasi
C) Ekonomik
D) Sosyal ve kültürel yapı
E) Ailevi
6) “Beyin göçü” hangi kategoride ele alınmaktadır?
A) Ekonomik
B) Eğitim
C) Sosyal
D) Kültürel
E) Siyasi
7) Kentlerde sayıları gittikçe artmakta olan sokak çocukları, göçün hangi sonucu
bağlamındadır?
A) Askeri
B) Sosyal
C) Siyasi
D) Ekonomik
E) Kültürel
8) Gecekondulaşma sorunu, göçün hangi alanına dahil edilmektedir?
A) Siyasi sonuç
B) Askeri sebep
C) Ekonomik sebep
D) Sosyal sonuç
E) Kültürel sonuç
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9) Göç edenlerin kente entegre olmalarında, kent kimliği ile bütünleşmelerinde sorun
yaşamaları hangi özel kavram ile ifade edilmektedir?
A) Kentlileşememe
B) Kentleşememe
C) Anomik kentleşme
D) Gecekondulaşma
E) Varoş
10) Kentlerdeki kayıtdışılık sorunu, göç sonrası hangi bağlamdadır?
A) Sosyal
B) Siyasi
C) Kültürel
D) Ekonomik
E) Ailevi
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Cevaplar
1) C
2) A
3) E
4) D
5) D
6) B
7) B
8) E
9) A
10) D
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