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ÖNSÖZ
Sosyal politika birey ve toplumun refahının sağlanmasında ve sürdürülebilir ve sağlıklı
bir toplum yapısına ulaşılması ve yapının korunmasında önemli bir role sahip olan politikadır.
Sosyal politika sosyal barış, sosyal denge, sosyal adalet ve sosyal bütünleşme hedefiyle
böylesi bir toplum yapısının tesisine katkı sağlar. Kuşkusuz, sosyal politikalar ihmal edilerek
tek başına ekonomik büyümenin sağlanması, ekonomik politikaların sosyal etkileri dikkate
alınmaksızın hayata geçirilmesi huzur ve barış içinde yaşayan bir topluma ulaşılmasını
mümkün kılmaz.
Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, işsizler, akli dengeleri
bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler
bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla müdahalede bulunulmaması,
önlem alınmaması, politika ve stratejiler geliştirilmemesi düşünülemez.
Nitekim, tarih boyunca bu grupların ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli yöntemler
geliştirilmesi ise bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmiştir.
Diğer bir ifadeyle sosyal politikalar medeniyetin başlangıcından beri var olan politikalardır.
Bu boyutu sosyal politikanın geniş anlamda tanımına bize götürürken, işçi sınıfı merkezli
politikalar dar anlamda sosyal politika çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, ders notu olarak hazırlanmış bu çalışmada her iki boyutu da dikkate alan
ve sosyal politikayı işçi sınıfı merkezli bir yaklaşımın yanısıra toplumdaki özel politika
gerektiren grupları dikkate alan ve refahı artırmayı amaçlayan bir yaklaşım benimsenmiştir.
Zaten büyük beşli olarak nitelendirilen sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal
hizmetler alanı oldukça geniştir ve işçi sınıfı ve çalışma hayatına ilişkin konular sosyal
politikanın ilgi alanın sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Üstelik, bu temel konulara ilaveten
“cinsiyet ve cinsel tercih ayrımcılığı, çevre politikaları, madde bağımlılığı konularının da bu
bilim sistematiği içinde ele alındığı görülmektedir. Sosyal politikanın hedef gruplarını ise
toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar,
gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel politikalar gerektiren kesimler meydana
getirmektedir.
Sosyal politikayı her iki boyutuyla ele alan çalışmanın başta öğrencilerimiz olmak
üzere ilgililer ve bilim dünyası için yararlı olması dileklerimle…
Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz
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YAZAR NOTU
Sosyal politika öğrencileri için ders notu olarak hazırlanmış bu çalışma ile sosyal
politika alanına ilişkin kapsamlı bir bilgi birikimi kazandırılması amaçlanmaktadır. Kalkınma
ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplum yapısına ulaşılmasında sosyal politikaların rol ve önemi
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada, sosyal politikanın kavramsal çerçevesi, doğuşu, gelişimi, küreselleşme ve
ekonomik krizlerden etkileşimi, sosyal politikanın sağlanmasında rol oynayan kurumlar, refah
devletleri, sosyal politika süreç ve tarafları ile sosyal politika yararlanıcısı gruplardan bir kısmı
ele alınmıştır.
Çalışma hazırlanırken kapsamlı bir kaynak setinden yararlanılmıştır. Ancak, bu alanla
ilgili çalışma içerisinde yer yer belirtilen diğer kaynaklardan da yararlanılması derin bir
birikimin oluşması açısından bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)
2)
3)
4)

Sosyal Politika Kavramı ve Tanımı
Sosyal Politikanın Amaç ve Alan ve Hedef Kitlesi
Sosyal Refah ve Sosyal Refah Politikası
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sosyal politika bir bilim dalı mıdır?
Sosyal politikanın ekonomik politikalardan farkı var mıdır?
Farklı sosyal politika tanımları niçin ortaya çıkmıştır?
Sosyal politikanın alanı nedir ve hedef kitlesi hangi toplum gruplarından
oluşur.
5) Refah-sosyal refah ile sosyal yardım-sosyal hizmet kavramlarının farklılıkları
nelerdir?
1)
2)
3)
4)

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, fikir
yürüterek ve tartışmalara
katılmakla

Sosyal Politika
Kavramı

Sosyal politika
kavramını ve sosyal politika
tanımlarını kavrayabilmek.

Sosyal Politikanın
Amaç ve Alanı

Sosyal politikaların
ekonomik politikalarla
ilişkisini ve sosyal
politikaların önemini
saptayabilmek

Okuyarak, fikir
yürüterek ve tartışmalara
katılmakla

Refah, Sosyal Refah
ve Refah Politikası, Sosyal
Yardım – Sosyal Hizmet

Temel kavramları
detaylı olarak ortaya
koyabilmek.

Okuyarak, fikir
yürüterek ve tartışmalara
katılmakla

4

Anahtar Kavramlar







Sosyal politika: Toplumda gelirin yeniden dağılımına yönelik önlemlerle
toplumda refah sağlama amacı güdülen politikalar.
Dar anlamda sosyal politika: İşçi sınıfı merkezli politikalar olup, işçi ve
işveren ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözümlemeye ve işçi sınıfının refahını
artırmaya yöneliktir.
Geniş anlamda sosyal politika: Toplumun tüm kesimlerine ve tüm toplumsal
sorunlara yönelik politikalar olup refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki
tüm zayıf ve güçsüzlerin korunması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması
amacı taşımaktadır.
Sosyal refah: Fiziksel ya da zihinsel hastalık, yoksulluk, yaşlılık, özürlülük ya
da diğer belirli durumlardan dolayı yardıma gereksinim duyan kişilere yapılan
ayni ya da nakdi ödemelerdir.

5

Giriş
Bu bölümde, genel olarak sosyal politika disiplini ve bu disipline ilişkin temel
kavramlar hakkında bilgi verilecektir. Sosyal politika kavramının yanısıra, refah, sosyal refah
ve refah politikasının esasları, sosyal yardım ve hizmetler, sosyal politikanı amaç ve alanı ile
hedef kitlesi paylaşılmak suretiyle sosyal politikanın çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
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1.1. Sosyal Politika Kavram ve Tanımı
1.1.1. Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politika, hem kavram hem de içeriği konusunda, üzerinde uzlaşıya varılamayan
ve çok tartışılan alanlardan biridir. Kavram, Kıta Avrupa’sında sosyal politika (social policy),
Kuzey Amerika literatüründe ise daha çok sosyal refah politikası (social welfare policy)
olarak kullanılmaktadır. Bazı yazarlar her iki kavramın aynı anlama geldiğini belirtmekte,
bazıları, sosyal politikayı çok çeşitli politikaları içeren ve sosyal refah politikalarını da
kapsayan çerçeve bir kavram olarak değerlendirmektedir.
Gerçekten, sosyal politikanın tanımlanması, bu bilim dalının kabul edilen ve saygı
duyulan akademik bir disiplin haline gelmesinde en önemli ve en büyük katkıyı sağlayan
Richard Titmuss tarafından oldukça karmaşık bir iş olarak nitelendirilir. Çünkü, gerek sosyal
politika kavramının kullanılmaya başlanması ve gerekse bu alanın bir bilim dalı olarak kabulü,
diğer akademik disiplinlere göre daha yakın tarihte gerçekleşmiştir.
Sosyal politika kavramının, literatürde sosyal siyaset, sosyal ekonomi, toplumsal
politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, refah politikası vb. farklı adlarla da ifade
edildiği görülmektedir. Kavram, ilk defa XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Almanya’da Profesör
Wilhelm Heinrich Riehl tarafından kullanılmıştır. Fakat, 1873’lerde Alman Sosyal Siyaset
Derneği’nin kurulması ve iktisat biliminin akademik bir disiplin haline gelmesine kadar,
devletin burjuva kesimi karşısında alması gereken önlemleri belirten dar ve politik bir kavram
olarak algılanmış, ancak bu gelişmelerle birlikte önce iktisat politikası içindeki yerini almış,
daha sonra bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir.
Konunun bir bilim dalı haline gelişi ise, 1911 yılında Alman Otto v. Zwiedineck–
Südenhorst’un yazdığı Sosyal Politika adlı eserle birlikte gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise,
kavramın 1917 yılında Ziya Gökalp’in başında bulunduğu İktisadiyat dergisi tarafından
kullanıldığı görülmektedir. Ancak, terimin Türk terminolojisine girişi, 1933–1934 yılında
gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile ülkemize gelen Alman profesörler, özellikle Prof. Dr.
Gerhard Kessler aracılığıyla olmuştur.
Sosyal politika kavramı iki ayrı anlama sahip olup, hem bir akademik disiplinin adını,
hem de sosyal refahı sağlamak için yapılan toplum düzenlemelerini belirtmek için
kullanılmaktadır.
Sosyal politikayı açıklamaya yönelik girişimler incelendiğinde, çok çeşitli tanımların
yapıldığı görülecektir. Öyle ki, bir tanımda sosyal politika, devletin sosyal koşul ve imkanlara
müdahale biçimi olarak tanımlanarak geniş bir çerçeve içinde değerlendirilirken, bir diğerinde
sadece çalışma ilişkilerine yönelik müdahaleler sayılmaktadır.
Titmuss sosyal politikayı çalışan sınıflar, emekliler, kadın ve çocuklar gibi zayıf
gruplar için fayda veya refah amaçlı bir yaklaşımla, daha fazla refahın ve daha fazla faydanın
sağlanmasındaki bir araç olarak tanımlamakta ve sosyal politikaya kaynakları yeniden dağıtıcı
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bir işlev yüklemektedir. Sosyal politikayı zenginden fakire gelir transferi ve refah amaçlı bir
araç olarak nitelendirmekte, bu iki unsuru taşımayan politikaları ise sosyal politika kapsamına
dahil etmemektedir.
Örneğin, Latin Amerika ülkelerinde uygulanan sosyal sigorta programlarının, sosyal
sınıflar arasındaki eşitsizliği artırıcı etkiye sahip olduğu için sosyal politika önlemleri içinde
değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir.
Diğer bir tanımda, Marshall, sosyal politikayı, hizmet ve gelir sağlamak suretiyle
vatandaşların refahına doğrudan tesir eden hükümet politikaları olarak görürken, benzer bir
şekilde Hagenbuch, toplumdaki tüm bireylere minimum standart ve belirli fırsatların
sağlanması arzusu olarak tanımlamaktadır.
Yine, sosyal politika, “hükümetin toplumdaki eşitsizlikleri düzeltme, avantajsız
grupların şartlarını geliştirme ve zayıflara yardım sağlama amacıyla müdahalelerde
bulunmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer yandan, kimi yazarlarca sosyal politikanın
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, endüstri toplumlarındaki fakirlere ve avantajsız gruplara fayda
sağlama fonksiyonu gördüğü, savaştan sonra ise daha çok kaynakların yeniden dağılımı veya
akışına tesir etmeye başladığı ifade edilmektedir.
Tanımları artırmak ve çeşitlendirmek mümkündür. Ancak, tanım farklılıklarına rağmen
hemen her tanımda bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar, sosyal politikalarla
vatandaşlara refah sağlama amacı güdülmesi ve bu politikaların gelirin yeniden dağılımına
yönelik önlemler içermesidir. Bir diğer unsur da, sosyal politika önlemlerinin uygulanmasında
genellikle devlete görev verilmiş olmasıdır.
Sosyal Politika; sosyal nitelikli politikalar bütününden oluşur. Sosyal politika, bir
devlet politikasıdır. Gelişimi insan hakları ve demokratik haklar yanında birçok değişkene
bağlıdır. Sosyal politika, devletin ideolojisine, toplumların gelişmişlik düzeylerine göre
kapsam ve içerik değişiklikleri gösterir. Bu nedenle, sosyal politika kavramını, her dönemi
kapsayacak şekilde tanımlamak oldukça güçtür. Sosyal politikayı anlamının en kolay yolu,
tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimi izlemektir.
Diğer taraftan, sosyal politikalar, toplumsal düzenin korunması ve sosyal barışın
sürekliliğinin sağlanması için hayata geçirilmektedir. Kuşkusuz karşılaşılması kaçınılmaz olan
bu sorunlara duyarsız kalınması, kendi kendine ihtiyaçlarını gideremeyen bireylere destek
olunmaması toplumsal yaşama entegre olamayan suç ve şiddet eğilimi yüksek bir kitlenin
varlığını beraberinde getirmektedir. Gerçekten, liberal ekonomik politikaya rağmen devletlerin
ilk sosyal politika tedbirlerine başvurmasında Endüstri Devrimi sonrasındaki işçi
hareketlerinin, grevlerin, gösterilerin sanayileşmiş ülkelerde mevcut düzeni sarsacak boyutlara
erişmesi etkili olmuştur.
Yukarıdaki değişik ifadelerin ötesinde sosyal politika, iki tarif kategorisine ayrılarak
değerlendirilmektedir. Bunlardan birincisi, geniş anlamda sosyal politika, diğeri ise dar
anlamda sosyal politikadır.
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Dar anlamda sosyal politika 19. yüzyılda endüstrileşme ve kentleşmenin yol açtığı
tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla çıkmış olup, ilgisini işçi - işveren sınıfları
arasındaki ilişkileri düzenlemeye, çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmaya ve çalışma barışının
tesis edilmesine yöneltirken, yukarıdaki tanımların hemen hemen tamamında ifade edilen
geniş anlamda sosyal politika ise genel olarak refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki tüm
zayıf ve güçsüzlerin korunması ve adil bir gelir dağılımının sağlanması amacı taşımaktadır.

1.1.2. Dar Anlamda Sosyal Politika
Dar anlamda sosyal politika endüstrileşmeyle birlikte başlamış olup, tüm ilgisini
sadece iki sınıf ilişkilerini düzeltmeye yöneltmiştir. Bu sınıflar, endüstrileşmeden fazlasıyla
yararlanan ve sermayeyi temsil eden işverenler ile her değişim ve gelişmede olduğu gibi, bu
gelişme trendinden yeterince faydalanamayan ve emeğinden başka geliri bulunmayan işçi
sınıfıdır.
Öyle ki, bu dönemde sosyal politika daha ziyade hızlı sanayileşme ve kentleşme
nedeniyle ortaya çıkan tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla alınan tedbirler
bütünü olarak değerlendiriliyordu. İşçi sınıfı içinde çeşitli sol ideolojilerin yerleşmeye
başlaması gibi nedenler dar anlamda sosyal politika tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır.
İki sınıf arasındaki eşitsizliklerin ve dolayısıyla sefaletin arttığı ve çatışmaların şiddetlendiği
kapitalist ekonomilerde, ekonomik şartların işçi sınıfı lehine değiştirilerek, çatışmanın barışçı
yollarla çözümlenmesi ve sosyal barışın temini dar anlamdaki sosyal politikanın esasını teşkil
etmektedir.
Dar anlamda sosyal politika, başlangıçta, kapitalist düzen içerisinde emek ve sermaye
sahipleri arasındaki bu adaletsizliği ve mücadeleyi, barışçı yollarla sona erdirmek, ekonomik
ve toplumsal hayatın, kısacası düzenin devamını sağlamaya yönelik politikalar olarak ortaya
çıkmıştır.
Dar anlamda sosyal politika iki şekilde açıklanabilir. Bunlardan ilki, ekonomik
bakımdan bağımlı ve güçsüz insanları sermayeye karşı korumak, sömürülmelerini önlemek
için devletin müdahalesi ile sınıflar arasında uyum ve denge sağlayıcı önlemler alınması,
diğeri ise, sömürünün, doğrudan devlet müdahalesiyle önlenmesi ve toplumdaki sınıflar
arasında dengenin bozulmaması için, verilen hak ve özgürlüklerin devlet tarafından ihlal
edilmemesi ve başkalarına karşı korunmasıdır.
Dolayısıyla dar anlamda sosyal politika, işçi sınıfına ve onun çok temel sorunlarına
yönelik dar kapsamlı, sınırlı amaçlı bir politikadır. Bu biçimiyle de ilk önce emek sermaye
arasındaki çelişkilerin ve eşitsizliğin iyice su yüzüne çıktığı endüstrileşen toplumlara özgü bir
politika olarak karşımıza çıkmakta ve temel amacı da yükselen emek-sermaye çatışmasını
azaltmak olmaktadır.
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İşte, hem endüstrileşmeyi ve kapitalist sermaye birikimini sürdürmek isteyen hem de
büyüyen öfke ve çatışmayı yatıştırmak gereğini duyan devletler için, en azından işçilerin
şikayetlerinden bazılarının giderilmesi ve çalışma yaşamından kaynaklanan risklere karşı bazı
güvenceler sağlanması en akılcı yol olarak görünmüştür diyebiliriz. Böylece, öncelikle iş
kazası ve hastalıklara karşı getirilen sigorta uygulamaları, yaşlılık, işsizlik gibi konularda
gündeme gelmiş ve çalışma yaşamında işverenin insafına terk edilen işçiler için az da olsa bir
koruma ve güvence sistemi oluşturulmuştur.
Prof. G. Kessler ise sosyal politikayı, sosyal sınıfların hareketleri, tezatları ve
mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk düzenini korumaya ve devam ettirmeye yönelik bir
siyaset olarak tarif etmiştir. Benzeri bir tarifte Prof. Yalçıntaş, dar manada sosyal siyaseti
kapitalist ekonomi düzeninde iki sınıf arasındaki tezatları ve mücadeleleri hafifletmeye,
mümkün olduğu takdirde bunları ortadan kaldırmaya, mevcut ve yürürlükteki düzeni devam
ettirmeye ve sağlamlaştırmaya yönelmiş bir politika olarak nitelendirmektedir.
Dar anlamda sosyal politika:


Kapitalist toplum yapısını ve iktisat düzenini esas almakta,


Bu düzen içinde sadece iki sınıf (işçi sınıfı ve işveren-sermaye) ve bu iki sınıf
arasındaki ilişkiler ile bu sınıflar arasındaki çelişkilerden yola çıkmakta,

Hızlı sanayileşmenin ortaya çıkardığı sosyal sorunları çözmeye ve özellikle işçi
sınıfını bu sorunlardan korumaya çalışmakta,


Mevcut düzeni koruma amacı taşımaktadır.

Bu bağlamdaki sosyal politikanın yegane sorumlusu ulusal ölçekte yasama, yürütme ve
yargı erkine sahip olan devlettir. Devletin dışındaki diğer kamu-özel örgütlenmelerinin hiçbiri
ekonomik ve sosyal koşulları işçi sınıfı lehine değiştirecek kapasite, yetki ve genellikle de
böyle bir anlayıştan yoksundur.
Ülkemizde sosyal politika bilimi ve bu alandaki yazının ise daha çok dar anlamda
sosyal politika yaklaşımı çerçevesinde geliştiği görülmektedir. Sosyal politikanın kapsamı
çalışma ilişkileri merkezli politikalarla sınırlı olarak değerlendirilmiş ve alandaki çalışmalar
işçi sınıfının sorunların incelemenin ötesine çok fazla geçmemiştir. Hatta bir çok sosyal
politika eseri iş hukuku ve toplu pazarlık hukuku alanları ağırlıklı oluşmaktadır. Bunda
kuşkusuz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Hitler rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve
ülkemizde sosyal politika biliminin kurucusu olan Prof. G. Kessler’in çalışmalarının etkisinin
belirleyici olduğu düşünülmektedir. Kessler kıta Avrupası sosyal politika anlayışının
ülkemizde gelişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca, bu dönemde ülkenin ekonomik gelişme ve
endüstrileşme düzeyinin bu alandaki yazının daha çok işçi sınıfı merkezli sosyal politika
anlayışı çerçevesinde ortaya çıkmasına yol açtığı söylenebilir.
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1.1.3 Geniş Anlamda Sosyal Politika
Geniş anlamda sosyal politika, toplumsal yaşamda ortaya çıkan ve bu bilim dalının
kapsamına giren tüm problemlerle ilgilenir. Bu problemlerin niteliği itibariyle, geniş anlamda
sosyal politikanın alanını insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar götürmek mümkündür.
Geniş anlamda sosyal politika, adı üstünde bütün sosyal alanlar ve bütün sosyal
grupların sorunları ile ilgilenmekte ve çözümler üretmektedir. Bu anlamda sosyal politika,
sosyal gelişme, sosyal adalet, sosyal denge ve sosyal bütünleşme hedeflerini içermektedir.
Çalışma ilişkilerinden kaynaklanan sosyal politikalar daha yeni olmasına karşın, geniş
anlamdaki sosyal politikalar insanlık tarihi kadar eskidir.
Sosyal politika, işçi ve işveren sınıfları arasındaki sorunları çözmek amacıyla ortaya
çıkmış ancak zaman içinde toplumun farklı kesimlerine ve çeşitli toplumsal sorunlara
yönelmiş, toplumsal düzeni ve bütünlüğü ilgilendiren daha geniş kapsama ulaşmıştır. Örneğin,
eğitimde, sağlıkta, barınma olanaklarında herkes için asgari bir düzeyin sağlanması gibi bir
düşünce gelişmiştir. Daha sonra da amacında genişlemeler olmuş, örneğin geniş bir sosyal
eşitlik ve sosyal adalet amacını hayata geçirmeye çalışan uygulamalara dönüşmüştür. Bu
açıdan, yoksulluğun önlenmesi, herkesin belirli bir eğitim ve sağlık hakkı ile donatılması,
gelir dağılımındaki eşitsizliklerin belirli bir ölçüde de olsa giderilmesi, işsizliğin ortadan
kaldırılması gibi hedefler sosyal politikanın temel hedefleri arasına girmiştir.
Geniş anlamda sosyal politika, toplumda çıkarları çatışan işçi ve işverenleri
uzlaştırmaya çalışmaktan öte, toplumsal düzende rahatsızlık yaratmaya yönelik tüm
çatışmalarla ilgilenmektedir. Sosyal politika; toplumun refahı ve sosyal barışın sağlanması
için, ekonomik oluşumların sınıflar arasında yaratması mümkün dengesizlik ve
adaletsizliklerini gidermeye yönelik önlemleri içermektedir. Sosyal politika geniş anlamı ile
ele alındığında; sosyal sınıfların toplumsal yapı içinde, uyumlu bir şekilde yer almasını
amaçlar. Sosyal bütünlüğü parçalama eğilimi gösteren zıtlıkların, gerginliklerin ve
çatışmaların barışçı ve toplumdaki farklı tarafların ortaklaşa kabul edeceği yollarla
çözümlenmesine yönelik politikalar üretir.
Sosyal politika; 19. yüzyılda emek piyasasında taraflar arasındaki sorunların
giderilmesine yönelik önlemler olarak başlamışsa da bugün gelinen noktada toplumun değişik
kesimlerine ve toplumsal sorunlara yönelmiş, tüm bireylerin sosyal gelişmesini sağlamayı ve
hayat koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir vatandaşlık hakkına dönüşmüştür. Sosyal
politikanın, sosyal eşitlik ve sosyal adalet sağlayıcı bir işlev ve nitelik kazanması; bu
politikaların sosyo-ekonomik haklar gibi hukuki bir temele oturması ve vatandaşlık anlayışına
sosyal bir boyut eklenmesiyle ilgili olmuştur.
Bu bağlamda sosyal politika, ilk ve orta çağlardaki kölelik rejimi ile feodal sistem
içindeki serflerin problemlerinden, köylü sınıfının veya esnaf ve küçük sanatkarların ve
işyerlerinin korunması ve geliştirilmesine kadar oldukça geniş sorunlar yelpazesiyle
ilgilenmektedir. Daha açık bir ifadeyle geniş anlamda sosyal politikanın, işçi ve işveren sınıfı
ve bu sınıf dışındaki tüm sosyal sınıfların problemleriyle ilgilendiği söylenmektedir.
11

Diğer taraftan, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gelişmiş batılı ülkelerde sosyal
devlet – refah devleti anlayışının benimsemesiyle birlikte sosyal politikada işçi sınıfı merkezli
politikalardan tüm topluma yönelik politikalara doğru bir değişim meydana gelmiştir. Çünkü,
Keynesyen ekonomik politikalarla bu ülkelerde işçi sınıfının refah düzeyi oldukça yükseldiği
gibi, ekonomik gelişme beraberinde çok çeşitli yeni problemler getirmiştir. Örneğin,
kadınların işgücüne katılımının artması onların çocuklarının bakımını gerçekleştirecek
kurumların oluşturulmasını gerektirmiştir. Diğer yandan, özellikle son yıllarda bu ülkelerde
boşanma oranlarındaki artış ve aile bağlarının zayıflaması tek ebeveynli (anne-çocuk/çocuklar,
baba-çocuk/çocuklar) aileler ve onların sorunları ile tek anneli veya ebeveyni belirsiz kimsesiz
çocuklar sorununu sosyal politika gündeminin merkezine taşımıştır. Yine bu ülkelerde nüfus
hızla yaşlanmakta ve yaşlı bakım ve hizmetleri en önemli sosyal politika konuları içinde yer
almaktadır. 21. yüzyılın ilk yıllarında ise büyük ölçüde işsizlikten ve istihdamla birlikte düşük
ücretlerden kaynaklanan yoksulluk tüm dünyada global çarelerin arandığı en büyük problem
haline gelmiştir.

1.2. Sosyal Politikanın Amaç ve Alanı
Sosyal politika önlemleri, endüstrileşmeyle birlikte toplumsal gelişme-değişmeye
paralel olarak genişlemiştir. 19. yüzyıl boyunca devlet tarafından işçi sınıfı merkezli önlemleri
içeren politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal
güvenlik, çalışma hayatındaki kadın ve çocukların korunması gibi konular sosyal politika
alanının temel konuları haline gelmiştir. Sosyal politikanın konularına tarihsel süreçte
bakıldığında ilk sosyal politika konularının koruyucu iş hukuku mevzuatının oluşturulması,
örgütlenme özgürlüğünün elde edilmesi, çalışma hayatındaki risklere karşı sosyal sigortaların
kurulması ve ücretin korunması olarak sıralanabilir.
Oysa bugün sosyal politika, geliri yeniden dağıtan bir mekanizma olarak oldukça farklı
bir işlev görmektedir. Üzerinde ittifak edilen sosyal politika konuları ise, gelirin muhafazası
veya sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler olarak
sıralanmaktadır. Bu temel konulara ilaveten cinsiyet ve cinsel tercih ayrımcılığı, çevre
politikaları, madde bağımlılığı konularının da bu bilim sistematiği içinde ele alındığı
görülmektedir.
Böylesi kapsamlı bir uygulama alanına sahip olan sosyal politika, özellikle İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal devlet veya refah devleti anlayışı ile birlikte gelişmiştir.
Ayrıca, bu dönemde sosyal politika kavramı, gerek kavram ve gerekse uygulama olarak sosyal
refahla özdeşleşmekte ve sosyal refahı etkileyen her konu ve sorun sosyal politikanın
kapsamına girmektedir.
Zaman içinde sosyal politika işçi sınıfına yönelik bir politika olmaktan çıkarak sosyal
eşitlik ve sosyal adalet temelli bir politikaya dönüştüğü gibi, yeni yükselen toplumsal
hareketlerle de değişime uğramaya devam etmektedir.
Günümüzde sosyal devletten ve sosyal politikadan beklentiler farklılaşmaktadır.
Geçmişte geniş yığınların benzer ihtiyaçları yerine, şimdi farklılaşmış ihtiyaçları karşılamaya
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yönelik istemler söz konusu. Gençlerin eğitim ihtiyaçları farklılaşmakta, eğitim ve iş
arasındaki ilişkiler değişmektedir; yaşlı nüfus arttıkça sağlık sorunları arttığı gibi, bakımlarını
sağlamak için ayrı bir düzenleme gerekmektedir; kadınlar, bir yandan kadın-erkek eşitliğinin
sağlanmasını isterlerken, öte yandan çalışma saatlerinin düzenlenmesinden çocuk bakımına
kadar uzanan birçok ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler; özürlüler yalnız bakılmak
değil, toplum yaşamına katılmak istediklerini ifade etmektedirler. Benzeri bir çok farklı istem
ve beklentilerin varlığı sosyal politika uygulamalarını çeşitlendirmekte ve bu beklentilere
uygun çözümlere yönelinmesine zorlamaktadır.
Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik
bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel
politikalar üretilmesi gereken kesimler meydana getirmektedir.
Bağımlı statüde çalışma kavramının içine yalnız işçiler değil, sözleşmeli çalışanlar,
kamu görevlileri, memurlar ve başka statüler altında bağımlı olarak çalışanlar da girmektedir.
Bağımlı çalışanların statülerindeki farklılıktan bağımsız olarak ortak yönleri, üretim araçlarına
sahip olmamaları ve emeklerini bir işverenin emrine vererek ücret veya maaş olarak
adlandırılan bir gelir elde etmeleridir. Bağımlı çalışmanın hukuk sistemlerinde düzenlenen üç
unsuru söz konusudur. Buna göre teknik bağımlılık, çalışanın işverene işin yapılması ve
yürütülmesi, yöntemi ve koşulları bakımından bağlı olmasını, hukuki bağımlılık, çalışanın
işverenin emir ve otoritesine tabi olmasını ve işin yürütülmesi ile ilgili olarak işverene denetim
ve yaptırım anlamında bağlı olmasını, ekonomik bağımlılık ise yaptığı iş karşılığında düzenli
ve sürekli bir gelir elde etmesini ve ekonomik yönden işverene bağımlı olmasını ifade
etmektedir.
Ekonomik yönden güçsüz kesimler ise sosyal yardımlarla desteklenecek kesimi
oluşturmaktadır. Bunlar yeterli, düzenli ve sürekli bir gelir güvencesinden yoksun kesimler
olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre bireyin piyasa ilişkileri içerisinde gelir elde etmesini
sağlayacak bir üretim faktörüne sahip olmaması veya üretim faktörüne sahip olmasına rağmen
bunu piyasa içerisinde değerlendirememesi, ekonomik yönden güçsüz olarak
nitelendirilmesine yol açmaktadır.
Özel olarak korunması gerekenler ise toplum içerisinde var olmaları ve toplumla
bütünleşmeleri özel uygulamalarla mümkün olabilecek bu kesimlere ilişkin sosyal politikalar
üretilmek durumunda kalınmaktadır. Bu kesimler çocuklar, yaşlılar, tüketiciler, özürlüler, eski
hükümlüler, gençler, kadınlar, göçmenler olarak sınıflandırılabilir.
Bu kesimler öncelikli olmakla birlikte sosyal politika toplumdaki tüm bireyler için
sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesi ve nitelikli konut ihtiyacının
karşılanması konuları ile ilgilenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batılı gelişmiş
ülkelerde yaşanan refah ve büyüme döneminde örgütlenme ve toplu pazarlık hak ve
özgürlüğünün genişletilmesi başta olmak üzere çalışan sınıfların talepleri bütünüyle
karşılanabilmiştir. Tüm riskleri ve tüm çalışanları kapsayan sosyal güvenlik sistemi
kurulurken, istihdam tam istihdama seviyesine yükselmiştir. Kuşkusuz bu dönemde sosyal
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politikalar kadınların işgücüne katılımını destekleyen, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğini
sağlamaya çalışan politikalar haline dönüşmüştür.
Bu geniş çerçeve içinde kapitalist toplumlarda serbest piyasa mekanizmasının meydana
getirdiği sosyal eşitsizliklerin giderilmesi, sosyal politikanın temel amacıdır. Üstelik, hem
geniş ve hem de dar manadaki sosyal politika, toplumda ekonomik açıdan zayıf olanları
korumak suretiyle, sosyal çatışmaların azaltılmasına ve dolayısıyla sosyal dengenin korunarak
mevcut düzenin sürekliliğine hizmet etmektedir.

1.3. Refah Kavramı
Refah (welfare) teriminin anlamı her zaman için muğlak olmuştur. En basit anlamıyla
refah, iyilik (bir birey veya toplumun sağlık, huzur ve mutluluğu) veya iyi olmanın maddi ve
sosyal önkoşulları olarak tarif edilebilir. Buna ilave olarak, refah terimi, belli durumlardaki
insanlara (çocuklara, hastalara, yaşlılara vs.) koruma sağlayan hizmetler dizisine de işaret
etmektedir. Bu anlama sahip olan refah terimine Avrupa Birliği’nde sosyal koruma kavramı
karşılık gelmektedir. Terimin üçüncü anlamı ise, yalnızca ABD’ye mahsus olup, yoksullara
finansal yardımı ifade etmektedir..
Aslında, refah kavramı yaygın olarak 3 farklı şekilde kullanılmaktadır ve bunlar
birbirinden farklı kavramlardır. Bunlar: 1) Sosyal refah (social welfare), genel olarak toplu
önlemler veya refahtan yararlanmayı ifade etmektedir. 2) Ekonomik refah (economic
welfare), genellikle piyasa ya da formel ekonomi yoluyla güvence altına alınan refah
biçimlerini ifade eder. 3) Devlet refahı (state welfare) ise, devlet aygıtı yoluyla sağlanan
sosyal refah tedbirlerine işaret etmektedir. En çok ABD’de kullanılan bir terimdir.
Refah kavramı, öncelikle çağdaş toplumlarda önem kazanmıştır. Bunun nedenleri
arasında, herşeyden önce, uygulamada görülen olumsuzluklar yer almış, bir başka neden
olarak ise, refah kavramı, adalet, eşitlik, özgürlük, haklar gibi tartışmalı kavramlarla hep
birarada olmuştur.
Diğer yandan, Titmuss, refah sağlama ve finanse etmede ayırtedilebilecek 3 ayrı tür
refahtan bahsetmektedir. Birincisi, kamu refahı (public welfare)’dir. Doğrudan kamu sektörü
müdahalesi sonucunda sağlanan ve finanse edilen refaha işaret etmektedir. Diğerleri mali
refah (fiscal welfare) ve mesleki refah (occupational welfare)’tır. Mali refah kategorisi devlet
desteklerini, teşviklerini, transfer ödemelerini, gelir garantisini içermektedir. Mesleki refah ise,
yan gelirleri, maaşa bağlı yararları, işgücünün etkinliğini geliştirme amaçlı önlemleri ve bazı
yardımsever önlemleri kapsamaktadır. Bu sınıflandırma, yasal refahı (mahkemeler yoluyla
yeniden dağıtım) ve gönüllü sektör refahını dışlamaktadır.

1.3.1. Sosyal Refah
Sosyal refah (social welfare) terimi, genelde şu şekilde anlaşılmaktadır: Fiziksel ya da
zihinsel hastalık, yoksulluk, yaşlılık, özürlülük ya da diğer belirli durumlardan dolayı
yardıma gereksinim duyan kişilere yapılan ayni ya da nakdi ödemelerdir. Bu yardımı
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gerçekleştiren ise, çoğu durumda devlettir (devlet örgütünün çeşitli birimleri). Devletin
yanısıra, gönüllü kuruluşlar, dinî kurumlar (kiliseler), mesleki birlikler, ve diğer devlet–dışı
organizasyonlar da sosyal refah kurumlarıdır.
Diğer taraftan, sosyal refah, kişilerin, ailelerin ve toplumların daha yüksek düzeyde
refahlarının sağlanmasını gerçekleştirmek amacıyla tasarlanan ve geniş bir alanı
kapsayan faaliyet ve programlardır. Bu refah seviyesi, sağlık, beslenme, eğitim, iş
koşulları, konut, sosyal güvenlik, giyinme, boş zamanı değerlendirme ve kişisel özerklik
gibi çeşitli gereksinimlerin karşılanması derecesine bağlıdır. Sosyal refah programları
kısaca, belirli koşullara sahip kişilere mal, hizmet ve para yardımı sağlayan kamu
programlarıdır. Bu programlar sağlık hizmetleri, işsizlik ve diğer sosyal güvenlik ödenekleri,
emeklilik aylıkları ve yoksullara yönelik finansal yardımları içermektedir.
Ayrıca sosyal refah, bağımlılık sorununun üstesinden gelmek amacıyla var olan bir
kurum olarak da tarif edilebilir. Burada, bağımlılık ile kastedilen şey, bireylerin temel sosyal
rollerini gerçekleştirmelerini engelleyen durumlardır (örneğin, çocuğuna yeteri kadar bakım
sağlayamayan ebeveyn, kendisine finansal olarak yetemeyen birey, sürekli olarak suç işleyen
çocuk gibi) veya bireylerin rollerine ilişkin performanslarını desteklemede sosyal kurumların
yeteri derecede iyi işleyememesidir (örneğin, bir iş için gerekli niteliğe sahip olmasına
rağmen, işsizlik seviyesinin yüksek olması dolayısıyla kişinin iş sahibi olamaması gibi).
Sosyal refah kurumu, sosyal dengeyi sağlamaya yardımcı olmak üzere bu problemlerle
ilgilenmektedir.
Öte yandan, sosyal refaha farklı perspektiflerden yaklaşılabilir. İstatistiksel açıdan
bakıldığında, sosyal refah gerçek gelire ve bunun çeşitli gruplar/kişiler arasındaki dağılımına
bakılarak ölçülebilir. Diğer bir yaklaşım ise, sosyal refaha bireylerin elde ettiği çıkarların
toplamı olarak bakmaktadır. Eğer, bir kişinin çıkarı artmışsa, toplumdaki toplam çıkar da
artmış demektir. Birey veya aile açısından, kullanılan veya tüketilen mal ve hizmet miktarı
arttıkça bireyin ve ailenin refahının yükseldiği; tersine azaldıkça, refahın düştüğü kabul
edilmektedir. İktisat bilimine göre, bir toplumda üretimden çok büyük pay alanların
elinden gelirlerinin bir parçasını almak, onların iktisadi refahını azaltabilir; fakat,
varlıklıdan alınan bu gelir parçası, gelir payları çok düşük olanlar arasında dağıtılırsa,
elde edilecek refah artışı daha büyük olur.
Yine, sosyal refah, tek yönlü bir işleme işaret eden bir kısaltmadır. Gelir üretenlerden,
bu gelirin bir parçasının diğerlerine transfer edilmesi sürecini ifade etmektedir. Sosyal refahtan
yararlananlar yoksullardır veya piyasada yer almaya olanak bulamayanlardır.
Sonuç olarak, sosyal refah, üretim ve dağıtımı dikkate alarak bir toplumun refahını
geliştirmeye çalışan bir yoldur. İster kapitalist olsun, ister sosyalist olsun, bütün toplumların
ekonomi anlayışlarının temelinde, sosyal refahın nasıl artırılacağı sorunu yer almaktadır.
Sosyal politika, sosyal refahla en fazla benzeşen ve bazen onun yerine kullanılabilen
bir kavramdır. Ancak, sosyal politika, sosyal refahtan daha geniş bir kavram olup, sosyal
refahın tamamını ve daha fazlasını kavrar. Sosyal refah, daha geniş ve daha genel olan sosyal
15

politikanın bir alt kategorisidir. Örneğin, sosyal refah hizmetleri arasında sayılmayan konut ve
kent planlaması, ulaşım planlaması, çevrenin iyileştirilmesi, tüketici haklarının korunması gibi
politikalar vb. sosyal politikanın ilgi alanı içerisindedir. Yine, kütüphaneler, parklar ve kamu
eğlence yerleri, vergi kanunları ve aile hukuku gibi hususlar sosyal politikanın alanı içindedir.
Çünkü sosyal politika yaşam kalitesinin her yönü ile ilişkilidir.
Öte yandan, bir hak olan sosyal refah kavramı ile ilgili olarak ifade edilen bazı tartışma
noktaları vardır. Bireylerin, diğer bireylerin katkıda bulunmak zorunda oldukları kaynaklardan
elde edilen yeteri miktarda bir gelire hakkı olduğunu ileri sürmek, bireylerin bunu hak edip
etmediğine veya bir hak olarak görülen bu kaynağa bir katkısının olup olmadığına bakılıp
bakılmayacağına dair bazı soruları gündeme getirmektedir.
Sosyal haklar, standart bir yaşam açısından da bazı problemlere yol açmaktadır.
Kavram, optimum bir standarttan ziyade minimum bir standardı ifade etmektedir. Lakin, bazı
ülkelerde emekli aylıkları ve sağlık hizmetleri gibi temel sosyal programlar, minimum
standartların üzerinde seyretmekte ve zaman zaman optimuma ulaşmayı amaçlamaktadır.
Dolayısıyla, bunların bir minimum düzeye düşürülmelerinin kavramın ruhuna uygun olacağı
ifade edilmektedir.

1.3.2. Sosyal Refah Politikası
İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülkede refah devletinin gelişimi ve kamu
sektörünün hızlı genişlemesi, sosyal refah politikası (social welfare policy) olarak
isimlendirilebilir. Sosyal Refah Politikası, çoğu ülkede muhtaç durumda bulunan kişilerin
yaşama standartlarında gelişme sağlamak amacıyla takip edilen bir politikaydı (halen de
öyledir) ve büyük oranda devlet müdahalesi ile başarılmıştır.
Sosyal refah politikasının amacı, sosyal eşitsizlikleri gidermek; toplum içinde gelir
dağılımının, güç dağılımının ve hizmet dağılımının dengelenmesini sağlamaktır. Yoksulların
yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara temel sosyal haklar vermek, sosyal refah politikası
aracılığıyla yapılır. Sosyal refah politikası ile ekonomi politikası birbirine sıkı sıkıya bağlıdır;
çünkü, sosyal refah politikası, daha sağlıklı bir toplum için, ortaya çıkan ekonomik üretim
artışının insan refahına kanalize edilmesini sağlar.
Örneğin David Gil, sosyal refah politikası terimini, yoksulluk, çocuklara kötü
davranma, düşük standartlı konut vs. gibi sorunlar veya spesifik ihtiyaçlara yönelik politikalar
olarak kullanırken, sosyal politikayı ise, bir toplumda her yönüyle yaşam kalitesinin,
vatandaşların yaşam koşullarının ve onların birbirleriyle ve bir bütün olarak toplumla olan
ilişkilerinin biçimlendirilmesi çabaları olarak ifade etmektedir. Kısaca, sosyal refah politikası,
bir toplumda aynılığı (herkesin aynı refah düzeyine ulaşmasını) maksimize etme amacına
hizmet eden ilkeler, kurallar ya da prosedürlerdir.
Sosyal refah politikasının ne olduğuna dair Chatterjee üç görüşün olduğunu tespit
etmektedir: Bu görüşlerden birincisi, sosyal refah politikalarını, bir toplumdaki çatışan
değerler ve ideolojilerin bir fonksiyonu olarak görmektedir. İkinci görüş, sosyal refah
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politikalarını, bir toplumdaki temel sınıfar ve çıkar grupları arasındaki uyuşmazlıkları örtecek
bir kamuflaj olarak değerlendirmektedir. Üçüncü yaklaşım ise, sosyal refah politikalarını,
toplumdaki teknolojik altyapının bir fonksiyonu olarak anlamaktadır.

1.4. Sosyal Yardım
Sosyal yardım denildiğinde asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü
olduğu kişileri geçindirme imkanından mahrum bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne
dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve
nakdi nitelikteki geçici veya süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlar anlaşılmaktadır.
En geniş anlamı ile sosyal yardım ise, yerel ölçüler içinde asgari seviyede dahi olsa kendisini
ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından kendi ellerinde olmayan
nedenlerden dolayı yoksun kalmış kişilere, resmîkuruluşlar veya kanunların verdiği yetkiye
dayanarak yarı resmîveya gönüllü kuruluşlarca muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak
yapılan ve kişileri en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirmek amacını taşıyan
parasal ve sosyal nesnel gelirden oluşan bir sosyal güvenlik yöntemi ve bir sosyal hizmet
alanıdır.
Sosyal yardımlar karşılık söz konusu olmaksızın yapılan yardımlardır. Sosyal
yardımların amacı, yoksul olarak doğan veya sonradan yoksulluğa düşen kişilerin korunması
yoluyla toplumsal huzurun muhafaza edilmesi ve ortaya çıkabilecek muhtemel sosyal
sorunların önlenmesidir.

1.5. Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetler, toplumdaki yoksul ve fizikî veya zihnî engelli bireylerine ülkenin
genel şartları çerçevesinde insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için
maddi ve manevi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, devlet ve gönüllü
özel kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetlere denir. Sosyal hizmetlerde amaç, bu tür kişilere
insanlık onuruna yaraşır bir sosyal ortam yaratmaktır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda sosyal
hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında
oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının
karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını
ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve
programlı hizmetler bütünü olarak tanımlanmıştır.
Sosyal hizmetler alanı ise yardım hizmetleri, çocuk ve aile refahı hizmetleri, fiziksel ve
ruhsal sakatlar için yapılan hizmetler, ıslah hizmetleri, sosyal sigortalar, aile planlaması, konut
sorunları ve toplum kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar.
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Sosyal hizmetler daha çok çalışma hayatı dışında özellikle sosyo-ekonomik kökenli
sorunlara karşı önleyici hatta iyileştirici ve ıslah edici bir fonksiyon yerine getirmektedir.
Sosyal hizmet programları, kar getirici programlar şeklinde kabul edilemezler. Bunun nedeni
sosyal hizmetlerin çeşitli toplumsal sorunlara çözümler ararken hiçbir zaman kar ve kazanç
amacı gütmemeleridir. Bu hizmetler, yalnızca hayırsever çabalara dayalı bir çalışma da
değildir. Çünkü sosyal hizmetler hem devlet hem de gönüllü kuruluşların birlikte ve sistemli
bir biçimde yürüttükleri çalışmalardan ibarettir. Bir başka ifadeyle sosyal hizmetler yalnızca
gönüllü veya resmîbir çaba olmayıp her ikisinin işbirliği ile gerçekleştirilen bir hizmettir.
Sosyal yapının gelişmesi ve değişmesinde önemli bir role sahip olan sosyal hizmetler
aynı zamanda sosyal kalkınmanın önemli bir aracı niteliğindedir. Günümüzde, sosyal
hizmetlerin fonksiyonları sadece muhtaç ve yoksul bireylere hizmet götürme görevi değildir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve yerel düzeyde toplumların
kalkınmasının gerçekleştirilmesinde de sosyal hizmetlere önemli görevler düşmektedir.
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Uygulamalar
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Sosyal politika kavramının somutlaşmasına katkı sağlayacak unsurlardan
biri de ülkemizde sosyal politikalardan sorumlu olan Bakanlıklar ve işlevleri
konusunda bilgi edinilmesidir.
Sosyal politika kavramını incelediğimizde temelde iki temel ayrımın
bulunduğundan sözedilmişti. Birincisi, işçi sınıfı merkezli politikaları içeren
diğer bir ifadeyle çalışan sınıfların sorunları odaklı dar anlamda sosyal politika;
ikincisi ise tüm vatandaşların refahının artırmayı, tüm sosyal sorunların
çözümünü hedefleyen geniş anlamda sosyal politika.
Kuşkusuz geniş anlamda sosyal politikalardan ülkemizdeki neredeyse tüm
kamu kurumları farklı düzeyde sorumludurlar. Bu bölümde daha çok dar
anlamda sosyal politika konusunda sorumluluklar yerine getiren Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile kişisel sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında
önemli fonksiyonlar üstlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ele alınmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; çalışma ve endüstri ilişkileri,
istihdam, mesleki eğitim gibi konularda hizmet üreten çalışma hayatı kısmı ile
sosyal sigorta hizmetlerini üreten sosyal güvenlik kısmından oluşmaktadır.
Bakanlığın, kuruluş kanununda amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren
ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik
imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında
çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek olarak belirtilmiştir.
Başlıca görevleri:
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak
b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm
yollarını araştırmak
c) Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri
araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak
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d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
yükseltecek tedbirleri almak
e) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak
f) Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak, İş
sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek;
g) Çalışma hayatını denetlemek
h) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
almak
i) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
hizmetlerini uygulamak
j) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
için gerekli tedbirleri almak
k) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek
l) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
destekleyici tedbirleri almak
m) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak; İşyerindeki sağlık ve
güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini
belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak
n) Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
Bu Bakanlığa bağlı ilgili birimler; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş
Kurumu, Mesleki Yeterlilikler Kurumu, ile Çalışma Genel Müdürlüğü, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Başkanlığıdır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi hizmet vermektedir.
www.csgb.gov.tr.
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Uygulama Soruları
1) Sosyal politikadan sorumlu kurumlar hangileridir?
2) Dar anlamda sosyal politika görevleri hangi bakanlık tarafından yerine
getirilir?
3) Çalışma hayatının denetimden sorumlu kurum hangisidir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal politika kavramı başta olmak üzere sosyal politikanın amacı, temel sosyal
politika konuları ve sosyal politikanın hedef kitlesinin hangi toplum kesimlerinde oluştuğu ile
sosyal refah, sosyal refah politikası, sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramları açıklandı.
Sosyal politika, hem kavram hem de içeriği konusunda, üzerinde uzlaşıya varılamayan
ve çok tartışılan alanlardan biri olup, çok çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Kavramın bu denli
farklı algılanmasında diğer akademik disiplinlere göre daha genç bir kavram olmasıdır.
Literatürde sosyal siyaset, sosyal ekonomi, toplumsal politika, çalışma ekonomisi,
endüstri ilişkileri, refah politikası vb. farklı adlarla da ifade edildiği görülmektedir.
Nitekim sosyal politikayı açıklamaya yönelik girişimler incelendiğinde, çok çeşitli
tanımların yapıldığı görülecektir. Öyle ki, bir tanımda sosyal politika, devletin sosyal koşul ve
imkanlara müdahale biçimi olarak tanımlanarak geniş bir çerçeve içinde değerlendirilirken, bir
diğerinde sadece çalışma ilişkilerine yönelik müdahaleler sayılmaktadır. Ancak, tanım
farklılıklarına rağmen hemen her tanımda bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar, sosyal
politikalarla vatandaşlara refah sağlama amacı güdülmesi, bu politikaların gelirin yeniden
dağılımına yönelik önlemler içermesi ve sosyal politika önlemlerinin uygulanmasında
genellikle devlete görev verilmiş olmasıdır.
Tanım çeşitliliği içindeki temel bir ayırımda sosyal politikanın dar ve geniş anlamda
sosyal politika olarak ele alınmasıdır. Dar anlamda sosyal politika 19. yüzyılda endüstrileşme
ve kentleşmenin yol açtığı tehlike ve sefalete karşı işçileri korumak amacıyla çıkmış olup,
ilgisini işçi - işveren sınıfları arasındaki ilişkileri düzenlemeye, çıkar çatışmalarını ortadan
kaldırmaya ve çalışma barışının tesis edilmesine yönelmiş politikadır. Geniş anlamda sosyal
politika ise genel olarak refah düzeyinin yükseltilmesi, toplumdaki tüm zayıf ve güçsüzlerin
korunması ve tüm sosyal sorunlarla mücadele edilmesi amacı taşımaktadır.
Sosyal politika önlemleri, endüstrileşmeyle birlikte toplumsal gelişme-değişmeye
paralel olarak genişlemiştir. 19. yüzyıl boyunca devlet tarafından işçi sınıfı merkezli önlemleri
içeren politikalar uygulanmıştır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik, çalışma
hayatındaki kadın ve çocukların korunması gibi konular sosyal politika alanının temel konuları
haline gelmiştir. Sosyal politikanın konularına tarihsel süreçte bakıldığında ilk sosyal politika
konularının koruyucu iş hukuku mevzuatının oluşturulması, örgütlenme özgürlüğünün elde
edilmesi, çalışma hayatındaki risklere karşı sosyal sigortaların kurulması ve ücretin korunması
olarak sıralanabilir. Günümüzde üzerinde ittifak edilen sosyal politika konuları ise, gelirin
muhafazası veya sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler olarak
sıralanmaktadır. Bu temel konulara ilaveten cinsiyet ayrımcılığı ve çevre politikaları
konularının da bu bilim sistematiği içinde ele alındığı görülmektedir.
Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik
bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel
politikalar üretilmesi gereken kesimler meydana getirmektedir. Bağımlı statüde çalışma
kavramının içine yalnız işçiler değil, sözleşmeli çalışanlar, kamu görevlileri, memurlar ve
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başka statüler altında bağımlı olarak çalışanlar da girmektedir. Ekonomik yönden güçsüz
kesimler ise sosyal yardımlarla desteklenecek kesimi oluşturmaktadır. Bunlar yeterli, düzenli
ve sürekli bir gelir güvencesinden yoksun kesimler olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre
bireyin piyasa ilişkileri içerisinde gelir elde etmesini sağlayacak bir üretim faktörüne sahip
olmaması veya üretim faktörüne sahip olmasına rağmen bunu piyasa içerisinde
değerlendirememesi, ekonomik yönden güçsüz olarak nitelendirilmesine yol açmaktadır. Özel
olarak korunması gerekenler ise toplum içerisinde var olmaları ve toplumla bütünleşmeleri
özel uygulamalarla mümkün olabilecek bu kesimlere ilişkin sosyal politikalar üretilmek
durumunda kalınmaktadır. Bu kesimler çocuklar, yaşlılar, tüketiciler, özürlüler, eski
hükümlüler, gençler, kadınlar, göçmenler olarak sınıflandırılabilir.
Hedef kitlesi ve temel konuları paylaşılan bu bilim dalının amacı, kapitalist
toplumlarda serbest piyasa mekanizmasının meydana getirdiği sosyal eşitsizliklerin
giderilmesi olarak nitelendirilebilir.
Bu bilim dalının sağlamayı amaçladığı refah ise kısaca iyilik, bir birey veya toplumun
sağlık, huzur ve mutluluğu veya iyi olmanın maddi ve sosyal önkoşulları anlamına
gelmektedir. Sosyal refah kavramının kapsamı ekonomik veya çeşitli yoksunluk sebeplerinden
dolayı yardıma ihtiyaç duyan kişilere yapılan ayni ve nakdi destekler ile sağlanan hizmetlerdir.
Bunun anlamı, gelir üretenlerden, bu gelirin bir parçasının diğerlerine transfer edilmesidir.
Toplumun varlıklı kesimlerinden ihtiyaç içindeki bireylere yönelik gelirin dağıtılması ve
böylece muhtaç durumda bulunan kişilerin yaşama standartlarında gelişme sağlanmasıdır.
Sosyal refah kavramının bir bileşeni olan sosyal yardımdan ayni ve nakdi destekler
anlaşılırken, diğer bileşeni olan sosyal hizmetlerden adından anlaşılacağı üzere sunulan
hizmetler anlaşılmaktadır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisinde sosyal politika kavramını nitelendirilmez?

1)

a) Devletin uyguladığı bir politikadır.
b) Sosyal adaletin sağlanmasını hedefler
c) Ekonomik gelişmeyi sağlamak amacı güder
d) Sosyal refahı sağlamayı hedefler

2)
almaktadır?

Aşağıdakilerden hangisinde sosyal politika tanımlarındaki ortak unsurlar yer

a) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak
b) Refah artışı sağlanması ve devlete etkin rol verilmesi
c) Eşitsizliklerin giderilmesi
d) Çocukların korunması.
3)

Sosyal politikanın hedef kitlesi içinde hangi grup yer almaz.
a) Yoksullar
b) Bağımlı statüde çalışanlar
c) İşverenler
d) Yaşlılar

4)

Aşağıdakilerden hangisi temel sosyal politika konularından değildir?
a) Gelir dağılımı
b) Sosyal güvenlik
c) Eğitim, sağlık, konut
d) Sosyal hizmetler

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)a,
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2. SOSYAL POLİTİKANIN DOĞUŞUNDA ETKİLİ OLAN
FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Sosyal Politikanın Doğuşunda Etkili Olan Faktörler
Endüstri Devrimini Hazırlayan Nedenler
Endüstri Devrimi Öncesi Toplum Yapısı
Endüstri Devrimi ve Çalışma Hayatı Sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Endüstri Devrimi gerçekleşmiş bulunmasa dünyamız bugün bulunduğu teknolojik
seviyeye ulaşabilir miydi?
2) Devrim niteliğinde adlandırılan bir değişikliğin oluşum serüveni nasıl biçimlenebilir?
3) Sanayi devrimi sadece teknolojik değişimin bir sonucu mudur?
4) Kapitalist toplum düzeni ile Endüstri Devriminin ilişkisi bulunmakta mıdır?
5) Endüstri Devrimi öncesi dönemdeki çalışma ilişkileri daha insani midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İnsanlık
tarihinde
Okuyarak,
fikir
Endüstri
Devriminin
doğuşunda önemli bir değişiklik olan yürüterek ve tartışmalara
Endüstri Devrimini detaylı katılmakla
etkili olan faktörler
olarak karayabilmek.
Konu

Kazanım

Endüstri Devrimini
Okuyarak,
fikir
Hazırlayan koşullar
ile toplum düzeni ve hazırlayan koşullar ve bu yürüterek ve tartışmalara
devrim öncesi toplum düzeni katılmakla
çalışma ilişkileri
hakkında bilgi edinebilmek.
Endüstri Devriminin
Okuyarak,
fikir
Endüstri Devrimi ve
bu dönemdeki çalışma çalışma ilişkilerine etkisini yürüterek ve tartışmalara
ortaya
koyarak
sosyal katılmakla
ilişkileri
politikaların
doğuşu
konusunu inceleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar





Endüstri Devrimi: En genel olarak modern teknikte meydana gelişmelerin
üretim yapısı üzerindeki etkileri olarak nitelendirilebilir.
Merkantilizm: 16. yüzyılda ortaya çıkan ve zenginliğin kaynağı olarak değerli
madenleri gören iktisadi teori.
Feodal sistem: Avrupa’da ortaçağda hakim olan toplumsal, siyasal ve
ekonomik örgütlenme biçimidir.
Lonca: Loncalar genellikle aynı meslek ya da zanaat dalında çalışanların
oluşturdukları mesleki örgütlerdir
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Giriş
Bu bölümde, dar anlamda sosyal politikanın doğuşunu hazırlayan şartlar incelenecektir.
Endüstri Devrimi ve bu devrimi hazırlayan gelişmeler ile Endüstri Devrimi döneminde ortaya
çıkan çalışan sınıfların korunmasına yönelik müdahalelerin yapılmasını gerektiren çalışma
ilişki ve koşulları ile toplumsal yapıdaki değişiklikler ele alınacaktır. Bu bölümde Endüstri
Devrimi, öncesi ve sürecindeki sosyo-ekonomik ve toplumsal değişiklikler ile çalışma
ilişkilerine yönelik bilgiler verilmiş olacaktır.
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2.1. Sosyal Politikanın Doğuşunda Etkili Olan Faktörler
Sosyal politikanın doğuşunda rol oynayan faktörlerin meydana geldiği 19. yüzyıl
insanlık tarihinde en çok şeyi değiştiren bir yüzyıl olarak bilinmektedir. Her on yılda bir yeni
gelişme meydana gelmiş ve dünya 19.yüzyılda olduğu kadar bu denli kısa bir süre içinde
değişmediği gibi, birbirini izleyen ve halen de süren gelişmelerin temeli bu yüzyılda
atılmıştır. Şüphesiz bu yüzyılı bu denli dikkate değer kılan gelişme, Endüstri Devrimidir.
Örneğin, ilk defa 1830-1870 yılları arasında yeryüzünde ağ şeklinde demiryolu şebekesi
kurulmuştur. Yani 40 sene içinde önceki 4000 yıldan daha fazla gelişme olmuştur. Yine,
milattan önceki binyıllarda bulunan yelkenli gemi bu yüzyıla kadar değişmeden kullanılır
iken, 1807’de buharlı geminin yapımını takip eden 40 yıl içinde vapur seferleri tüm dünya
denizlerini kaplamıştır. Aslında insanlık binlerce yıl boyunca duraklamış, 19. yüzyılda ilk
hareketler başlamıştır.
Endüstri Devrimi temelde modern teknikte meydana gelişmelerin üretim yapısı
üzerindeki etkileri olarak nitelendirilebilir. 1775’lerde tekstil sanayinde başlayan ilk
sanayileşme dalgasını, yirmi beşer yıllık periyotlarla demir çelik devri (1800-1825), ulaştırma
çağı (1825-1850) takip etmiştir. Yine, çeyrek yüzyıl sonraki endüstrileşme dalgası kimya
sanayinde olmuş, beşinci dalga elektrik endüstrisi ve altıncı dalga ise benzin motorunda
meydana gelmiştir. İkinci dünya savaşından sonraki 25-30 yıl ise otomasyon çağı olarak
adlandırılmakta ve ardından endüstri toplumunun yerini bilgi toplumu bıraktığı tartışmaları
başlamaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan bilgi iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki
baş döndürücü gelişmeler sonucu ortaya çıkan bilgi toplumunun, Endüstri Devriminin
oluşturduğu başta çalışma ilişkileri olmak üzere tüm ekonomik, sosyal ve toplumsal yapılarda
önemli değişiklikler meydana getirdiği ileri sürülmektedir.
Aslında 19. yüzyıldaki bu değişiklikler Rönesans'la birlikte başlayan, Fransız İhtilali
ve Endüstri Devrimi ile gelişen bir zincirin halkaları olarak ortaya çıkmaktadır.
Endüstri Devrimi, ekonomik ve sosyal hayatta sayısız değişiklikler yapmış, mevcut
sosyal yapıyı derinden etkilemiş veya değiştirmiş ve hatta yeni sosyal sınıf ve tabakaların
doğmasına yol açmıştır. Yine bu devrimle insanlık tarihinde halen hüküm süren kapitalist
toplum düzeni ortaya çıkmıştır.
Sosyal politikanın doğuşu ve gelişiminin bütünüyle kavranabilmesi için ise, insanlık
tarihindeki en derin ekonomik ve toplumsal değişime yol açan bu devrimin incelenmesini
gerekli kılmaktadır.
Ancak, gerek Endüstri Devrimi ve gerekse oluşan yeni toplumsal yapıyı daha iyi
anlayabilmek için bu devrimi hazırlayan nedenler ve bu devrim öncesindeki toplum yapılarına
kısaca değinilecektir.
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2.2. Sanayi Devrimini Hazırlayan Nedenler
Sanayi Devrimi ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel sonuçları ile birlikte tarihi adeta
bir samuray kılıcı gibi ikiye bölmüştür. Sermayenin yıllar süren yavaş ve istikrarlı birikimi,
ticaretin uluslararasılaşma boyutundaki artış, teknolojik gelişme ve bu gelişmelerin üretim
sürecinin her alanına uygulanması ile siyasal düşüncede ortaya çıkan gelişmeler bu devrimin
en belirgin nedenleri olarak ifade edilmektedir.
Sanayi Devrimi'nin gerçekleştiği dönemle ilgili belli ve kesin bir tarih belirtmek
aslında çok doğru değildir. Bazı yazar ve düşünürlere göre sanayi devriminin başlangıcı, Batı
Avrupa’da 11. ve 16. yüzyıllar arasında görülen kültürel, sosyal ve iktisadi değişmelerin bir
ürünü olarak nitelenmekte ve başlangıç tarihi Ortaçağ olarak belirtilmekteyse de ağırlıklı
görüşe göre bu devrim; üretim ve özellikle üretimin teknik boyutlarında yaşanan gelişmelerle
birlikte 1750’lerde İngiltere’de başlamıştır. Her geçen gün teknolojik gelişmelerde yaşanan
artış ile birlikte devrimin etkisi de önem kazanmıştır. 1750’lerde başlayıp 1850’lere kadar
geçen 100 yıllık bir süreçte doğup, olgunlaşan ve gelişen bu devrimle birlikte iktisat tarihi ile
birlikte ekonomi tarihinde de önemli kırılmalar yaşanmıştır.
Sanayi Devrimi'nin başlangıcı olarak hangi dönem veya tarih kabul edilirse edilsin,
şüphesiz bu devrimin olgunlaşmasında ve dünya tarihine damgasını vurmasında en önemli
zaman dilimi 19. yy. olmuştur. Geçmiş bütün yüzyıllar arasında insanlık tarihinde en çok
değişimin yaşandığı yüzyıl olarak nitelendirilen bu yüzyılda sanayi devrimi olarak
nitelendirilen ve önce sınırlı bölgelerde başlayıp, gittikçe daha büyük alanlara yayılmak
suretiyle bu yüzyılda gelişmiş olan modern teknolojideki gelişmeler çok önemli sonuçlar
doğurmuştur. Bu sonuçların sadece endüstrinin fabrikaları ile büyük şehirleri ve maden
ocaklarıyla ortaya çıktığı bazı alanlarda değil, her yerde ve her alanda gerçekleşmiş olması
sanayi devriminin önemini de artıran bir etki yaratmıştır.
Sanayi Devrimi, nüfusun ve gelirin oldukça düşük seviyeli büyüme oranları ile yavaş
arttığı bir ekonomiden, nüfusun korkutucu bir hızda arttığı ve kişi başına düşen gelirin de çok
önemli oranlarda artmaya başladığı tarihi bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Modern
ekonomik büyümenin ilk örneği olarak gösterilebilecek bu devrim sonucu makine ve
fabrikalar önderliğinde ekonomik alanda yaşanan büyüme, sosyal ve politik alanda da bir
dönüşümü hayata geçirmiştir.
Tüm bu gelişmeler ışığında Sanayi Devrimi, 18. ve 19. yüzyıl boyunca modern
sanayileşmeyi üreten ekonomik ve teknolojik gelişmelere verilen ad olarak tanımlanabilir.
Ekonomi ve teknoloji alanında yaşanan bu devrim ile birlikte üretim metotlarının kökten
değiştiği, devletin iktisadi fonksiyonuna bakış açısının özel teşebbüsün serbestliği lehine
olacak şekilde dönüştüğü, toplumda sınıflar arası tabakalaşmanın daha kesin ve net çizgilerle
belirginleştiği ve kentler ile zirai bölgelerden şehirlere ve sanayi bölgelerine yoğun bir göçün
yaşandığı bir dönem yaşanmıştır. Bu açıdan sanayi devrimi kendi sorunlarını ve karakterini
yaratan, modern İngiltere’nin vahşi doğumu olarak adlandırılabilecek sosyal bir devrim olarak
da nitelendirilebilir.
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Tarihi süreçte Sanayi Devrimi'nin oluşmasına altyapı hazırlayan birçok gelişme vardır.
Bunlar arasında en fazla öne çıkanlar kuşkusuz ki, yoğun sermaye birikimi, deniz yollarının
keşfi ve ticaretin artan önemi, feodal yapının çözülüşü ve teknolojik yeniliklerdir.

2.2.1. Yoğun Sermaye Birikimi
İnsanlık tarihinin gidişatını önemli bir şekilde değiştiren ve kendisinden önceki
dönemin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısına özellikle Avrupa ülkeleri
için köklü bir dönüşüm yaşatan Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesinde, merkantilist iktisadi
politikaların uygulanmaya başladığı 1500’lü yıllardan itibaren başlayan sermaye birikiminin
de çok önemli bir etkisi vardır.
Buna göre Sanayi Devrimi'nin neden Avrupa ülkelerinde ya da neden İspanya,
Hollanda veya Portekiz gibi merkantilist dönemin sömürücü ülkelerinin en başında gelen
ekonomilerde değil de İngiltere’de ortaya çıktığı gibi soruların cevabı da sermaye birikimi
süreci ve bu süreci etkileyen siyasi ve ekonomik yapılanmalar ile Avrupa iktisadi
düşüncesinde yaşanan sosyo-ekonomik dönüşüm ile açıklanabilir.
Avrupa’da Ortaçağ’ın hakim siyasi yapılanması olan feodal sistem ile bu sistemin
ekonomik yapılanması olan malikane sisteminde tarım toprakları ile bir şato veya kale
etrafında şekillenen yerleşim birimlerinin sahibi olan feodal beyler ile aristokrat ve senyörler;
serflerin ve köylülerin çalışmaları sonucu ve kendi topraklarından elde ettikleri gelirlerle
belirli bir miktarda sermaye birikimi sağlayan gruplardan birini oluşturmuştur. Daha sonra
sanayi devrimi ile birlikte sermaye sahibi müteşebbisleri oluşturacak grupların arasında bu
feodal beylerin bıraktığı yüksek miktarlı miraslarla dönemin zenginleri arasına giren
mirasçıları da yer almaktadır.
Feodal sistemin 18. yüzyıla doğru sarsılmaya başlaması ve merkantilist iktisadi
sistemin hakim ekonomi politikası olmaya başlaması ile birlikte Avrupa’da sanayi devrimini
hazırlayan etmenlerden biri olan yoğun sermaye birikimi süreci de hız kazanmıştır. Buna göre
Amerika, Afrika ve doğu bölgeleri gibi dünyanın geri kalan kısmına yönelik yoğun bir
sömürgeleştirme faaliyeti başlamıştır. Sömürülen ülkelerin altın ve gümüş gibi değerli
madenleri ile daha sonra köle olarak kullanılacak insan gücü çok hızlı ve yoğun bir şekilde
Avrupa’ya getirilmiş ve Portekiz, ispanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere Avrupa
ülkelerinde bir zenginlik toplanması süreci başlamıştır.
Bu yeni dönemde ileride sanayi devriminin en önemli aktörleri olarak burjuva sınıfını
oluşturacak olan tüccarların desteklenmesi ülkelerin en önemli politikalarından biri olmuştur.
Devlet gücünün kaynağı dışarıdan tüccarlar tarafından getirilecek değerli madenler ile diğer
mallarda görüldüğünden, tüccar çıkarları ve devlet çıkarları özdeş sayılmış ve iktisadi
faaliyetler bir nevi tüccarların eline bırakılmıştır. Kentlerde yerleşmiş bulunan tüccar ve
burjuvalar, üretim ve ticaretin, kültür ve siyaset ile toplumsal kurumların yapısını ve
gelişimini de önemli şekilde değiştirecek olan bir sınıf haline gelmişlerdir. Bu yeni sınıfın
tarihi süreç içinde aşağıda daha detaylı bir şekilde işleneceği şekilde deniz yolları ve ulaşım
teknolojilerinin de gelişmesiyle ekonomik aktivitelerinin de artması, aynı zamanda feodal
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sistem ve kilise baskısının da kırılması ile birlikte ellerindeki sermayeleri yatırımlara
çevirerek kullanmalarının önündeki engeller de kaldırılmıştır. Böylece güçlenen tüccar ve
burjuva sınıfı Avrupa’da oluşan yoğun sermaye birikiminin feodal beylerim kalıntısı ve
mirasçıları ile birlikte ikinci önemli aktörü olmuştur.
Sanayi devriminin yaşandığı dönemde lonca ve küçük çaplı üretim sisteminden
manüfaktür üretime ve tüccarların evlere iş verdiği bir üretim sistemine geçilmesi ile birlikte,
daha sonra kurulacak olan ve sanayi devrimi ve sonrasındaki dönemin de temel karakteristiği
olan fabrika odaklı üretim sistemine de geçilmesinin de yolu açılmıştır. Üretimin ailelerin
veya mahalli olarak nitelendirilebilecek çok sınırlı bir bölgenin ihtiyaçlarını gidermekten
ziyade ulusal pazarlara, hatta uluslar arası pazarlara yönelik olarak yapılmaya başlaması ile
birlikte biriken sermayenin de daha nitelikli kullanılmaya başlanması söz konusu olmuştur.
Böylece tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesi süreci hız kazanmış, yatırımlar sonucu elde
edilen her yeni tasarruf ve sermaye birikimi de hızlı bir şekilde tekrar yatırımlara ve
ekonomik aktivitelere kanalize edilerek kendi kendini geliştiren ve çoğaltan bir sermaye
birikimi süreci başlamıştır. Bu da sanayi devriminin gerçekleşmesini hazırlayan önemli
etkenlerden bir diğeri olarak ekonomi tarihinde önemli bir faktör olarak yerini almıştır.

2.2.2. Deniz Yollarının Keşfi ve Ticaretin Artan Önemi
Deniz yollarının keşfinden önceki süreçte Avrupa ticaretinin yoğunlaştığı yakın
bölgelere bakıldığında bu ticaretin yürütüldüğü yakın denizlerin, özellikle de Akdeniz
üzerinden yürütülen ticaretin Osmanlı hakimiyetinde olduğu görülmektedir. İpek yolu ve
Baharat yollarının topraklarından geçmesinin avantajlarını özellikle ekonomik olarak çok iyi
kullanan Osmanlı, Avrupa ülkeleri üzerindeki siyasi ve askerî üstünlüğünü 17. yüzyıl
başlarına kadar ekonomik olarak da gayet olumlu değerlendirmiştir.
Daha sonra coğrafi keşiflerle birlikte Ümit Burnu ve Hint kıyılarının keşfi, bunun
yanında Amerika gibi uzak kıtalara da açılmanın sağlanması sonucu Avrupa için değerli
maden ve köle ticaretine dayanan yeni bir ekonomik çağ başlamıştır. Bu yeni dönemde
Osmanlı’ya karşı olan ekonomik bağımlılık azalmış, bunun yanında ulus devletler
öncülüğünde merkantilist iktisadi uygulamaların başarılı sonuçlar vermesiyle Avrupa’da
önemli bir ekonomik gelişme yaşanmıştır.
Bu ekonomik gelişmenin siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle köle ticareti açısından
değerlendirilmesi halinde insani olarak birçok olumlu ve olumsuz sonucu olmuştur. Sanayi
Devrimi'ni hazırlayan etmenler açısından düşünüldüğünde ise, deniz aşırı ticaretin
gelişmesinin Avrupa’da karanlık çağdan çıkılmasına imkan tanıyan siyasi ve ekonomik çok
önemli iki sonucu olmuştur.
Bu doğrultuda siyasi açıdan bakıldığında, deniz aşırı ticaret ve uluslararası ekonomide
yaşanan gelişmelerle birlikte feodal beyler ile kiliseye karşı burjuva sınıfı olarak nitelendirilen
tüccarların ve ticaret erbabının güçlenmesi ve ön plana çıkması söz konusu olmuştur.
Ekonomik olarak güçlenen bu yeni sınıf, 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılda krallarla da
işbirliği yaparak siyasi açıdan söz sahibi bir konum kazanmıştır. Böylece sanayi devrimi
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dönemi ve bu dönemin iktisadi düşüncesi olan klasik iktisadın liberal uygulamalarının felsefi
ve siyasi temelinin kurulmasında önemli bir engel aşılmıştır. Tüccar ve burjuva sınıfının
siyasi açıdan güçlenmesi, kilise ve din açısından da önemli bir kırılma yaşanmasına neden
olmuş ve ticareti, faizi, dünya için çalışmayı eski dönemin Katolik kilisesi gibi küçümseyip
hor görmeyen Protestan mezhebi ortaya çıkmıştır.
Deniz yollarının keşfi ile birlikte ticaretin artmasının ekonomik açıdan etkisi ise;
sanayi devriminin gerçekleşmesi için gerekli olan sermaye birikiminin ve bu devrim
sonrasında fabrikalarda yapılacak kitlesel üretim sonucu ortaya çıkacak önemli büyüklükte
mal ve hizmetler için yeni pazarların ortaya çıkarılması olmuştur.
Sanayi Devrimi'nin ilk gerçekleştiği ülke olan İngiltere açısından deniz ticaretinde
yaşan bu gelişmelerin ekonomik etkisi önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Buna göre
Atlantik ticaretinin açılmasıyla ve Batı Hint Adaları’nda İngiliz Plantasyonlarının kurulması
ile birlikte İngiliz tüccarının Avrupa ve dünyanın geri kalan kısmında satabileceği malların
miktarı önemli oranda artmıştır. Avrupa’da temin edilemeyen Uzak Doğu’nun baharat ve çayı
yanında, şeker, tütün, pamuk, çivit ve boyama maddeleri gibi Batı Hint Adaları’ndan
getirilebilen değerli mallar süratle günlük yaşamın temel ihtiyaç maddeleri arasına girmiştir.
Çok ucuz maliyetlerle dışarıdan temin edilen bu malların yüksek fiyatlarla satılması önemli
bir sermaye birikimi sürecinin başlamasına da imkan tanımıştır. 1750’lere kadar ki 18.
yüzyılın ilk 50 yıllık döneminde İngiliz ticaret hacminin % 90; yüzyılın ikinci yarısında ise 2
kat daha hızlı genişlediği belirtilirse; deniz aşırı ticaretin ekonomiye olumlu etkileri açıkça
anlaşılabilir.

2.2.3. Feodal Yapının Çözülüşü
Feodal sistem, toprak sahibi feodal beyler ve onların topraklarında avans karşılığı
çalışan köleler ya da kiracılardan oluşmaktadır. Toprağı sürenler, çoğunlukla kölelerdi.
Başlarındaki feodal bey onların barışta emeğini, savaşta ise kendisi için hizmetini
isteyebilirdi. Topraktan çıkan tüm mahsul ise feodal beye aitti.
Avrupa’da feodalizmin çözülmeye başlamasını ve Sanayi Devrimi'nin başlamasını
diğer birçok tarihi gerçeklik gibi belirgin bir dönemde başlayıp biten olaylar şeklinde
tanımlamak çok doğru değildir. Zira Sanayi Devrimi'nin farklı ülkelerde gösterdiği farklı
değişim çizgileri feodalitenin de farklı ülkelerde farklı şekillerde çözülüşüne neden olmuştur.
Öte yandan feodalitenin her ülkede farklı dinamiklere sahip oluşu da çözülmenin değişik
tezahürlerine yol açmıştır.
Feodalizmin çözülmesiyle ilgili başlıca argümanlardan biri ticaret teorisidir. Bu
teoriye göre, Müslümanların Akdeniz’de ticari üstünlüğü ele geçirmeleri sonucunda
Avrupa’da ortaya çıkan durum Avrupalıların Akdeniz’deki üstünlüklerini geri almaları ile
tersine bir süreç başlatmış ve Avrupa’da feodalizm gerilemeye başlamıştır. Feodalizmin
gerilemesiyle ilgili teorilerden bir diğeri ise sınıf çatışması teorisidir. Ticaretin gelişmesi ve
diğer teknik ilerlemeler özgür ve özgür olmayan köylüler arasındaki farkı bulanık bir hale
getirmiştir. Lordlar ve serfler arasındaki bağların zayıflamaya başladığı bu dönemde bu iki
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köylü sınıfı tek bir sınıf olma yolundaydı. Lordların siyasi statüleri yargısal hakların kaybı ile
zayıflamış, bu durum feodal bağların daha hızlı çözülmesine yol açmıştır.
Ticaret geliştikçe pazarlar ve kentler büyüdü, zenginlik arttı ve el değiştirdi, köylüler
de toprak sahibinden bağımsız biçimde toprağa sahip olma ve pazar için üretim yapma
olanağına kavuştular. Ticaretin ve kentlerin gelişmesi ise, adına burjuva veya kentsoylu
denilen yeni bir sınıfın doğması ve büyümesine de yol açtı. Bu sınıf büyüdükçe de, giderek
feodalitenin iktidarına karşı koyan bir güç olarak ortaya çıktı ve feodal yapı da önce
zayıflama, sonra da yıkıma doğru giden bir süreç başladı.
Öte yandan Avrupa’da aynı dönemde okumaya, eğitime önem veren, bilimin, tekniğin
ve sanatın desteklenmesini isteyen akımlar da söz konusudur ve yakın geçmişte yaşanan
Rönesans (yeniden doğuş) artık tüm Avrupa’yı etkisi altına almaktadır. Bilimsel arayışların
çok zaman engizisyon mahkemelerinde yargılanma ve yakılma tehlikesini getirmesine karşın,
bilimde yeni arayışlar devam edecek ve birbiri peşi sıra birçok bilimsel buluş
gerçekleştirilecektir. Kısacası coğrafi keşiflerle birlikte bilimsel keşifler de, düşünce
dünyasının gelişmesi de Avrupa’nın çehresini ve geleceğini değiştiren gelişmeler olarak
ortaya çıktı. Bilimde, sanatta, matematikte, felsefe de ortaya çıkan bu ilerlemelerle de,
aydınlanmanın tohumları atıldığı gibi, insan ve dünya keşfedildikçe insanı özgürleştiren
gelişmeler de kaçınılmaz oldu.
Sanayi Devrimi'nin ilk olarak başladığı ülke olan İngiltere’de feodalizmin
çözülmesinin başlıca nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Ortaçağ boyunca süren Haçlı Seferleri ve seyahatlerin İngiltere’ye yeni ticaret
olanakları sağlaması,
İngiltere’nin toprak temelli bir ekonomiden para temelli bir ekonomiye kayması,
Büyük veba salgını nedeniyle İngiltere’nin nüfusunun üçte bir oranında azalması ve
emeğin kıymetli bir mal haline gelmesi,
Köylü isyanları neticesinde köylülerin sahip oldukları gücün farkına varmaları ve
değişiklikler talep etmeleri,
Daha fazla ticaretin daha fazla sayıda kasabanın gelişimine yol açması,
Köylülerin kırsal alanlardan kentsel alanlara göç ederek sonunda özgürlüklerini
kazanması,
Toprakların kiralanması ve Lordların emek üzerindeki haklarının azalması,
Feodal yükümlülüklerin rağbet görmemesi ve zaman geçtikçe asillerin savaşmak ve
asker toplamak yerine krala para ödemeyi tercih etmeleri,
Silahlı kuvvetlerin elemanlarına ödenecek ücret nedeni ile ortaçağda savaş
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ekonomisinin vergiler ve borçlanmalar yoluyla finanse edilmesinin getirdiği ağır mali
külfetten kurtulunmak istenmesi,
Asillerin daha da zayıflaması ve kralların topraklarını ve güçlerini yeniden
kazanmaları,
Ayrıca İngiltere’de ulusal kilisenin kurulması da kralın güçlenmesine ve manastırların
ortadan kalkmasına yol açarak feodalizmin çöküşünü hızlandırmıştır.
Ortaçağın son yüzyılları boyunca verimlilikte yaşanan durgunluk ve yönetici sınıfların
verimli olmayan harcamalarındaki artışın desteklenmesindeki yetersizlikler feodal toplumun
yaşadığı krizin temel nedenleriydi. Yaşanan salgın hastalıkların yanında bu teknik durgunluk
da demografik büyümenin önünde bir engel teşkil etmekteydi. Yine de feodalizmin yaşadığı
krizin tam olarak açıklanması zordur.
Sanayi devriminin Avrupa’da ve tüm dünyadaki etkileri geç de olsa tüm ülkelerde
görülmekle birlikte feodalizmin bazı kalıntıları günümüze kadar devam etmiştir. Örneğin, bir
çok Avrupa ülkesinde askerliğin prestijli bir meslek olmasının kökeni feodal düzendeki
askerlik anlayışından kaynaklanmaktadır.

2.2.4. Teknolojik Yenilikler
Sanayi Devrimi öncesindeki dönemlerde toplumların geleneksel yapısı tarıma dayalı
olup, üretim evlerde, el tezgahlarında yürütülürken, sanayi devriminin başlangıç aşaması olan
1750’lerden sonra ise üretim fabrikalarda yapılmaya başlamıştır. Bu değişimin altında yatan
en önemli etkenlerin başında teknoloji alanında yaşanan gelişmeler olmuştur. Sanayi devrimi
ile birlikte ortaya çıkan ve her geçen gün yenilenerek gelişen teknolojik atılımlar yeni bir
üretim ortamı ve yaşam biçimi doğurmuştur. Sonuç olarak el tezgahlarında sınırlı sayıda
yapılan üretimden fabrikalarda yeni teknoloji makinelerde yapılan kitlesel üretime geçilmiştir.
Şüphesiz bu geçiş birden bire olmamış, uzun bir dönemde sağlık, üretim, ulaşım ve diğer
alanlardaki yaşanan icat ve buluşlarla gerçekleştirilmiştir.
Sanayi Devrimi sürecinde yaşanan teknolojik gelişmeleri kronolojik olarak şu şekilde
sıralamak mümkündür:
1753’de İngiliz Kolonici Benjamin Franklin Philadelphia’da paratoneri icat etmiştir.
1764’de mucit James Hargreaves 1970 yılında patentini aldığı büküm makinesini icat
etmiştir.
1769’da İngiltere’de mucit Richard Arkwright tekstil endüstrileri için iplik üretmek
amacıyla su kuvvetli büküm makinesini geliştirip patentini almıştır.
1772’de İngiliz kimyacılar Daniel Rutherford ve Joseph Priestly bağımsız bir şekilde
nitrojeni ayrıştırma yöntemini bulmuştur.
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1775’de Priestly hidroklorik ve sülfirik asiti keşfederek üretimde kullanılmasına yol
açmıştır.
1776’da İskoç mühendis James Watt 1765’te keşfettiği ve 1769’da patentini aldığı
buhar makinesinin üretimine başlamıştır.
1779’da İngiliz mucit Samuel Crompton, yüksek miktarda ve kalitede yün ve pamuk
ipliğinin üretimine olanak sağlayan bükme milini geliştirmiştir.
1784’de Fransız kimyager Cladue-Louis Berthollet tekstil imalatını önemli ölçüde
kolaylaştırarak daha kaliteli hale getiren klor ağartma tekniğini geliştirmiştir.
1785’de İngiliz mucit ve vaiz Edmund Cartwright mekanik olarak çalışan dokuma
tezgahını geliştirmiştir.
1794’de Paris ve Lille arasında ilk telgraf hattı kuruldu.
1799’da İskoç kimyager Charles Tennat, tekstilde kullanılmak üzere klor ve stripti
birleştirerek ağartma tozunu keşfetmiştir.
1800 yılında İngiliz mühendis Richard Trevithick, buharlı gemi ve demiryolu
lokomotiflerinin gelişmesini mümkün kılan yeni yüksek basınçlı buhar makinesi modelini
yapmıştır.
1821’de İngiltere’de kimyager Miichael Faraday elektrik motorunun ilk halini
geliştirmiş ve elektromanyetizmin temellerini atmıştır.
1823’te esnaf ve çalışan sınıfın eğitimlerinin sağlanması için Londra ve Glascow’da
mekanik enstitüler kurulmuştur.
1851’de Londra’da 1300’den fazla üretilmiş ürünün gösterildiği bir sergi açılmıştır.
1856’da İngiliz kimyager William Henry Perkin ilk yapay boyayı üreterek üretim
maddelerinin şekillerinin daha kaliteli olacak şekilde değiştirilmesine imkan tanımıştır.
1859’da Belçika’da mucit Etienne Lenoir içten yanmalı makineyi yapmıştır.
1877’de Alman mühendis Nikolaus Otto dört zamanlı dahili içten yanmalı makineyi
keşfetmiştir.
1885’de Alman mühendis Karl Friedrich Benz ilk benzinli aracı yapmıştır.
Teknolojik alanda ortaya çıkan tüm bu yenilik ve gelişmeler, sanayi teknolojisi ve
organizasyonunda devrim, ulusal ekonomilerin yapısında radikal değişiklikler, nüfusta büyük
çapta artış ve dünya ekonomisinde esas bir düzensizlik meydana getirmiştir.
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2.3. Endüstri Devrimi Öncesi Toplum Düzeni
2.3.1. Köleci Toplum
İnsanlık tarihindeki ilk toplum yapısı köleci toplumdur. İlk çağlarda köleler ve
tutsaklar toplumdaki işlerin yerine getirilmesi ve üretimde temel araç olarak görülmüşlerdir.
Bu dönemlerdeki savaşların en değerli ganimeti işlerin gördürülebileceği çok sayıda tutsak
alınabilmesidir.
Tarımsal üretim ağırlıklı ekonomik yapı içinde, ilkçağların bütün toplumlarında beden
gücüyle çalışmak ve bir şeyler üretmek özgür insanlar için onur kırıcı görülmüştür. Üretim ise
her zaman köle ve tutsaklar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nitekim, II ve III. Yüzyıllara
kadar, özellikle eski Yunan ve Roma’da toplum özgür insanlar (vatandaş) ve köle ve
tutsaklardan olmak üzere iki ayrı sınıftan oluşmaktadır.
Üretim ve çalışma çoğunluğu oluşturan köle ve tutsak grubuna yüklenmiş iken,
azınlığı meydana getiren vatandaşlar kamu yönetimi, politika, felsefe, sanat ve savaş işleriyle
uğraşmaktaydı. Köleci toplum yapısında, köleler bir mal gibi alınıp satılmakta ve zorunlu
olarak çalıştırılmaktaydı. Mevcut statülerini değiştirme ve efendilerini ve işlerini seçme ve
değiştirme özgürlükleri yoktu.
Üstelik, kölelik ve tutsaklık ilk çağlar ve bu dönemdeki toplum yapılarında doğal
kabul edilen bir durumdur. Zorla çalıştırmaya dayanan kölelik statüsü, hem dönemin
düşünürlerince (Eflatun, Aristo, Çiçeron gibi) hem de kölelerce benimseniyordu. Örneğin,
Aristo “tutsaklığın insan doğasının kökeninde bulunduğunu ileri sürmekte idi”. Romalılara
göre özgür insan felsefe, politika, devlet yönetimi ve bazen tarım ve ticaretle uğraşabilir.
Diğer işler onun için onur kırıcı ve utandırıcıdır.

2.3.2. Feodal Toplum
Ortağçağa gelindiğinde köleci toplum, yerini feodal toplum düzenine bırakmıştır.
Feodal düzen, kırsal ve kentsel alanlarda farklı toplumsal yapıları doğurmuştur. Tarımsal
alanlarda köleci toplum yapısına benzeyen serflik düzeni, kentsel alanlarda ise zanaat ve
ticarete dönük olan lonca sistemi ortaya çıkmıştır. Ortaçağın serflik düzeninin İlkçağ'ın
kölelik rejiminden farklılığı, feodal beye bağlılık statüsünün daha serbest olmasıdır. Serf, bir
mal olmayıp köle gibi alınıp satılmamakta, ancak üzerinde yaşadığı toprağa ve toprağın
sahibine (feodal beye) bağlılığı aynen sürmektedir. Beyden ve topraktan ayrılamaz ve toprağı
işlemekle yükümlüdür. Serfin çocukları da babalarının statülerine uymak zorundadır.
Ortaçağda, kentlerdeki loncalar (Guild) ise, bir ekonomik ve sosyal sistem olarak
asırlar boyunca (XI – XIX) Batı'da ve Osmanlı-Türk toplumunda üretim ve çalışma ilişkilerini
düzenlemiştir. Loncalar genellikle aynı meslek ya da zanaat dalında çalışanların
oluşturdukları mesleki örgütlerdir.
Loncalar kendine özgü bir hiyerarşik yapısı ve sıkı kurallara sahip örgütlerdir.
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Loncalar; yapım ve üretim tekniğini, ustaların pazarla, işçilerle (kalfa ve çırak) ilişkisini
düzenlemekte, bir statüden diğerine geçebilmenin koşullarını belirlemekte idiler.
Lonca sisteminin en önemli özelliği ise çalışma ve ticaret hayatını disipline eden
kurallara sahip olması ve usta-kalfa-çırak üçlüsünden oluşan emek ve sermaye arasında çıkar
çatışmasından ziyade çıkar birliğinin var olmasıdır. Öyle ki, bu sistemde işyeri açabilmek, o
meslekte çırak olarak mesleğin öğrenilmesine ve loncanın iznine bağlıydı. Öte yandan, aynı
mesleği paylaşma duygusu yanında, çırağın ileride işyeri sahibi olma imkanlarının bulunması,
endüstri sonrası üretim biçimine göre çırak-kalfanın üretim sürecinin bütününe hakim
olmasından dolayı iş bölümü ve uzmanlaşmanın oldukça sınırlı oluşu hem bu sistemi
günümüz çalışma ilişkilerinden ayıran hem de çalışma huzuru ve işçi-işverenler arasında
menfaat birliğinin temininde rol oynayan temel unsurlar olarak belirtilebilir.
Loncalarda ustaların kalfa ve çıraklarla ilişkisi ise geleneklere, dinsel inanç ve
kurallara dayanan bir tür paternalist yönetme biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Lonca düzeninin
işçileri denilen kalfa ve çıraklar, işveren konumundaki ustalarıyla sürekli olarak birlikte ve
yüzyüze ilişkiler içinde çalışmaktadır. Aralarındaki ilişki doğrudan bir ilişkidir. Bu düzende
üretim küçük atölye düzeninde olup, işbölümü söz konusu değildir. Öyle ki, usta ve kalfalar
üretimin tüm aşamalarında mesleki bilgi ve beceriye sahip olmakta ve ürünün belli bir
aşamasında değil tüm aşamalarında uzmanlaşmaktadır. Küçük zanaat hayatında işbölümünün
oldukça sınırlı kalması, lonca düzenindeki çalışma ilişkilerini fabrika sanayinden ayıran en
önemli özelliğidir.
Ayrıca, loncalar ihtiyacı olana borç verme, çalışamaz duruma gelene yardım etme vb.
fonksiyonları da yerine getirmek suretiyle bir yardım sandığı işlevi de görmüştür. Ancak yeni
üretim sistemiyle rekabet edemeyen loncalar endüstrileşmeden kısa bir süre sonra ortadan
kalkmıştır.
Loncalar yapım ve üretim tekniğini belirleyerek malın standartlarını tespit ettiği gibi,
pazarlar da bu meslek kuruluşları tarafından bölüşülmüş ve rekabete kapalı hale getirilmiştir.
Diğer bir ifadeyle lonca sistemi ile tekelci bir yapı kurulmakta rekabet kuralları
işlememektedir.
Son dönemlerde ise bu kuruluşlar, tam bir tekel oluşturmak istemişler ve ustalığa
yükselişte subjektif kriterler belirleyici hale gelmiştir. Bu nedenlerle toplumda loncalara karşı
sürekli tepkiler oluşmuş ve 1789 Fransız devrimi lonca sistemini hukuki varlıklarına son
vermiştir. Loncalar ekonomik olarak ise hızla gelişen fabrika sanayi ile rekabet edemez hale
gelmişlerdir.

2.4. Endüstri Devrimi
Rönesans'la başlayan, Fransız Devrimi ve ardından Sanayi Devrimi'yle devam eden
gelişim dalgası, özellikle makinelerin üretim sürecine girmesi, kitlevi üretimin başlaması ve
ürünlerin çeşitlenmesine yol açan Sanayi Devrimi’nin 18. yüzyıla damgasını vurmasına yol
açmış ve bu yüzyıl o güne kadar insanlık tarihinde en çok değişen ve en çok şeyi değiştiren
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yüzyıl olarak nitelendirilmeye başlanmıştır.
Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde ortaya çıkan teknolojik değişim
ve yeniliklerle birlikte bütün ekonomik, sosyal, politik ve kültürel yaşam da köklü olarak
değişmeye başlamış, insanlık tarihinde yeni bir çağ başlamıştır. Binlerce yıl durağan bir
yaşam süren insanlık tarihi, 18. yüzyıl ile aşılmış, her yıl bir önceki yıla nazaran daha fazla
yenilik ve buluşlar getirmiştir. Sanayileşme ile birlikte, ortaya yepyeni sosyal sınıflar
çıkmıştır (işçi ve işveren sınıfları). Fransız Devrimi ise, üretim ve ticaret özgürlüğünü
sağlamış, ekonomik liberalizmi getirmiştir.
18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan ve kısa sürede diğer Avrupa
ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya yayılan Endüstri Devrimi'nin en belirgin özelliği ise
üretimde makinelerin kullanılması, diğer bir ifadeyle üretim biçiminin bütünüyle
değişmesidir. Hatta bu devrimin geliştiği dönem makinecilik çağı olarak adlandırılmaktadır.
Diğer bir ifadeyle küçük zanaat hayatından kitle üretimine geçilen yeni bir teknoloji devri
başlamıştır.
Makineli üretim öncesinde tarım temel üretim unsuru idi ve tarım dışında oldukça
sınırlı bir üretim sağlayan el sanatları vardı. Bu nedenle fizyokratlar, ulusal gelirin sadece
tarım kesiminde meydana geldiğini ve gelirin tüm sektörler arasında paylaşıldığını ileri
sürmüşlerdir. Endüstrileşmeyle birlikte en çok değer yaratan sektör ise sanayi sektörü
olmuştur.
Makinelerin üretimde kullanılmasıyla, tarıma dayalı geleneksel üretim biçimi yerini,
kitlevi üretimin yapıldığı fabrikalara bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle, Sanayi Devrimi ile tarıma
dayalı ekonomik sistemin yerini, fabrika sanayine dayalı liberal ekonomik sistem almıştır. Bu
yeni sistem, Ortaçağ Avrupası ve Osmanlı Devleti'ndeki loncalara dayalı çalışma düzenini
bozmuş ve loncaların usta ve kalfaları Avrupa’da fabrikaların vasıflı işgücünü meydana
getirirken,
aynı
durum
sanayileşmenin
sağlanamadığı
Osmanlı
Devleti'nde
gerçekleşememiştir. Kuşkusuz endüstrileşmenin çalışma ilişkilerine temel etkisi, lonca
sisteminin sona ermesi ve üretimde iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması olarak belirtilebilir.
Diğer taraftan endüstrileşmeyle birlikte bazı meslekler ortadan kalkarken yeni iş
alanları, yeni iş kolları ve yeni meslekler doğmuştur. Ayrıca, işgücünün niteliğinde
değişmeler olmuştur.
Endüstrileşmenin en önemli sosyal sonucu, mevcut sosyal yapıların değişmesi veya
ortadan kalkması veya hatta yeni sosyal sınıf ve tabakaların ortaya çıkmasıdır. Sürekli gelişen
yeni buluş ve icatlarla üretimin tarla ve küçük atölyelerden büyük fabrikalara kayması toplum
yapısında iki yeni sınıfın doğmasına yol açmıştır. İki sınıftan sayıca daha az olan birinci grup,
yeni üretim araçlarının sahipleri, yani işverenlerdir; sayıca çok olan ikinci grup ise, emeği ile
geçimlerini sağlama durumunda olan işçilerdir. Yeni sistemin işçileri, eski dönemin tarım
sektöründe çalışan insanları olup, bunlar kitleler halinde şehirlere akın etmiş ve şehrin
etrafındaki slumlarda (gecekondular) yaşamaya başlamış, geçimini sağlamak için çok düşük
ücretlerle, uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak zorunda kalmışlardır.
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Gerçekten her iktisadi ve sosyal dönüşüm ve değişim kaynakların dağılımını
değiştirmekte ve bu dönüşüm ve değişimden yeterince faydalanabilen veya yeterince
faydalanamayan grupları ortaya çıkarmaktadır. Endüstri Devrimi'nin şanslı sınıfı, feodal
beylere göre daha fazla olmakla birlikte, sınırlı sayıdaki burjuva, şanssız sınıfı ise tümüyle
bağımlı emeğinden başka geliri olmayan ve sosyal güvenceden yoksun olan ve zamanla
nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturmaya başlayan ve sınıf bilincine ulaşan işçiler
meydana getirmektedir.
Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni üretim ilişkileri kısaca şu gelişmelere yol
açmıştır:
Tarım istihdamı ve kırsal nüfusta uzun dönemde bir düşüş,
Yoğun kentleşme, büyük şehirlerin artışı ve kentsel yaşama biçimlerinin doğuşu,
Belirli ekonomik sektörlerde yoğunlaşan ve farklı kentsel mahallelerde yaşayan,
topraksız bir kentsel işçi sınıfının yaratılması,
(Kısmen) vasıflı, okur–yazar ve güvenilir bir işgücüne ihtiyaç duyulması,
İşsizliğin, çalışanların kendi arzuları dışında ücretli bir iş bulamadıkları bir durum
olarak kabul edilmesi,
Beyaz yakalı istihdamın ve orta sınıfın büyümesi,
Tarihte hiç görülmedik derecede, refah içinde olan (ancak, bu refah eşit olmayan bir
şekilde dağıtılmış olabilir) ve sürdürülebilir ve uzun dönemli ekonomik büyümeye sahip
toplumların yaratılması.
Endüstrileşme çalışma ilişkilerinde olduğu gibi, ekonomik ve sosyal açıdan da önemli
sonuçlar doğurmuştur. Kuşkusuz endüstrileşmenin en büyük ekonomik katkısı, iktisadi
refahın hayal edilemez boyutlarda artmış olmasıdır. Endüstrileşmeyle birlikte sanayi sektörü
hem ulusal gelirin ve hem de işgücünün önemli bir bölümünü meydana getirirken, tarımın
payı %10’lara ve hatta daha altına düşmektedir.
Herkesin zenginlik ve kâr peşinde koştuğu bu dönemde, insani duygular zayıflamış,
bireylerin kendi çıkarlarının peşinden gitmesinin, serbest rekabet esasına dayanan liberal
ekonomik düzende, sonuç olarak toplumun da çıkarına olacağı, toplumda sosyal denge ve
refahın sağlanacağı ileri sürülmüştür. Sefahat içinde yaşayanların ölçülemeyecek kadar artan
serveti, sefalet içinde yaşayanlar bahasına kazanılmıştır. Bu ortamda işçi hareketi doğmuş,
harekete öncülük edenler, mevcut sistemin ıslahı anlamına gelecek sosyal reformlarla
yetinmeyeceklerini, asıl istediklerinin zor kullanarak rejimin değiştirilmesi olduğunu ifade
etmişlerdir.
Her yerde sanayileşmeye hızlı bir nüfus artışı eşlik etmiştir. Yeni üretim biçimi, kent
ve kentleşme biçimlerini derinden etkilemiş, insanlık tarihinin o güne kadar görmediği büyük
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ölçekli güç hareketleri yaşanmış ve kentlerin endüstri bölgeleri ve banliyölerinde sağlıksız
koşullarda yaşayan on binler toplanmıştır. Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği kentleşme
süreci, geleneksel sosyal koruma kurumlarını ortadan kaldırmış veya etkinliklerini
zayıflatmıştır. Küçülen aile yapısıyla birlikte, aile bağları ve ailenin koruyucu görevi
zayıflamış, sanayi toplumlarında bu görev devletin üzerine kalmıştır.
Öte yandan zenginlik ve güç topraktan sermayeye kaymış ve yeni sosyal sistemin üst
ve saygın tabakasını toprak sahibi aristokratların yerine sermaye sahibi burjuva temsil etmeye
başlamıştır.
Görüldüğü gibi endüstrileşme gerek çalışma ilişkileri ve gerekse ekonomik ve sosyal
yapıda önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bir yandan üretim ve iktisadi refah artarken
diğer yandan büyük bir sefalete başlamıştır.
Diğer taraftan Endüstri Devriminin fikri altyapısını tesis eden düşünce ise 18. yüzyılda
hakim olan Protestan ahlak ve laissez faire prensibidir.
Bu iki tema aynı zamanda sosyal politikaya da önemli etkiler yapmıştır. Protestan
ahlak esas olarak bireyselliği savunur ve bu düşüncede, bireyin çok çalışması ve kendi
menfaatini en üst düzeyde sağlamaya çalışması çok değerlidir. Protestan ahlak insanoğlunu
maddi refahını artırmaya teşvik eder ve bireyler kişilik ve davranışlarından ziyade elde ettiği
maddi refahın büyüklüğüne göre değerlendirilirler. Yoksulluk ise bireyin kendi hatası olarak
görülür.
Laissez-faire prensibine göre ise şayet işletmeler ve endüstriler arzu ettikleri düzeyde
kar yapmalarına izin verilirse genelde toplum ve ekonomi en iyi bir şekilde gelişebilir. Yine
bu prensip devletin herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmez.
Protestan ahlak ve laissez-faire prensibi, acımasız rekabeti, monopollerin oluşmasını,
çok kötü güvenlik ve çalışma koşullarını ve işçi sınıfının düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve
çocuk emeği ile sömürülmesini mazur görür.
Yine bu dönemde, Darwin’in evrim teorisine dayanan sosyal darwinizmle protestan
ahlak en yüksek gayri insani düzeyine ulaşmıştır. Bu düşünceye göre güçlü (varlıklı) üstün
olduğu için hayatta kalırken, zayıf (fakir) yok edilmeyi hak eder ve zayıfların korunması bir
hatadır. Toplumda zayıfların yok edilmesi düşüncesi asla taraftar bulmamakla birlikte, bu
teori, sosyal politika programlarının gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında, 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirisi'nden sonra uygulama alanı bulan hukuk devleti anlayışı, insan haklarını
önplana çıkarmış, devleti hukukla bağlı kılmıştır. Ancak, bireylerin sosyal ve ekonomik
haklarına yer verilmemiştir. Sanayi Devrimi ile, Hukuk Devleti düzeninin yetersiz olduğu
ortaya çıkmıştır. Çünkü, fabrikalarda çalışabilmek için köylerinden kentlere akın etmeye
başlayan köylüler, işsizliğin artmasına, ücretlerin düşmesine ve çalışma koşullarının
kötüleşmesine yol açmıştır. Sanayileşme Çağı’nın bu ilk döneminde, devlet izlemekte olduğu
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liberal felsefe doğrultusunda, olan bitene karışmayıp, pasif kalmayı tercih etmiş, ticaret ve
sanayinin gelişmesini sağlamak için ekonomik yaşama müdahale etmemiştir.

2.4.1 Endüstri Devrimi Döneminde Çalışma Koşulları
Endüstri Devrimi döneminde ortaya çıkan en önemli sosyal sorun bu büyük toplumsal
dönüşüm nedeniyle toprağından ayrılmak durumunda kalan kırsal nüfus ile, lonca sisteminin
çökmesi sonucu açıkta kalan kalfa ve ustaların hayatlarını sürdürebilmek için yığınlar halinde
sanayi bölgelerine göç etmeleri ve buralarda yeni gelişen fabrika sanayinin ihtiyacından fazla
emek arzını oluşturmalarıdır. Emek piyasasında emek arzının talebin çok üzerinde olması
kitlevi işsizliğe yol açmış, işsizlikte bu dönemdeki çalışma koşullarının belirlenmesinde en
önemli etken olmuştur.

2.4.1.1. Ücretler
Endüstri Devrimi ve ona eşlik eden liberal ekonomi anlayışı, işverenlerin servetlerini
artırmalarını sağlarken, işçilerin giderek yoksullaşmasına sebep olmuştur. Öyle ki,
endüstrileşmenin ilk yıllarında işçiler çok düşük ücretlerle ve sağlıksız iş koşullarında günde
16-20 saate kadar çalışmak zorunda kalmışlardır. Ücretlerin ölmeyecek düzeydeki bir sefalet
ücreti olarak belirlenmesindeki nedenlerin başında:
Liberal doktrinin emeği diğer üretim faktörleri gibi piyasada serbestçe alınıp satılan ve
fiyatı arz ve talebe göre belirlenen ticari bir mal gibi görmesi ve emek pazarlarına ve ücretlere
müdahaleyi reddetmesi, bu doktrinin hakim olduğu ülkelerde işçilerin mesleki örgütler
kurmalarının yasaklanması gelmektedir.
Emek arzının çok yüksek olması, devletin müdahalede bulunmaması, işverenlerin sık
sık değişen pahalı teknolojileri satın almak zorunda kalmaları ve bu makinelerin amortize
edilmesini ise işçi ücretlerini düşük tutmak suretiyle sağlamaya çalışmaları diğer sebepler
olarak sayılabilir.
Ayrıca kadın ve çocuk işçilerinde çalışma yaşamına katılmak zorunda kalmaları,kırsal
kesimdeki yedek sanayi işgücünün varlığı, işçileri sefalet ücreti düzeyinde, çok uzun saatlerle
ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakıyordu.
Bu dönemde işçi sınıfına ancak yaşamını sürdürebilecek kadar bir ücret verilmesi, işçi
sınıfını büyük bir yoksulluğa itmişti. İşsizlik ve açlıktan ölme korkusu, işçi sınıfı arasında
oldukça yaygındı.

2.4.2.2. Çalışma Süreleri
İşverenler tarafından ölmeyecek kadar sefalet ücreti verilen işçiler insan gücünü aşan
sürelerle çalıştırılıyordu. Örneğin, Fransa’da günlük ortalama çalışma süresi 14 saatti. Benzer
şekilde İngiltere ve Almanya’da da işçiler gerek sektör gerekse erkek, kadın ve çocuk ayırımı
dikkate alınmaksızın 14 saat çalıştırılmaktaydı. Hatta maden ocaklarında insanlık dışı koşullar
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altında gece çalışması dahi yaptırılıyordu.

2.4.3.3. Kadın ve Çocuk Emeği
Bu dönemdeki düşük ücretler işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayamadığı için,
ailenin geçiminin sağlaması kadın ve çocuklarında çalışmasını zorunlu hale getirmişti. Yeni
üretim biçiminin herhangi bir vasfa ve uzun bir çıraklık devresine gerek duyulmayan vasıfsız
işçilerin varlığı ve işverenlerin çok daha düşük ücretlerle işçi çalıştırma arzuları, kadın ve
çocuk istihdamını hızla artırmıştır. Kadın ve çocukların ağır şartlarla istismarı, yetersiz
beslenme, açlık ve yokluk gibi sebeplerinde eklenmesiyle, çocuk ve genç yaşta ölümlerin
çoğalmasına, sakatlıkların, ruhi ve bedeni rahatsızlıkların artmasına yol açmıştır. Ayrıca,
kadınların çok uzun süreli ve gece işlerinde de çalışmaya başlaması aile ve toplum ilişkisinin
zayıflaması ve ailenin dağılmasına sebep olmuştur.
Bu dönemdeki çalışma koşulları işçiler üzerinde çok büyük tahribatlar yapmıştır.
İşçiler çok erken yaşlarda çalışma güçlerini kaybetmekteydi. Meslek hastalıkları, iş kazaları
birçok işçinin çalışamamasına, yetersiz beslenme ve hayat şartları ise işçi sınıfının ortalama
yaşam süresinin azalmasına sebep olmuştur. Kadın ve çocukların durumu ise toplumların
geleceğini tehdit edecek kadar kötüydü. Kadın ve çocuklar 14 saatlik çalışma süreleriyle fiziki
güçlerinin çok üzerindeki ağır işlerde çalışmaya zorlanıyordu.
Öte yandan, çalışma ilişkilerini ve daha da önemlisi işçiyi koruyan yasaların
bulunmaması ve liberal doktrini benimsemiş devletin çalışma hayatına müdahale edecek
nitelik ve anlayışa sahip olmaması, işçi sınıfı ile işveren sınıfı arasındaki eşitsizliklerin,
çatışma ve mücadelelerin artmasına, toplumsal huzursuzlukların mevcut düzeni tehdit edecek
boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
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Uygulamalar
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sosyal politikanın kişisel sosyal hizmetler ve yardımlar fonksiyonunu büyük ölçüde
yerine getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011 yılında kurulmuştur. Bu bakanlık
aynı zamanda aile ve kadın konusunda ise sosyal yardım – hizmet bağlamının ötesinde tüm
boyutlarla ilgilenmektedir.
Teşkilat kanunu Bakanlığa görev alanlarıyla ilgili politika ve strateji geliştirme ve
bunların izlenmesi görevini yüklemiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı görevleri şunlardır:
a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.
b) Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin
korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve
stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının
artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek
üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal
hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve
geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit
biçimde yararlanmalarım sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak.
d) Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal
hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika
ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve
yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü
mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım
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faaliyetlerim yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım
faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal
politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi
eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma
muhtaç çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve
rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü
ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve
bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu
amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programları geliştirmek.
ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar
çerçevesinde denetimini yapmak.
i) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve
geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
j) Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri
izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere
değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal
düzeyde uygulanmasını sağlamak.
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Uygulama Soruları
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal politikanın hangi boyutlarından
sorumludur?
2) Çocukların korumasında belirlenen yaklaşımın özellikleri nelerdir?
3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temel görev alanları nelerdir?
4) Sivil toplum kuruluşları ile ilişkisi nasıl biçimlendirilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikanın doğuşunda etkili olan faktörlerin bir kısmını gözden
geçirdik. Sosyal politikalara başvurulması gerekliliğini artıran en önemli devrim olan Endüstri
Devrimini inceledik. Endüstri Devrimini hazırlayan koşulları, bu devrim öncesi toplum yapısı
ve çalışma ilişkilerini, devrimin temel özelliklerini aktarmaya çalıştık ve nihayet işçi sınıfı
merkezli sosyal politikaların doğuşunda etkili olan Endüstri Devrimi dönemi gayri-insani
çalışma koşullarını; düşük ücret ve uzun çalışma saatleri, kadın ve çocuk emeğinin istismarı
bağlamında ele aldık.
Endüstri Devrimi kuşkusuz makinanın sanayide kullanılmasının ötesinde köklü
ekonmik, sosyal ve kültürel yapı değişikliklerine dayalı olarak gerçekleşmiştir. Fransız İhtilali
ile Batıda başlayan değişim rüzgarı Rönesans ve Reform Hareketi ile hakim iktisadi düşünce
ve felsefi arkaplanla kesiştiğinde bu devrim ortaya çıkmıştır.
Endüstri Devrimi, ekonomik ve sosyal hayatta sayısız değişiklikler yapmış, mevcut
sosyal yapıyı derinden etkilemiş veya değiştirmiş ve hatta yeni sosyal sınıf ve tabakaların
doğmasına yol açmıştır. Yine bu devrimle insanlık tarihinde halen hüküm süren kapitalist
toplum düzeni ortaya çıkmıştır.
Endüstri Devriminin en belirgin özelliği ise üretimde makinelerin kullanılması, diğer
bir ifadeyle üretim biçiminin bütünüyle değişmesidir. Hatta bu devrimin geliştiği dönem
makinecilik çağı olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle küçük zanaat hayatından
üretimin fabrikalarda yapıldığı kitle üretimine geçilen yeni bir teknoloji devri başlamıştır.
Endüstrileşmeyle birlikte en çok değer yaratan sektör ise sanayi sektörü olmuştur.
Endüstrileşmenin bir diğer önemli sonucu, mevcut sosyal yapıların değişmesi veya
ortadan kalkması veya hatta yeni sosyal sınıf ve tabakaların ortaya çıkmasıdır. Kitle üretimi
yeni üretim araçlarının sahipleri, yani işverenler ile sayıca çok olan ve emeği ile geçimlerini
sağlama durumunda olan işçiler olmak üzere iki yeni sınıfın oluşumuna yol açmıştır. Yeni
sistemin işçileri, eski dönemin tarım sektöründe çalışan insanları olup, bunlar kitleler halinde
şehirlere akın etmiş ve şehrin etrafındaki slumlarda (gecekondular) yaşamaya başlamış,
geçimini sağlamak için çok düşük ücretlerle, uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak zorunda
kalmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin oluşumuna katkı sağlamamıştır?
a)

Rönesans

b)

Otomasyon Çağı

c)

Fransız ihtilalivb

d)

Teknik buluşlar

Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'ni hazırlayan koşullardan biri değildir?
a)

Teknolojik yenilikler

b)

Yoğun sermaye birikimi

c)

Demiryollarının yaygınlaşması

d)

Deniz yollarının keşfi

Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'ni ifade ve sembolize eder?
a)

Makinanın üretimde kullanılması

b)

Ticaretin gelişmesi

c)

Sömürgeciliğin başlaması

d)

Bilgisayarın yaygınlaşması

Aşağıdakilerden hangisi lonca sisteminin özelliklerinden biri değildir?
a)

Kitle üretimi yapılması

b)

Mesleki birlik

c)

Çalışanları usta-kalfa-çırak

d)

Pazar ve mesleğe ilişkin standartların belirleyen örgüt

5)
Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin çalışma hayatına ilişkin ortaya çıkardığı
sorunlardan biri değildir?
a)

Düşük ücret

b)

Kadın ve çocuk istismarı
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c)

Uzun çalışma süreleri

d)

Kıdem tazminatının ödenmemesi

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)a, 4)a, 5)d
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3. SOSYAL POLİTİKANIN DOĞUŞUNDA ETKİLİ OLAN
FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

İşçi Sınıfının Doğuşu ve İşçi Sınıfı Hareketleri
Demokrasinin Gelişmesi
Düşünce Akımları
3.3.1. Liberal Düşünce
3.3.2. Sosyalist Düşünce ve Türleri
3.3.2.1. Devrimci Sosyalizm (Marksizm)
3.3.2.2 Reformcu (Demokratik) Sosyalizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal politika demokrasiyle çelişir mi?
2) Sosyal politika kapitalist sisteminin devamlılığını sağlayan bir enstüraman
mıdır?
3) Sosyal politika reformisat sosyalizm ulaşmada etkili midir?
4) Günümüzde işçi sınıfı hareketleri sosyal politikalara yöneltmede ne düzeyde
etkilidir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İşçi Sınıfının Doğuşu ve İşçi
Sosyal
politikanın
Okuyarak,
fikir
Sınıfı Hareketleri
doğuşunda
yürüterek ve tartışmalara
işçilerininisiiyatifi hakkında katılmakla
bilgi edinebilmek.
Konu

Demokrasinin
Gelişmesi

Demokrasinin çağdaş
Okuyarak,
fikir
bir yönetim biçimi olarak yürüterek ve tartışmalara
seçilmesinin
sosyal katılmakla
politikaya
etkisini
inceleyebilmek.

Düşünce
ve Etkisi

Liberal düşünce ve
Okuyarak,
fikir
sosyalist düşünce ve türlerini yürüterek ve tartışmalara
ve sosyal politikaya etkisini katılmakla
inceleyebilmek.

Akımları
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Anahtar Kavramlar





Ütopik sosyalizm
Reformcu (demokratk) sosyalizm: Gelişmiş bir kapitalist ekonomi içinde
örgütlü işgücünün çıkarlarının, reformist bir yolla desteklenmesi amacı
üzerinde yapılanmış politik hareketler, ideolojiler ve uygulamaları ifade
etmektedir.
Ludist hareket: Makinalara karşı ilk tepki hareketleri ve makine kırıcılığı
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Giriş
Sosyal politikanın doğuşunda etkili olan faktörlerden işçi sınıfı, demokrasinin
gelişmesi ve düşünce akımlarının etkileri bu bölümde incelenecektir. Liberal düşünceye karşı
ortaya çıkan sosyalist düşünce ve türleri de bu bölümde ele alınarak sosyal politikanın doğuş
koşulları daha kapsamlı bir biçimde ortaya konulmuş olacaktır. İşçi sınıfı içinde sosyalist
düşüncelerin yayılmasının demokratik sisteme geçen ülkelerde politika belirleyiciler
üzerindeki etkisi tartışılacaktır.
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3.1. İşçi Sınıfının Doğuşu ve İşçi Sınıfı Hareketleri
Endüstrileşmenin en belirgin özelliklerinden biri toplumsal yapıyı işçi-işveren
merkezli iki sınıfsal yapı içinde yeniden biçimlendirmesidir. Endüstri Devrimi ile, lonca
düzeni çalışanları ile, feodal sistemin köylü ve çiftçileri yeni toplumsal yapının işçilerini,
tüccarlar ve toprak sahibi aristokratlar ise bu yapının işverenlerini meydana getirdiler.
Endüstrileşmenin ve buna paralel olarak demokrasinin gelişmesinin bir sonucu olarak
19. yüzyılda işçi sınıfının çok hızlı bir şekilde büyüdüğü görüldü. Endüstri Devrimi'yle oluşan
makineli üretimle rekabet edemeyen lonca sisteminin usta ve kalfaları ile Fransız Devrimi'yle
kazanılan hürriyet ve özgürlükler çerçevesinde feodal beye bağlılıktan kurtarılan köylü ve
çiftçiler yeni işçi sınıfını oluşturdular. Endüstrileşmeyle birlikte dünyada 18. yüzyıla kadar
görülmeyen büyük bir kentleşme meydana geldi ve kırsal ve tarımsal toplumdan, kentsel
topluma geçildi. Endüstrileşme ve kentleşme olgusuyla beraber sosyal ve siyasi aktivitelere
ilişkin yasaklamaların kalkmasına yönelik tedrici ve fakat sürekli hareketler hem işçi sınıfının
müşterek eylemlerinin büyümesini hem de sınıf bilinci oluşumunun gelişmesini hızlandırdı.
Endüstri Devrimi'nin ekonomik ve sosyal koşulları altında bireysel hareket ettikleri
takdirde işveren karşısında hak ve menfaatlerini koruyamayacaklarının farkına varan işçiler
birlikte hareket etmenin önemini kavradılar. Bu dönemde devletin sermaye sınıfının
çıkarlarını koruyan bir anlayışla, liberalizmin de etkisiyle çalışma ilişkilerine karışmaktan
kaçınması, diğer bir ifadeyle sosyal politika oluşturma yönünde bir isteğe sahip bulunmaması,
ortaya çıkan sorunlarının çözümünü işçi sınıfı hareketlerine bağlı kılıyordu. Devlet bu
dönemde, sosyal sorunun çözümünde kendini bir taraf olarak görmediğinden, bu alanda
ortaya çıkan boşluk işçi hareketlerince doldurulmaya çalışılmıştır.
Gerçekten endüstrileşme aralarında belirli bir menfaat birliği olan, siyasal sistem ve
buna bağlı devlet politikaları üzerinde etkili olan bir sınıf sistemi ortaya çıkarttı. İşçi
sendikaları ve daha sonrada işçi partilerince benimsenen işçi sınıfı politikaları ise sosyal
politikanın doğuşunda ve demokratikleşme sürecinde büyük bir güç oldu.
Endüstrileşmeye karşı ilk tepkilerini makineleri tahrip etmekle gösteren işçi sınıfının
bu tavrı, bu nitelikteki eylemlerin idamla cezalandırılması, hem de işçi sınıfının bilinçlenerek
eylemlerini makineler yerine bunların kullanış biçimine yöneltmeye başlamasıyla ortadan
kalktı.
Yoksulluk ve sefalet koşullarıyla birlikte, ideolojik akımların da işçi sınıfını
yönlendirmeye başlamasıyla endüstrileşmenin geliştiği tüm ülkelerde şiddetli çatışmalar
yaşanmaya başladı.
Grevler, gösteriler, yürüyüşler batı ülkelerinde mevcut düzeni tehdit edecek mahiyette
sosyal birliği, sosyal barışı ve sosyal dengeyi bozmuştur. Öyle ki, Almanya ve Fransa’da işçi
hareketleri giderek radikalleşmiş ve toplumsal barış köklerinden sarsılmaya başlamıştı. İç
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bölünme tehlikesi gündeme gelmiştir. İşçi sınıfı hareketinin kimi önderleri, işçi sorununun
sosyal reformlarla çözülemeyeceği, toplum düzeninin devrimci metotlarla kökten
değiştirilmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı.
Bu noktada işçi sınıfının korunmasına yönelik dar anlamda ilk sosyal politika
tedbirleri alınmaya başlanmıştır.
İşçi sınıfı örgütlenme haklarını elde ederek mesleki (sendikalar), ekonomik
(kooperatifler) ve siyasi teşekküller (siyasi partiler) kurması ve siyasal sistem üzerindeki baskı
ve tesirini artırması, sosyal politika tedbirlerinin tür ve kapsamının genişlemesini sağlamıştır.

3.2. Demokrasinin Gelişmesi
Demokrasi sözcüğü, M.Ö. 5. yüzyılda ortaya çıkmış, ve o tarihten yaklaşık bir yüzyıl
öncesine kadar bir siyasal kavram olarak kullanılmıştır. Öyle ki, demokrasi dendiğinde
bundan sadece siyasal demokrasi anlaşılırken, günümüzde sosyal demokrasi, sanayi
demokrasisi ve iktisadi demokrasi kavramları da kullanılmaktadır. Siyasal demokrasi siyasal
ve hukuksal eşitliği, sosyal demokrasi statü eşitliğini, iktisadi demokrasi gelir eşitliğini,
sanayi demokrasisi ise işletme içi demokrasiyi veya birlikte karar verme yöntemini ifade
etmektedir.
Öte yandan, demokrasi anlayışı büyük dönüşümlerin yaşandığı 18. yüzyılda
değişikliğe uğramış ve klasik demokrasi anlayışı bu dönemde oluşmuştur. 1789 tarihli İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan bu anlayış, temel hak ve özgürlüklerle halkın kendi
kendini yönetmesi olarak belirtilebilir. Halkın kendi kendini yönettiği bir sistemin temel
dayanakları ise özgürlük ve eşitliktir.
Klasik demokrasinin endüstrileşen ülkeler tarafından benimsenmesi devletlerin
çalışma hayatına müdahalesini hızlandırmıştır. Gerçekten demokrasi 19. yüzyılın başlarında
liberal düşünceye karşı bir güç haline gelmiş ve devletin sosyal politika tedbirlerine
yönelmesinde Endüstri Devrimi'nin meydana getirdiği sefalet ve sosyalist düşünceler kadar
etkili olmuştur. Ancak, sosyalist düşüncenin gelişmesiyle, liberalizm ve demokrasi rakip
olmaktan çıktı ve sosyalizm işçilerin taleplerini taşıdığı ölçüde, liberaller ve demokratlar
yakınlaşmaya başladı.
Öte yandan, siyasal demokratikleşmeyle birlikte seçim rekabetinin varlığı, siyasi parti
sayısının artmasına ve toplumun tüm katmanlarında politik tartışmaların ve aktivitelerin
düzeyinin artmasına neden olmuştur. Üstelik, 19. yüzyılın ortalarından itibaren politikacılar
ne imtiyaz ne rüşvet ne de her ikisiyle birlikte seçilmeyi büyük bir seçmen kitlesinin varlığı ve
gizli oy sisteminin uygulanışı nedeniyle başaramadılar. Bu sistem, bugün politikacıların
toplumda önemli miktara ulaşan avantajsız grupların desteğini almalarını zorunlu hale
getirmiştir.
Örneğin, İngiltere’de 1832 tarihli Parlamento Reform Yasası ile 1928 tarihli Halkın
Temsili Yasası arasındaki 96 yılda parlamento seçimlerinde oy kullanan yetişkin nüfusun
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oranı %2’den az iken neredeyse %100’e yükseldi. Ancak, kadınlar 68 yıl boyunca bu
gelişmenin dışında bırakıldılar ve hatta takip eden dönemde de erkeklerle aynı düzeyde oy
verme hakkı elde edemediler. Diğer taraftan, işçi sınıfı, işverenlere göre toplumun büyük bir
bölümünü meydana getirmekte ve seçim sonuçları üzerinde işçi sınıfının tercihi etkili
olabilmektedir. 1980 yılında 25 milyon faal nüfusa sahip İngiltere’de bu nüfusun 2 milyon
kadarı işveren ve kendi hesabına çalışanlardan, kalanı işçi ve müstahdemlerden oluşmaktadır.
Yine Fransa’da 22 milyonun üzerindeki faal nüfusun 18,5 milyonu işçi ve müstahdemdir.
Aynı yıllarda 26 milyonluk faal nüfusa sahip Almanya’da, sadece 2 milyon işveren ve kendi
hesabına çalışanlardır.
Görüldüğü gibi, bu veriler demokratik bir düzen içinde işçilerin temsil etmekte
oldukları sayısal gücü ve ondan doğabilecek oy potansiyelini açık bir şekilde göstermektedir.
Buna göre bir ülkede iktidara gelmek isteyen her parti işçi sınıfını dikkate almakta ve bu
sınıfın oylarına ve desteğine ulaşabilmek için çeşitli politikalar belirlemektedir.

3.3. Düşünce Akımları
Sosyal politika tedbirlerinin doğuşunda etkili olan dördüncü unsur ise, etkilerini
değişikliklere uğramakla birlikte bugünde sürdüren, kökleri Endüstri Devrimi veya daha
öncelere uzanan düşünce akımlarıdır. Endüstri Devrimi'nde fertlerin ve devletin ekonomik ve
sosyal olaylara ilişkin yaklaşımını belirleyen düşünsel teori liberalizmdir.
Endüstrileşme ve ona eşlik eden liberal düşüncenin endüstrileşen ülkelerde ortaya
çıkardığı yoksulluk ve sefalete, işçi sınıfının sömürülmesine ve sağlıksız çalışma koşulları
içerisinde istihdam edilmesine, kadın ve çocuk istismarına, sınıflar arası eşitsizliklerin artarak
toplumsal barış ve mevcut düzenin tehlikeye düşürülmesine, devletin işçileri koruyucu
tedbirleri almamasına yönelik eleştiriler endüstrileşmenin gelişme düzeyine göre değişmekle
birlikte her yerde artmaya başlamıştı.
Bu eleştiriler, Endüstri Devrimi'nin düşünsel temelini oluşturan liberal düşünceye
yönelik eleştirilerdi. Ancak, düşünce akımlarının tüm yönleriyle incelenmesi çalışmanın
amacını aşmak bakımından mahzurludur. Bu nedenle düşünce akımları devletin rolüne
yönelik yaklaşımları itibariyle incelenecektir.

3.3.1. Liberal Düşünce
Liberalizm; sosyalizm, muhafazakarlık, faşizm-nasyonel sosyalizm başlıkları altında
toplanabilecek çağdaş siyasal teorilerin en önemlilerindendir. 19. yüzyılın ortalarında
olgunlaşan ve itibarlı bir teori haline gelen liberalizm, yüzyılın sonuna doğru popülaritesini
kaybetmeye başlamış ve hatta 20. yüzyılda 1980’lere kadar olan dönem bu teorinin çöküş
dönemi olarak adlandırılmıştır. Ancak, 1980’li yıllardan sonra liberal teorinin neredeyse ilk
halinin benimsenmesine yönelik istemler yoğunlaşmıştır. Liberal teoriye ilişkin bu yeni
yaklaşımların ve bunların ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerin incelenmesine
geçilmeden evvel, liberal düşüncenin sosyal politika önlemlerinin alınmasına yol açan ve
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devletin müdahalesini sınırlandıran ve uygulandığı dönemin vahşi kapitalizm olarak
adlandırılmasına neden olan argümanları ele alınacaktır.
Klasik liberalizmin biri siyasi, diğeri ekonomik olmak üzere iki boyutu vardır ve
bunlardan birinciyi Jonh Locke, ikinciyi Adam Smith’in temsil ettiği kabul edilebilmektedir.
Ancak, liberalizm kavramının siyasal liberalizmin değil, ekonomik liberalizmin olduğu bir
dönemde ortaya çıkması, kavramın siyasal bir çağrışım yapmaktan çok ekonomik çağrışım
yapmasına sebep olmuştur. Endüstrileşmenin ilk dönemlerinde işçi sınıfının sefaletine neden
olan prensipleri, kavramın daha sonra kapitalizm olarak adlandırılmasına ve böylece siyasi
boyutun da mahkum edilmesine sebep olmuştur. Oysa Locke, Blackstone, Montesgureu,
Madisan, Constant bir laissez faire ekonomisi düşünürleri değildi. Bu yazarlara göre
liberalizm, hukuk devleti ve anayasal devlet demekti ve özgürlük ekonomide serbest ticaret ve
en güçlünün yaşayabilmesi demek olmayıp siyasal özgürlük demekti. Ancak, belirtildiği gibi
liberalizm ekonomik boyutu ve boyuta ilişkin temel prensipleriyle tanındı.
Liberal düşünce, esas olarak ekonomik ve toplumsal yaşamın tam bir serbesti içinde
işlemesi ilkesine dayanır. Başlıca prensipleri bireycilik, özgürlük, kendiliğinden düzen (tabiidoğal düzen) ve piyasa ekonomisi ve sınırlı devlettir. Liberalizm “laissez faire”, “laissez
pass”, “bırakınız yapsınlar”, “bırakınız geçsinler” sözü ile simgeleşmiştir.
Liberal düşünceye göre ekonomik ve toplumsal olaylar bireylerin özgürce tercihler
yapabildikleri tabii bir düzen içinde meydana gelmektedir ve devletin müdahalesi bu düzenin
işleyişine zarar verir. Bu tabii düzen Adam Smith tarafından şu şekilde açıklanmaktadır.
Bireylerin fayda maksimizasyonu güdüsüyle hareket etmeleri sonuçta tüm toplumun yararına
sonuçlar doğuracaktır. Bu yararlı sonuçların ortaya çıkmasında görünmez bir elin bireysel
faaliyetleri yönlendirdiği ve bireylerin faydalarını maksimuma ulaştırma arzularından başka
hiçbir şeyin toplumun zenginlik ve refahının artmasını ve hem birey hem de toplum için en iyi
olanın meydana gelmesini sağlayamayacağı ileri sürülmektedir. Örneğin, bireyin özgürce ve
serbestçe kendi kabiliyet, yetenek ve eğilimlerine uygun bir işi seçebilmesi, bireyin
vasıflarının gelişmesine temin edeceği gibi verimliliği ve üretimi artıracaktır. Bireyin kendisi
için en iyi olanı yapmasıyla toplum için en iyi olan ortaya çıkacaktır.
Smith işlerin sık sık doğal akışından söz eder ve ekonomik açıdan tabii düzeni piyasa
olarak tanımlar. Öyle ki, tüm faaliyetler tam bir özgürlük ve rekabet koşulları çerçevesinde
piyasa sisteminde gerçekleşmeli ve piyasanın işleyişine müdahale edilmemelidir. Serbest
rekabetin varlığı piyasada en uygun koşullarda yani en kaliteli, en ucuz ve tüketicilerin
taleplerine cevap verebilen firmaların yaşamasına imkan tanıyacaktır. İşçi ve işverenler
tarafından kurulan meslek kuruluşları arasında anlaşmalarla şartların belirlenmesi rekabet
mekanizmasının işleyişini bozacağı için, bu kuruluşların kurulması yasaktır. Böylesi bir
ekonomik düzende devlet müdahalesi ise düzenin işlemesine zarar verir. Liberal düşünceye
göre bireyler sınırsız mülkiyet hakkına ve istedikleri her konuda sözleşme yapma hakkına
sahiptirler. Ayrıca, bu düşünceyi benimseyenler, fiyatların tamamen serbest bırakılmasını
istemekte ve bunun piyasa sistemini düzenleyici bir fonksiyon göreceğini ileri sürmektedir.
Yine gelir dağılımı sorununun piyasa mekanizması sayesinde, her üretim faktörünün katkısı
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kadar pay alması ile çözülebileceğini düşünmektedirler. Liberal düşünürlere göre, işsizlik
ancak arızi ve geçici olarak ortaya çıkabilecektir. Devletin müdahalesi veya işçi ve işveren
örgütlerinin emek piyasalarında tekel oluşturmaları halinde uzun süreli ve açık işsizlik
görülebilecektir. Bu nedenle ücretlere devletçe müdahale edilmemeli ve ücretler piyasa
koşullarında serbestçe belirlenmelidir. Ücretlerin piyasa koşullarında belirlenmesi işsizliği
azaltıcı etki yapacaktır. Çünkü, işsizlik olasılığı ortaya çıktığında emek piyasalarındaki
ücretlerin düşmesi, düşük ücretlerle işçi istihdam etmek isteyenleri harekete geçirecek ve
işsizlik önlenecektir.
Liberal düşünürler, ekonomik ve sosyal olayların tabii bir düzen içinde herhangi bir
probleme yol açmayacağını ve bu nedenle de devletin müdahale etmesine gerek olmayacağını
ileri sürmektedirler. Hatta, devlet müdahalesinin bu düzenin işleyişine zarar vereceği kabul
edilmektedir. Diğer taraftan liberal düşünce, devleti özgürlüğü sınırlandırabilecek, insan
haklarını ihlal edebilecek en büyük tehdit olarak görür.
Bu nedenlerle devletin sınırlı fonksiyonlara sahip olması gerekir. Devletin geleneksel
fonksiyonları olarak da adlandırılan görevler, adalet, iç güvenlik ve ulusal savunmadır. Diğer
bir ifadeyle mahkemeler, polis ve ordudur. Liberal düşünürlere göre devletin, sosyal adaleti
sağlamak amacıyla, geliri yeniden dağıtmaya yönelik politikalar izlemesi de yanlıştır. Öyle ki,
onlara göre gelirin yeniden dağılımı gerçekleştirilemez ve birey haklarına müdahale edilmiş
olur. Devletin piyasa sistemine müdahalesi arttıkça da özgürlük ortadan kalkar ve despotik
rejimler doğar.
Genel olarak yukarıdaki argümanlara sahip olan liberal düşünce 19. yüzyıldaki işçi
sınıfının sefaletinin, büyük bir insanlık dramının ortaya çıkmasındaki düşünsel arka planı
meydana getirmiştir. Liberal düşüncenin teorik bazdaki argümanları, pratiğe geçirilememiş
veya bu argümanların uygulandığı ekonomik ve sosyal ortam hızla değişmiştir.
Sonuçta devletin ekonomik hayatı düzenlemek amacıyla serbest piyasaya müdahale
etmesi ve ilk sosyal politika tedbirlerinin alınmaya başlanması kaçınılmaz olmuştur.
Liberal düşünceye tepki olarak ortaya çıkan düşünce akımları ütopik sosyalizm ve
ihtilalci-bilimsel sosyalizm ve demokratik sosyalizmdir.
Öte yandan, 19. yüzyılda endüstriyel kapitalizmin gelişmesini sağlayan laissez-faire
ideolojisine rağmen, çoğu devlet çalışma saatlerinin düzenlenmesi, kadın ve çocukların
çalışma koşullarının belirlenmesi, konut kalitesinin geliştirilmesi ve kamu sağlığını tehdit
eden problemlerle ilgili yasalar hazırladılar. Ayrıca, refah devletinin temelini oluşturan
endüstriyel kazalar, sağlık ve işsizlik sigortası yasaları 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ilk
başlarında yapıldı. Fakat, bütün bu düzenlemelerin arkasındaki motivasyon ilk sosyal politika
önlemlerini oluşturan yoksulluk yasalarında olduğu gibi yine mevcut düzenin korunmasına
yöneltilmişti.
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3.3.2. Sosyalist Düşünce ve Türleri
Sosyal politika perspektifinden sosyalizm, ekonomik güvensizlik, yoksunluk ve
eşitsizlik olarak adlandırılabilecek, kapitalist toplumlara özgü sosyal problemlerin ana
nedenlerinden bir kısmına çözüm bulmak için ortaya çıkan harekete verilen isimdir.
Sosyalizm, sorunun kaynağını ararken, kapitalizmin yapısal kökenine iner, üretim araçlarının
özel mülkiyetini ve piyasa ekonomisini sorunların nedeni olarak görür. Gelir ve diğer
kaynakların dağıtımı üzerinde halk adına kontrol sahibi olan sosyalleştirilmiş bir ekonominin,
dağıtım adaleti problemini yapısal seviyede çözeceğine inanmaktadır.
Sosyalistler, sosyalist topluma giden yol noktasında farklılaşmışlar (Marksistler
devrimci bir yolu, Sosyal Demokratlar ise evrimci bir yolu seçmişlerdir), ancak amaçları
geniş anlamda benzer olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya, Doğu Avrupa ve
diğer bazı ülkelerde devlet sosyalizmi benimsenmiş, Batı’da da kapitalist toplumları seçimler
yoluyla değiştirmenin yollarını arayan sosyal demokratik hareket doğmuştur. Sosyal
demokrasi hareketi ise, refah devletini oluşturmuştur.
Sosyalist doktrinler belli bir sıra ve tertip içinde birbirini takip etmektedir. 19. yüzyılın
ilk yarısında ütopik sosyalizmin, ikinci yarısında devrimci sosyalizmin 20 yüzyılda ise ve
demokratik sosyalizmin etkili bir doktrin olarak doğduğu ve geliştiği söylenebilir.

3.3.2.1. Ütopik Sosyalizm
Batı dünyasının iktisat tarihinde 19. yüzyılın başlangıcı en fazla çelişkinin ortaya
çıktığı bir yüzyıl olmuş ve yeni makinalar sayesinde, biryandan daha önce varolmayan ölçekte
yüksek servet artışları kaydedilirken diğer taraftan tarım ve küçük atölye düzeninden fabrika
üretimine geçilmesi nedeniyle yaygın bir sefalet ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bunun sebebi
iktisadi gelişmeninin üretim faktörleri arasında eşit dağılmamış olmasıdır.
Sefalet üreten bu sosyal ve ekonomik sisteme biraz da hatalı olarak ütopik sosyalistler
adı altında tanınan bir grup yazarın tepkisi ortaya çıkmış ve ütopikler servetin adil üretimi ve
dağılımı için bazı alternatif sistemler ileri sürmüşlerdir.
Esasen erken bir sosyalim türünün temsilcisi olan bu sosyalist grup 19. yüzyılın
başlarında Batı iktisat tarihinde iktisadi analizlere ciddi bir katkı yapmış değillerdir. Üstelik
bu grup yazarın ileri sürdükleri alternatif tekliflerin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı
gibi, çok zaman da gülünç bir mahiyet arzetmiştir. Ancak bu tekliflerin önemi dönemin sosyal
ve ekonomik problemlerini gündeme getirmiş olmasıdır.
Ütopik sosyalistler Fransız İhtilali'nin ideallerinden etkilenmişler ve bu idealler
üzerine bina olunan eşitlik esasına dayanan bir iktisadi düzen oluşturmayı amaçlamışlardır.
Ütopik sosyalistler, yaşadıkları toplumun şartlarını beğenmeyen ve bütün insanların adil bir
ekonomik ve sosyal sistem içinde refah ve mutluluk içinde yaşayabileceği mükemmel bir
dünya hayal eden bir grup yazardır.
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Başlıca ütopikler; Jean Charles L. Simond de Sismondi, Comte Henri de Saint-Simon,
Robert Owen, Charles Fourier’dir.

3.3.2.2. Devrimci Sosyalizm (Marksizm)
1850’li yıllarda önce Fransa ve daha sonra da diğer sanayileşen Avrupa ülkelerinde
sosyalist teoriler ve programlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sosyalist teoriler içinde en etkili
olanı, Marks’ın ileri sürdüğü teori olmuştur.
Marksistler topluma, ekonomik sınıflar arasında uyuşmazlık açısından yaklaşırlar.
Dominant bir sınıf (burjuva ya da kapitalist sınıf) üretim araçlarının sahibidir ve onları kontrol
eder; sanayide çalışan sınıf ise (proleterya) onlar tarafından sömürülür. Ancak, bu sistem sınıf
mücadelesi sonucunda ortaya çıkacak bir devrim sonucu yıkılmaya mahkumdur. Devrim ile
birinci aşama olan proleterya diktatörlüğü kurulacaktır. Fakat, bu dönem köprü görevi gören
bir ara dönemdir, bu dönemden sonra insanın insanı sömürmesinin son bulacağının ve
sınıfların yok olacağının düşünüldüğü yeni bir dönem başlayacaktır. Komünizm olarak
adlandırılan bu dönemde, devlet ortadan kalkacak ve herkesin ihtiyacına göre tüketimde
bulunabileceği bir üretim ilişkileri düzeni kurulacaktır.
Diğer yandan, sosyalizmin planlı ekonomiyi gerekli kıldığı görülmektedir.
Ekonominin bütün işleyişi tek bir merkezden yönetilmektedir. Devlet, ekonomik amaç ve
önceliklere göre bir plan yapacak, herkes bu plan ve programa göre hareket edecektir.
Marks, kapitalizmin en sofistike kritiğini yapmıştır. Marks’ın en prestijli eseri olan ve
kapitalist ekonominin bir eleştirisini yapan Kapital, kapitalist ekonomik yapının, gerçek
bireysel ve sosyal refahı güvence altına almadaki yetersizliğine dair görüşlerini de
içermektedir.
Marks’a göre kapitalizm, piyasada serbest ve eşit mübadele adı altında, sermaye
sahipleri tarafından, emek güçlerini satan işçilerin emeğine, ücretlerini vermeden el koyan
sistemdir. Bunun yanında, bu tür piyasa mübadeleleri bireysel (ve de sosyal) refahı optimize
etmemektedir. Aksine, bir serbest ve eşit mal piyasası olarak takdim edilen ancak tam
anlamıyla eşit olmayan piyasa sistemi, sömürüye uğrayan çalışan sınıfın büyük çoğunluğunu
refahtan yoksun bırakmakta, kapitalist ekonomik yapının sadece kapitalistlerin refahını
güvence altına aldığı görülmektedir.
Devrimci sosyalizm, üretim araçlarının kollektif mülkiyetini öngörmektedir. Bu
sistemde hem üretim, hem de üretim araçlarının mülkiyeti kollektiftir. Kişiler, yeteneğine
göre çalışıp, yaptığı işe göre ücretini alacaktır.
Yine, devrimci sosyalizme göre, devlet iki efendiye (veya sınıfa) hizmet edemez veya
bir devlet türünden diğerine geçiş, barış içinde ve / veya tedricen gerçekleştirilemez. Bu
nedenle, işçi hareketinin yaşadığı çok acı tarihsel deneyim, mevcut devletin parçalanmasını ve
yerini yeni ve tamamen farklı proleter devlet kurumlarının almasını gerektirmektedir.
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Bu ilişki, halkçı parlamenter demokrasinin kazanmasıyla da değişmemiştir. Elbette,
Marks, demokrasiyi ileri bir kurum olarak benimsemiştir, fakat parlamenter demokrasinin
kazanması sonucunda, mevcut devletin kurumları ile var olan düzenin değiştirilebileceği
iddiasını reddetmiştir.

3.3.2.3. Reformcu (Demokratik) Sosyalizm
Sosyalizmin, aynı zamanda sosyal refah devletinin gelişme tarihine bakıldığında,
sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan yoksul sınıfların, sınıf bilinci kazanıldıkça, kendileri
açısından sistemi (kapitalizmi) bir tehlike olarak gördükleri ve onu değiştirmek–dönüştürmek
için hareket etmeye başladıkları görülmektedir. Bu hareketin bir ucu proleterya devriminin
gerekliliğine kadar gitmekte, devletin ele geçirilmesi ve yıkılması (sosyal devrim)
hedeflenmektedir. Diğer yandan, bazıları içinse, devlete nüfuz edilmesi ve onun değiştirilmesi
(sosyal reform) yeterli olarak görülmektedir. Sosyal refah devletinin kökeni de, sözü edilen bu
sosyal reform çabalarına dayanmaktadır.
Kapitalizmin ağır koşulları altında ortaya çıkan sosyalist akımların yanında, bazı din
adamlarından, bilim adamlarından, iş adamlarından da sosyal politika önlemlerinin alınması
yönünde sesler yükselmeye başlamış, bunların öncülüğünde bazı oluşumlara gidilmiştir.
Örneğin, Almanya’da ortaya çıkan sosyal sorunlar karşısında ülkenin bilim, politika, ekonomi
ve medya çevrelerinde tanınmış kişiler 1872’de biraraya gelmiş, aşırı liberal laissez–faire
politikalara ve aynı zamanda da gittikçe güç kazanmakta olan ihtilalci sosyalizme karşı
çıkılarak, mevcut sorunlara çare bulabilmek amacıyla Alman Sosyal Siyaset Derneği'nin
kurulmasına karar vermişlerdir. Diğer Avrupa ülkelerinde de, karşıkarşıya kalınan sosyal
sorunların, reform yoluyla çözülmesi amacıyla bazı hareketler başlamış (reformist hareketler),
bunlar kamuoyu üzerindeki etkilerini artırmış ve bu şekilde “sosyal politika” olarak bilinen
dönem başlamıştır.
İngiltere’de bu akımın temsilciliğini 1883 yılında kurulan İngiliz Sosyalistler Derneği
yapmış, Thomas Carlyle, Sidney ve Beatrice Webb, Bernard Shaw gibi tanınmış aydınlar bu
harekete öncülük etmişlerdir. Bunlara göre, işçilerin durumları kapitalizmde de düzelmektedir
ve kapitalizmin evrim geçirmesiyle kansız ve ihtilalsiz bir şekilde sosyalizme ulaşılacaktır.
Görüldüğü gibi, sosyal demokrasi, gelişmiş bir kapitalist ekonomi içinde örgütlü
işgücünün çıkarlarının, reformist bir yolla desteklenmesi amacı üzerinde yapılanmış politik
hareketler, ideolojiler ve uygulamaları ifade etmektedir. Daha fazla adalet ve eşitlik
doğrultusunda, refah devleti stratejilerini destekleyerek, kapitalist toplumların tedricen
reformunu hedeflemekte, bunun araçları olarak da demokratik kurumların tam anlamıyla
gelişmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Yine sosyal demokratlar, bölüşüm açısından piyasaya müdahalenin zorunlu olduğu
düşüncesine sahiptirler. Bu düşünceye göre, devletin üç ekonomik işlevi vardır: Tahsis işlevi
(kamu hizmetlerinin sağlanması), bölüşüm işlevi (sosyal refah devleti hizmetlerinin
sağlanması) ve istikrar işlevi (tam istihdamın sağlanması, enflasyonun denetimi, ödemeler
dengesi ve ekonomik büyüme hedeflerinin takibi).
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Nitekim, sınıflar arasındaki eşitsizliği azaltabilmek ve yoksulluğu giderebilmek
amacıyla ekonomiye müdahalesinin hacmini ve boyutlarını iyice artıran sosyal refah
devletleri, özellikle İsveç, Danimarka, İngiltere gibi en güçlü olduğu ülkelerde özellikle
1980’li yıllar öncesinde, GSMH’nin neredeyse % 50’sinden daha fazlasını kamu sektörüne
tahsis etmiştir. Yani, GSMH’nin yarıdan fazlasının paylaşımı, piyasa ekonomisinin dışına
çıkartılmıştır. Ancak yine de sosyal refah devletlerinin bu ideallerine ulaşamadığı
görülmektedir.
Öte yandan, diğer sosyalist düşünce türlerine nazaran, geleneksel sosyal demokratik
duruşun üç temel noktada farklılığı bulunmaktadır. Birincisi, sosyal demokratlar, kapitalizmin
işçi sınıfı üzerinde sert ve sefalet doğurucu sonuçlara yol açtığını kabul ederlerken; Marksist
eleştirinin iddia ettiği gibi, tarihsel süreç içerisinde kapitalizmde yaşanan gelişmelerin, işçi
sınıfının görece pozisyonunun daha da kötüleşmesi olarak görülemeyeceğini ifade
etmektedirler. Kentsel sanayi işçi sınıfının durumu kötüleşmemiş, aksine iyileşmiştir (İşçiler
genellikle bu gelişmeyi sendikalar ve daha sonra da sosyal demokratik partiler yoluyla
gerçekleştirmişlerdir). Bu durum, kapitalizmin reforma yatkın olduğunu ispatlamıştır. Liberal
kapitalizmin aşırılıkları, çok büyük oranda müdahaleci bir “sosyal refah devleti” tarafından
kontrol edilmiş, liberal kapitalizmin eşit olmayan sonuçları müdahaleci yasalar yoluyla etkisiz
hale getirilmiştir.
İkincisi, kapitalizmin sınıf yapısı, Marksist beklentilerin tam aksi bir şekilde, hızlı bir
şekilde kutuplaşmamış, kapitalizmin gelişmesi, beraberinde orta sınıfın büyümesini
getirmiştir. 20. yüzyılda, sermayenin yasal sahipliği ile yönetsel kontrolünün birbirinden
ayrılması (yönetim devrimi), sermayenin bir sınıf olarak gücünü zayıflatmıştır. Aynı
zamanda, müdahaleci devletin genişlemesi, işçi sınıfının durumunu iyileştirmekle kalmamış,
artan bir kamu istihdam sektörü yaratılmıştır.
Üçüncüsü, reforme edilmiş bir kapitalizm, krizlere neden olmadan büyümeyi
gerçekleştirebildiğinden ve artan oranda karmaşık bir sınıf yapısı sağlayabildiğinden, sosyal
demokrat görüş sahiplerine göre, daha ileri sosyal gelişme en iyi şekilde kapitalist ekonomik
büyümenin sürekli desteklenmesi yoluyla mümkün olabilecektir
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Uygulamalar
Ütopik Sosyalistler
Tam olarak ütopik sosyalist sayılamayacak olan Sismondi (1773-1842) Cenevre’de
yerleşmiş aristokrat bir İtalyan ailesine mensuptur. Adam Smith’in düşüncelerini benimsemiş
olarak hayata atılmış ancak, İngiltere’de fabrikalardaki çalışma koşullarını gördükten sonra
piyasa mekanizmasını reddetmiştir. Kapitalist düzene temel eleştiriler getirmiş ve liberalizmin
esası olan görünmez elin kişisel menfaatlerle toplumsal menfaatleri bağdaştırmasının
mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Yine yazar, konjöktürel krizlerin talep yetersizliğinden
ortaya çıktığını ve bu durumun üretimin kısılması ile aşılabileceğini ve bunun için de
sanayinin Endüstri Devriminden önceki üretim şekline dönmesi fikrini savunmuştur.
Saint-Simon (1760-1825) kendi sosyal teorilerini tanıtmak amacıyla tüm servetin
harcamış bir Fransız asilzadesidir. Sanayi kapitalizmini dinamik ve gelişme halinde bir unsur
olarak kabul ve tasvip etmiştir. Ancak, tam olarak açıklamadığı parazit sınıflardan kurtulmak
ve bürokrasinin zararlarını telafi etmek için planlı üretime geçilmesi gerektiğini ileri
sürmüştür. Simon’a göre özel mülkiyet korunmalı ancak bundan toplum faydalanmalıdır.
Robert Owen (1771-1858) daha gerçekçi ve uygulanabilir fikirler ileri sürmüş ve
sosyal politikanın gelişiminde etkili olmuş bir şahsiyettir. Owen, toplumun küçük komünler
kurmak suretiyle yeniden düzenlenebileceğini ummuştur. Bu komünler zamanla ekonomik
sistemin ana unsuru haline gelecektir. 30 yaşına varmadan işçilikten fabrika sahipliğine
yükselmiş ve kendi fabrikasında önemli deneyimleri hayata geçirmiştir. NewLanark’daki
model fabrikasında günlük çalışma süresi 10 saatle sınırlandırılmış, çocuk çalıştırılması
yasaklanmış, işçilere barınabilecekleri bedava rahat mekanlar oluşturulmuştur. Çalışanlarını
eğitim ve refahını geliştirmek için çocuklar için okul açtı, işçilerin temel ihtiyaç maddelerini
daha ucuza temin etmelerini sağlayan kooperatif mağazası açtı. Owen modern
kooperatifçiliğin doğuşunda önemli bir yere sahiptir.
Fourier (1772-1837), Phalanxes (Falanj) adını verdiği kolektif mülkiyete dayalı
yaşam ve çalışma alanlarının kurulması gerektiğini ileri sürmüş ve Fransız ve Amerikalı
düşünürler üzerinde etkili olmuştur. Amerika’da bir çok falanj kurulmuş ancak başarılı
olunamamıştır.
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Uygulama Soruları
1) Ütopik sosyalistlerin temel amacı nedir?
2) Ütopik sosyalistlerin kapitalist sisteme yönelik eleştirilerini bugünün ekonomik
ve sosyal koşulları bakımından değerlendiriniz?
3) Ütopik sosyalistlerinin yeni toplum düzeninin ortak unsurları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikanın ortaya çıkışında etkili olan diğer faktörlerin neler
olduğu ortaya konulmuştur.
İşçi sınıfı arasında sınıf bilincinin doğuşu ve işçi sınıfı hareketlerinin yaygınlaşması
sosysal politikanın doğuşundaki temel faktörlerin başında gelmiştir. Çünkü, işçi sınıfı,
endüstrileşmenin ve buna paralel olarak demokrasinin gelişmesinin bir sonucu olarak 19.
yüzyılda çok hızlı bir şekilde büyüdü.
Üstelik işçi sınıfı bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler anlayışının hakim olduğu
ekonomik yapıda bireysel hareket ettikleri takdirde işveren karşısında hak ve menfaatlerini
koruyamayacaklarının farkına vardılar ve işçiler birlikte hareket etmenin önemini kavradılar.
Endüstrileşme aralarında belirli bir menfaat birliği olan, siyasal sistem ve buna bağlı devlet
politikaları üzerinde etkili olan bir sınıf sistemi ortaya çıkarttı. İşçi sendikaları ve daha
sonrada işçi partilerince benimsenen işçi sınıfı politikaları ise sosyal politikanın doğuşunda ve
demokratikleşme sürecinde büyük bir güç oldu ve endüstrileşmenin geliştiği tüm ülkelerde
şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.
Diğer taraftan demokrasinin halkın kendi kendini yönettiğ bir sistem olması ve bu
sistemin temel dayanaklarının özgürlük ve eşitlik olması, devletlerin çalışma hayatına
müdahalesini hızlandırmıştır. Demokrasi 19. yüzyılın başlarında liberal düşünceye karşı bir
güç haline gelmiş ve devletin sosyal politika tedbirlerine yönelmesinde Endüstri Devriminin
meydana getirdiği sefalet ve sosyalist düşünceler kadar etkili olmuştur.
Siyasal demokratikleşmeyle birlikte seçim rekabetinin varlığı, siyasi parti sayısının ve
toplumun tüm katmanlarında politik tartışmaların ve aktivitelerin düzeyinin artmasına neden
oldu. İşçi sınıfının sayısal çoğunluğu politikacıları bu kesimlerin desteğini almaya itmiştir.
Sosyal politika tedbirlerinin doğuşunda etkili olan dördüncü unsur ise, etkilerini
değişikliklere uğramakla birlikte bugünde sürdüren, kökleri Endüstri Devrimi veya daha
öncelere uzanan düşünce akımlarıdır. Endüstri Devriminde fertlerin ve devletin ekonomik ve
sosyal olaylara ilişkin yaklaşımını belirleyen düşünsel teori liberalizmdir.
Endüstrileşme ve ona eşlik eden liberal düşüncenin endüstrileşen ülkelerde ortaya
çıkardığı yoksulluk ve sefalete, işçi sınıfının sömürülmesine ve sağlıksız çalışma koşulları
içerisinde istihdam edilmesine, kadın ve çocuk istismarına, sınıflar arası eşitsizliklerin artarak
toplumsal barış ve mevcut düzenin tehlikeye düşürülmesine, devletin işçileri koruyucu
tedbirleri almamasına yönelik eleştiriler endüstrileşmenin gelişme düzeyine göre değişmekle
birlikte her yerde artmaya başlamıştı. Liberal düşüncenin temel ilkelerine karşı çıkan sosyalis
düşünce ise utopik sosyalizm, devrimci ve reformist sosyaliz olmak üzere üç kısımda
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisinin işçi sınıfı arasında sınıf bilincinin doğuşunda etkili olduğu
söylenemez?

2)

a)

Ücret düzeyi

b)

Çalışma süre ve koşulları

c)

Çırakların tutumu

d)

İşverenlerin tutumu

Ludizm nedir?
a)

Makine kırıcılığı

b)

Makine kullanımı

c)

İşçi hakkı

d)

İşçilerin toplumsal sorumluluğu

3)
Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ilkesi devletin çalışma hayatına müdahalesini
hızlandırıcı etki yapmıştır?
a) Adalet
b) Tam bağımsızlık
c) Özgürlük ve eşitlik
d) Özel hayatın gizliliğinin korunması

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c

70

4. SOSYAL POLİTİKANIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

Sosyal politikanın İlk Dönem Doğuşu ve Gelişimi
Endüstri Devrimi'nden İkinci Dünya Savaşına
1945-1975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal politikayı medeniyetin başlangıcına kadar götürmek neden mümkündür?
2) Sosyal politika toplumun hayırseverlik duygusunun bir sunucu mudur?
3) Yoksulluk yasalarının uygulanmasında dönemler itibariyle hangi kurumlar görev
üstlenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sosyal politikanın İlk
Sosyal
politikayı
Okuyarak,
fikir
Dönem Doğuşu ve Gelişimi geniş anlamda ele alan bir yürüterek ve tartışmalara
anlayışla bu politikaların ilk katılmakla
örnekleri
konusu
inceleyebilmek.
Konu

Kazanım

Endüstri
Endüstri
Devrimi
Okuyarak,
fikir
Devrimi'nden İkinci Dünya dönemine ilişkin kapsamlı yürüterek ve tartışmalara
Savaşına
değerlendirmelerin
ortaya katılmakla
koyabilmek .
1945-1975
Keynesyen ekonomik
Okuyarak,
fikir
Keynesyen
Müdahaleci politikaların
sosyal yürüterek ve tartışmalara
Sosyal-Refah
Devleti politikaya etkisi konusunda katılmakla
Dönemi
bilgilendirmek
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Anahtar Kavramlar



Yoksulluk yasaları: 1300-1800’lü yıllar arasında devlet tarafından
yoksullukla mücadele için yapılan yasalardır.
Sosyal darwinizm: Bu düşünceye göre güçlü (varlıklı) üstün olduğu için
hayatta kalırken, zayıf (fakir) yok edilmeyi hak eder ve zayıfların korunması
bir hatadır.
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Giriş
Sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi, geniş anlamda sosyal politika bağlamında
insanlığın ilk dönemlerinden itibaren muhtaç ve güçsüzlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik yöntemlerin geliştirilmesinden, ulus devlet ve Endüstri Devrimi sonrasındaki liberal
ekonomik politikalara yönelik kamu müdahalesinin ortaya çıkışına kadar süreçte
incelenecektir. İnceleme sadece çalışma ilişkileri merkezli olmayıp temel sosyal politikalara
yönelik yaklaşımları da içererek daha geniş bir bakış açısı ile sosyal politikaların anlaşılması
sağlanmaya çalışılacaktır. Sosyal politikalara yönelinmesine ilişkin veya sosyal politikalara
başvurulmasına yönelik temel motivasyonların neler olduğu ayrıntılandırılacak ve toplumsal
düzenin, sosyal barış ve huzurun sağlanmasının gerekliliğinin ilk toplumlardan beri dikkate
alındığı ortaya konulmuş olacaktır.
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4.1. İlk Dönem
Sosyal politika, sosyal refah hizmetleri bağlamında ele alındığında uzun bir tarihi
geçmişe sahip bir araştırma alanıdır. Bu tür hizmetler medeniyetin başlangıcından beri
sağlanmaktadır. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri
bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler
bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise
bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmiştir.
Bütün toplumlarda, aynı düzeyde olmamakla birlikte, sosyal refah hizmetlerinin
karşılanmasına yönelik bir fikir birliğinin doğuşunda, diğer bir ifadeyle sosyal politikaların
temelinde hümanist ve hayırsever duygular yatmaktadır. Bu duygular, ikinci dünya
savaşından sonra refah devletinin tesis edilmesinde temel motivasyonu oluşturan duygulardır.
Sosyal politika ve daha özelde sosyal refah hizmetleri, dinler ve hümanizmde derin köklere
sahip olup, bireyler bu hizmetlere dini emir ve duyguları ile insan sevgileri nedeniyle
yönelmektedir. Bugün sosyal politika kurumları ve hizmetlerinin tümü, toplumun hümanist ve
hayırsever duygularının kurumsallaşmasının bir sonucudur.
Bazı araştırmacılar tarafından sosyal refah hizmetlerinin başlangıcının 19. yüzyıl
olarak belirlenmesi, yardımseverlik duygusunun insan varlığının bir parçası olarak ilk
çağlardan beri var olduğu gerçeğine aykırı düşmektedir. Hayırsever eylemler biçiminde açığa
çıkan hayırsever ve hümanist duygular daima insan olma niteliğinin ayrılmaz bir parçası
olarak bulunmaktadır.
Ancak, tarih boyunca, hayırsever hareketlerin performansı gönüllü organizasyonlar ve
devletin koruma ve desteği altında artmış ve fakat yardım yapmanın gerekliliği ve bu
konudaki sorumluluk daima topluma ait olmuştur. Diğer bir ifadeyle, sosyal politika veya
sosyal refah hizmetleri birey - toplum merkezli politikalardır. Çoğu zaman bu politikalar
insanların merhametinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Fakat, belirtildiği gibi toplumun
bu duygularından maksimum düzeyde yararlanmasında, devlet ve gönüllü organizasyonların
yaklaşımları etkili olmaktadır.
Öte yandan, daima, belirsizlik, savaş ve mücadelelerle dolu dünyada bir toplumun
varlığını sürdürebilmesinde, bireyler arası rekabetten daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulması,
sosyal refah hizmetlerine başvurulmasındaki diğer bir motivasyondur. Karşılıklı yardım insan
topluluklarının temel bir özelliğidir ve insanlık tarihinin başlangıcından beri, bireyler arasında
karşılıklı yardım söz konusudur.
Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar
incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere,
dinî kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Planlı tarıma geçişle birlikte,
özellikle geniş aile, üyelerinin ihtiyacı olan sosyal refah hizmetlerini karşılamaya başlamıştır.
Örneğin, hasta üyeler, anasız babasız kalan çocuklar ve yaşlı aile bireyleri diğer aile
üyeleri tarafından korunmuşlardır. Bu dönemde, geniş ailelerden oluşan kabile tipi küçük
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toplum birimlerinde resmîbiçimde organize edilmiş bir refah sistemine ihtiyaç duyulmamıştır.
Herhangi bir kimsenin aileden yardım alması, o günün geleneklerine göre bir hak olarak
görülmekteydi. Geniş aile, küçük kabile ve toplum yapısı içinde hayırseverlik temeline dayalı
olarak kurumsallaşan karşılıklı yardım, Ortaçağ boyunca sosyal refah hizmetlerinin
karşılanmasında etkili olmuştur.
Avrupa’da, Ortaçağ'da, feodal yapının ortaya çıkmasıyla, topraklarında kiracı
konumunda bulunan aileler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma düşmüşler ve
feodal lordlar insanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri
loncalarda örgütlenmişlerdir. Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal
refah düzenlenmeleri yapmıştır. Her lonca çalışamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen
üyenin ailesi için bir tür sosyal güvenlik planına sahipti. Ancak, plandan yararlanma tüm
kasaba sakinleri için değil sadece üye olanlar için mümkündü. Loncaların bu düzenlemeleri,
karşılıklı yardım esasına dayanan bir çeşit ekonomik ve sosyal koruma teşebbüsüdür.
Ortaçağ Avrupa’sında kıtlık, savaş, salgın hastalıklar ve kimi bölgelerde feodal
yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan sayısının çok büyük miktarlara
ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde getirmiştir. Çünkü, daha
önceki dönemde etkin olan dinî kurumlar ve ailelerin, kendi kendine bakamayan çok sayıdaki
insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildi.
Bu amaçla, İngiltere’de 1300’lü yılların ortalarından 1800’lü yılların ortalarına kadar
bir dizi Yoksulluk Yasası yapılmıştır. Bu yasalardan en önemlisi ve I. Kraliçe Elizabeth
tarafından 1601 yılında yapılmış olup, İngiltere ile birlikte Amerikan kolonilerinde de
uygulanmış) ve her iki ülkedeki sosyal refah politikalarının biçimlenmesinde önemli etkiler
yapmıştır. Ancak, ilginç olan husus 1601 tarihli bu yasanın sosyal bir problem haline gelen
yoksulluğu hafifletmekten daha çok, hakim sınıfların dilencilik konusundaki şikayetlerinin
ortadan kaldırılmasını amaçlamış olmasıdır.
Nitekim, çalışabilecek durumda olduğu halde dilenenlerin veya yardım isteyenlerin
işyerlerinde çalıştırılmasına yer veren maddeler bulunmaktaydı. Öyle ki, çalışabilecek
durumda olan fakirler, hafif işlerde çalışmak zorundaydı. Çalışmayı reddetmesi halinde ise
hapsedilecekti ve diğer vatandaşların bunlara yardım etmesi yasaklanmıştı. Çalışmayacak
durumdaki fakirler ise, yaşlılar, körler, sağırlar, çocuklu anneler ve fiziki veya zihni
özürlüler olarak belirtilmekte ve bunların kentlerdeki Almshouse adı verilen kurumlarda
barındırılmaları öngörülmekteydi. Yardım alan diğer bir grup da bağımlı çocuklardı. Ailesi
tarafından bakılamayan kız ve erkek çocuklar, çırak veya ev işlerinde çalıştırılmak üzere diğer
ailelere verilecekti.
Bu yasanın önemli bir yönü de, yoksullukla mücadele önlemlerini uygulama
yükümlülüğünü yerel yönetimlere vermiş olmasıdır.
Endüstri Devrimi'ne kadar sosyal politika veya sosyal refah hizmetlerinin sağlanması
büyük ölçüde informal tarzda ve dinî kurumlar, aileler, mesleki birlikler ve gönüllü
organizasyonlar tarafından sağlanmaya çalışılmıştır. Zaten, bu dönemlerde insanların genel
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yaşam koşulları ve ihtiyaç ve beklentileri çok yüksek olmadığı gibi, çok az sayıdaki kişi
dışında toplumun en üst ve en alt kesimi arasındaki gelir ve yaşam farkı da çok büyük değildi.

4.2. Endüstri Devriminden İkinci Dünya Savaşına
Sosyal politikadaki asıl gelişme endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü,
Endüstri Devrimi ekonomik ve sosyal hayatta büyük değişiklikler yapmış, mevcut sosyal
yapıları derinden etkilemiş ve yeni sosyal sınıf ve tabakaların doğmasına, üretim ve çalışma
ilişkilerinin yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Tarıma dayalı geleneksel üretim biçimi,
yerini kütlevi üretimin yapıldığı fabrikalara; geleneksel lonca sisteminde çıkar birliğine göre
oluşan çalışma ilişkileri, yerini çıkar çatışmasına bırakırken, yeni buluşlar ve teknolojideki
gelişmeye koşut olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşme, bu yüzyıldaki değişimin doğal
sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Yeni üretim yapısı, kent ve kentleşme biçimlerini ve kentsel
kolektif hizmetlerin niteliğini bütünüyle değiştirmiş, insanlık tarihinde o güne kadar
görülmeyen büyük ölçekli göç hareketleri yaşanmış ve kentlerin endüstri bölgeleri ve
banliyölerinde sağlıksız koşullarda yaşayan on binler toplanmıştır. Bu göç hareketleri nüfusu
bir anda artan kentlerde, aile ve akrabalık ilişkilerinin bozulmasına sebep olmuştur.
Endüstrileşme bir yandan iktisadi refahı hayal edilemez boyutlarda artırırken, diğer
yandan işçi sınıfı için o zamana kadar görülmemiş büyük bir sefaletin ortaya çıkışına sebep
olmuştur. Gerçekten, Endüstri Devrimi ve ona eşlik eden liberal ekonomi anlayışı, sınırlı
sayıdaki işverenlerin servetlerini artırmalarını sağlarken, işçilerin giderek yoksullaşmasına yol
açmıştır. Öyle ki, endüstrileşmenin ilk yıllarında işçiler, çok düşük ücretlerle ve sağlıksız iş
koşullarında günde 14 saate kadar çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu dönemdeki çalışma
koşulları işçiler üzerinde çok büyük tahribatlar yapmış, işçiler çok erken yaşlarda çalışma
güçlerini kaybeder hale gelmiştir. Meslek hastalıkları, iş kazaları birçok işçinin
çalışamamasına, yetersiz beslenme ve hayat şartları ise işçi sınıfının ortalama yaşam süresinin
azalmasına sebep olmuştur. Düşük ücretler, kadın ve çocukları da iş piyasasına girmeye ve
uzun çalışma süreleriyle fiziki güçlerinin çok üzerindeki ağır işlerde çalışmaya zorluyordu.
Ayrıca, kadınların çok uzun süreyle ve gece işlerinde çalışmaya başlaması, aile ve toplum
ilişkisinin zayıflaması ve ailenin dağılması sonucunu doğurmuştur.
Bu dönemde bir yandan temel sosyal politika kurumlarının başında gelen aile ve
akrabalık kurumu dağılırken, diğer yandan, insanın yardımseverlik ve insan sevgisi
duygularını sınırlandıran ve bireyselliği öne çıkaran Protestan Ahlak dönemin hakim
düşüncesi haline gelmişti. Bu tema aynı zamanda sosyal politikaya da önemli etkiler
yapmıştır.
Protestan ahlak esas olarak bireyselliği savunur ve bu düşüncede, bireyin çok
çalışması ve kendi menfaatini en üst düzeyde sağlamaya çalışması çok değerlidir. Protestan
ahlak insanoğlunu maddi refahını artırmaya teşvik eder ve bireyler kişilik ve davranışlarından
ziyade elde ettiği maddi refahın büyüklüğüne göre değerlendirilirler. Yoksulluk ise bireyin
kendi hatası olarak görülür.
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Yine bu dönemde, Darwin’in evrim teorisine dayanan sosyal darwinizmle protestan
ahlak en yüksek gayri insani düzeyine ulaşmıştır. Bu düşünceye göre güçlü (varlıklı) üstün
olduğu için hayatta kalırken, zayıf (fakir) yok edilmeyi hak eder ve zayıfların korunması bir
hatadır. Toplumda zayıfların yok edilmesi düşüncesi asla taraftar bulmamakla birlikte, bu
teori, sosyal politika programlarının gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Öte yandan, çalışma ilişkilerini ve daha da önemlisi işçiyi koruyan yasaların
bulunmaması ve liberal doktrini benimsemiş devletin çalışma hayatına müdahale edecek
nitelik ve anlayışa sahip olmaması, işçi sınıfı ile işveren sınıfı arasındaki eşitsizliklerin,
çatışma ve mücadelelerin artmasına, toplumsal huzursuzlukların mevcut düzeni tehdit edecek
boyutlara ulaşmasına yol açmıştır.
Sanayileşmenin başlangıcında kentsel alanlarda yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının
karşılanmasında öncelikle dinî grupların ve din adamlarının başını çektiği özel nitelikli
gönüllü organizasyonların etkin hale geldiği görülmektedir. Nitekim, birçok yazar tarafından
refah fonksiyonlarının öncelikle aile ve kabilede kurumsallaştığı ve endüstrileşme ile birlikte
yaşanan toplumsal değişimin bir ürünü olarak tedrici bir şekilde ailenin dışında oluşan
organizasyonlara dönüştüğü ileri sürülmektedir.
Ancak, bu dönemde zamanla müdahaleci devlet anlayışı doğmaya başlamış ve
devletler sosyal politika önlemlerinin yerine getirilmesinde diğer aktörlerin önüne geçmeye
başlamışlardır. Çünkü, Endüstri Devrimi'nin yol açtığı sefalet, ancak kamu erkine sahip olan
kamu yönetim birimlerinin sistemli bir mücadelesi ile giderilebilecek boyutlara erişmişti.
Üstelik, sosyal politika önlemlerinin tür, kapsam ve niteliklerinde meydana gelen
değişiklikler, sivil sektörün veya gönüllü organizasyonların 19. yüzyıldaki potansiyelleri ile
karşılayamayacakları büyüklüğe ulaşmıştı. Bu dönemde gönüllü organizasyonlar ile başlayan
önlemler, aynı yüzyılın sonunda, bu kurumların devletin etkinliğini geliştirici girişimleriyle
devlet merkezli önlemler haline gelmiştir.
Yaygın bir sefalet ve yoksullukla aşırı kapital birikimi arasında oluşan ekonomik
dengesizlikler, işsizlik ve ağır çalışma koşulları, kadın ve çocuk işçilerin sanayide acımasızca
kullanımı ile bozulan aile birliği ve düzeni, ahlaki bunalımlar, fabrikalarda yaşanan kanlı
çatışmalar, teknolojik yönden onca göz kamaştırıcı gelişmeye karşın çalışma yaşamı ile sınırlı
kalmayan ve toplumları neredeyse çökme noktasına getiren bu olumsuzluklar, 19. yüzyılın
ortalarına doğru artık iyice belirginleşmiştir. Aynı yön ve biçimdeki gelişmeler İngiltere
dışında sanayi devrimini yaşayan diğer ülkelerde de görülmeye başlamıştır. Artık işçi
sendikaları toplu mücadelelerin ilk örneklerini veriyor, geçerli ekonomi felsefesi ve kurulu
hukuk düzeni kıyasıya eleştiriliyor, alternatif modeller sorgulanıyor ve yeni sistemler
yaratılıyordu. Yeni liberalizm, müdahaleci okul, klasik liberalizm ve kapitalist düzenin yapı
değişikliği üzerine kurulu sosyalist ve kollektivist ekonomi doktrinlerinin kuramları da bu
dönemde oluşturulup savunulmaya başlamıştır.
İlk işçi sendikaları, koalisyon yasağının kalkmasıyla birlikte 1824 yılında İngiltere’de
(İngiltere’deki örgütlenmede Robert Owen’ın önemli payı olmuştur) kurulmuştur. 1861’de
Almanya, 1864’de Fransa’da koalisyon yasaklarının kalkması ile bu ülkelerde de sendikalar
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faaliyette bulunmaya başlamıştır. Sendikaların hukuki varlıkları ise ilk kez 1871 yılında yine
İngiltere’de (trade union act), ardından da 1884 yılında Fransa’da yürürlüğe konulan hukuki
kurallarla tanınmıştır.
İşçilerin sendikalarını kurup güçlenmeleri işverenleri de bir araya gelerek kendi
meslek örgütlerini, yani işveren sendikalarını kurmaya yönlendirmiştir. İşçi sendikalarına göre
daha geç kurulan işveren sendikalarının ilk örneği 1890’da Almanya’dadır. İşveren
sendikaları daha çok 20. yy.ın ilk yarısında çoğalıp gelişmiştir.
Dönemin ağır şartları altında özelde işçilerin, genelde ise toplumun korunmasına
yönelik kamusal müdahaleler bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluğa dönüşmüştür. Böylece
devletler, iş ilişkileri ve yaşamını hukuk kurallarıyla düzenlemek zorunda kalmaya
başlamışlardır. Bu kurallar ve bu kurallara işlerlik kazandıran uygulamalar, devletler
tarafından izlenilmeye başlayacak sosyal nitelikli politikaların ilk örneklerini oluşturmaktadır.
1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayinde çalışan çocuk işçilerin iş süreleri ve koşulları
yönünden korunmasını öngören ve çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran
kanun, iş hukuku alanında dünyada atılan ilk adım olarak kabul edilir.
19. yy.ın ilk yarısından, yüzyılımızın başlarına kadarki dönemde ülkelerde izlenilen
sosyal politikaların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:
Devletlerce izlenmeye başlanan ilk sosyal nitelikli politikalarda öncelikle fabrikalarda
işçi statüsü altında çalışanların, çalışma yaşamının ağır koşulları altında korunması
hedeflenmiştir. İşçilerin, fabrika sahipleri karşısında iş ilişkileri yönünden korunmasını
öngören hukuki düzenlemelere ise daha sonra yönelinmiştir.
Sosyal politikalarla istenen hedeflere ulaşabilmek için, ardı ardına yürürlüğe konulan
hukuk kurallarından yararlanılmıştır.
Bu yöndeki politikalar, 19. yüzyılın ilk yarısında önce Sanayi Devrimi'ni yaşayan
İngiltere’de izlenmeye başlamıştır. Fransa, Almanya ve İsviçre gibi Sanayi Devrimi'ni daha
sonra yaşayan Avrupa ülkelerinde ise, bu alandaki gelişmeler 19. yüzyılın ikinci yarısında
keşfedilmiştir.
Bu politikalarla öncelik, çocuk ve kadın işçilerin iş ilişkileri ile çalışma yaşamında
korunması hedeflenmiştir. Yetişkin erkek işçiler, bu politikalar kapsamına ancak 19. yüzyılın
sonlarına doğru girebilmişlerdir.
Söz konusu politikalarla kadın ve çocuk işçilerin çoğu kez bir arada, aynı hukuki
düzenlemelerle, aynı yön ve biçimde korunmasına çalışılmıştır.
Bu politikalar önce, dokuma ve maden gibi ilk sanayileşen kesimlerde çalışan işçilere
yönelik olmuştur. Politikaların diğer kesimlerde çalışanlar doğrultusunda kapsamı daha sonra
genişlemiştir.
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Hukuk kuralları aracılığı ile, günlük iş sürelerinin ve gece dönemlerinde sürdürülen
çalışmaların çocuk ve kadın işçiler yönünden sınırlandırılması, en az çalıştırılma yaşının
belirlenmesi, işgücü sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin düzenlemelerin yapılması sosyal
politikaların öncelikli konuları olmuştur.
Devletler işçilerin, işçi kesimini destekleyen kişi ve kesimler ile sendikaların büyük
baskı ve mücadeleleri sonunda sosyal nitelikli politikalar izlemek zorunda kalmıştır
Nitekim, ilk sosyal politika tedbirlerinden sonra, sanayileşmenin daha da geliştiği
1800’lü yılların son çeyreğinde sosyal politikada önemli bir değişim meydana gelmiştir.
1880-1920 döneminde İngiltere ve Kanada’daki, hümanist-hayırsever sosyal reform
hareketleri bu değişimin dinamiklerini oluşturmuştur. Bu dönemde sosyal politikadaki
değişim, bu politikanın yasaklayıcı sosyal politikadan, tanımlayıcı sosyal politikaya
dönüşmesidir. Laissez-faire prensibine göre müdahalede bulunmaması gereken devlet, ücret
artışlarındaki alternatifleri bastırmak ve çalışan sınıfların faaliyetlerini büyük ölçüde ya
yasaklamak yada sınırlandırmak suretiyle yasaklayıcı politikalara başvurmaktaydı. Buna
karşılık, tanımlayıcı sosyal politikanın amacı, eğitim, gelir desteği ve sosyal yardım gibi
programlarla çalışan sınıfın yaşamını biçimlendirmekti. Bu dönemde İngiltere’de sosyal
politika ve fakirlik, fakirliğin kişinin değil sosyal koşulların bir ürünü olduğu anlayışı
bağlamında devlet alanının dışında gelişmiştir. Devlet, sosyal politikanın oluşumunda,
nispeten ikincil ve çoğunlukla da pasif bir partner görülmüştür. Valverde, sosyal politikada
devletin etkinliğinin artırılması isteğinin devlet bürokrasisi yerine reformistlerden geldiğini ve
gönüllü organizasyonların devleti bu alanda güçlendirme konusunda, devlet görevlilerinden
daha fazla çaba içinde olduklarını belirtmektedir. Aynı dönemde Kanada’da paralel gelişmeler
ortaya çıkmıştır. Sosyal reform hareketi, kadın organizasyonları, orta sınıf reformistler, kilise
ve emek sınıfı temsilcileri tarafından biçimlendirilmeye başlamıştır. Hayırseverler,
düşünürler, politika belirleyiciler refah meselesinde yoksulluktan, yalnızca yoksulun
kendisinin sorumlu olmadığı düşüncesine ulaştılar. Bu yeni düşünce, devlet faaliyetlerinin
artan bir şekilde sosyal problemleri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yönelmesine yol açtı.
Diğer taraftan, Almanya, Fransa ve ABD’de de sosyal politika ve sosyal teoride benzer
değişimler meydana gelmiştir. Kısacası, 1880-1920 dönemi, gelişmiş kapitalist ülkelerde
devletin sosyal politikadaki etkinliğini artırma eğilimde olduğu bir dönemdir.

4.3. 1945-1975 Keynesyen Müdahaleci Sosyal-Refah Devleti Dönemi
İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların ortalarına kadar sosyal politikada
devletin rolü oldukça genişlemiştir. Gelişmiş ülkelerde, o güne kadar takip edilen ve 1929
ekonomik bunalımı nedeniyle ağır eleştirilere uğrayan liberal iktisat politikaları, yerini
Keynesyen politikalara bırakmış ve bu ülkelerde sosyal/refah devleti anlayışı hakim olmaya
başlamıştır. Devletin müdahale anlayışının gelişmesi ve sosyal politika önlemlerinin tür ve
kapsam olarak genişleyerek, batılı endüstrileşmiş ülkelerde sosyal devlet veya refah devleti
olarak adlandırılan devlet tipinin ortaya çıkışında iki önemli olay etkili olmuştur. Bu iki olay,
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liberal düşünceye dayalı olarak devam etmekte olan devlet ve ekonomi arasındaki ilişkileri
bütünüyle değiştirmiştir. Bunlar, 1929 dünya ekonomik bunalımı ve İkinci Dünya
Savaşı’dır. Bunalım, ekonomik ve sosyal problemlerin devlet tarafından üstlenilmesi gereğini
kuvvetlendirirken, savaş esnasında devletin üstlendiği ekonomik rol, kamu sektörünün bu
görevleri yerine getirme gücüne sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Gerçekten, günümüzde daha sıklaşarak ve etkileri daha hızlı bir şekilde yayılarak
görülen modern iktisadi krizlerin başlangıcı olarak görülen 1929 yılındaki Büyük Bunalım,
daha sonraki yıllarda yaşanan krizlerde de sonuçların ciddiyetini göstermek açısından bir
referans olarak gösterilmiştir. Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hissedilen
krizin etkileri ağır olmuştur. 1929 yılındaki krizin sebepleri ve sonuçları akademik literatürde
oldukça geniş bir yer tutmakla birlikte burada kısaca krizin sosyal politikalar ile olan ilişkisi
incelenecektir.
Yaşanan iktisadi krizin sebepleri arasında ücret katılığı ve kartelleşme gibi çeşitli
faktörler ileri sürülmekle birlikte bu konuda tam anlamıyla bir görüş birliği yoktur. Büyük
Bunalım ile ilgili görüşlerden biri de çalışanların kazançlarının yeterli talebi oluşturmaması
nedeniyle ortaya böyle bir krizin çıktığı yönündedir. Üzerinde görüş birliği bulunan konu ise
krizin yol açtığı sosyal sorunlardır. Bu sosyal sorunların temelinde ise işsizlik yatmaktadır.
Krizin etkilerinin özellikle hissedildiği ABD’de 1933 yılına gelindiğinde işgücünün % 25’inin
işsiz olduğu belirtilmektedir. Bu durum, yaklaşık olarak diğer gelişmiş ülkeler için de
geçerlidir.
İşsizliğin bu denli yaşandığı bir ortamda gelir dağılımında yaşanan dengesizlik ve
emeklerinden başka kazançları olmayan geniş bir kitlenin içine düştüğü durum kamu
otoritelerini harekete geçirmiştir. Özellikle ABD’de işsizliğin yol açtığı zararları azaltmak
amacıyla oluşturulmuş federal programlar 1930’lu yıllardaki federal bütçenin en önemli
kalemini oluşturmuştur. Roosevelt tarafından uygulamaya konan New Deal politikaları
kapsamında birçok sosyal politika hayata geçirilmiştir. Bu politikalardan belki de en önemlisi
varlığını bugünde sürdüren Sosyal Güvenlik Yasasıdır. Yaşlılara, özürlülere ve işsizlere
yönelik düzenlemeleri içeren yasa 1935 yılında kabul edilmiştir. Kıta Avrupası’ndan refah
devleti geleneği açısından köklü ayrılıklar gösteren ABD’nin en önemli sosyal politika
uygulamasının bir iktisadi kriz esnasında ortaya çıkması ve bunun daha sonra devam etmesi
krizlerin sosyal politika üzerine etkisi açısından önemli bir örnektir.
Büyük bunalım süresince diğer ülkelerde de ABD’de yaşanan sorunların birçoğu aynı
şekilde yaşanmıştır. Yükselen işsizlik ve düşen üretim Avrupa ülkelerini de önlemler almaya
itmiştir. Özellikle Almanya ve Avusturya’da etkisini gösteren iktisadi kriz Nazi rejiminin
iktidarı ele geçirmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla refah devletinin altın yılları olarak kabul
edilen 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde başta Federal Almanya olmak üzere birçok
Avrupa ülkesi tarafından uygulamaya konan sosyal politikaların başlıca amaçlarından biri
totaliter yönetimlerin bir daha oluşmasına imkan vermemek olarak görülebilir. Avrupa’da
refah devleti geleneğinin kökleri 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmakla birlikte modern
anlamdaki refah devleti 1950’lilerden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1929
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Büyük Bunalımının yol açtığı sorunların toplumun geniş bir kesimi tarafından tecrübe
edilmesi ve gözlemlenmesi neticesinde yeni sosyal politikaların tesisinde toplumsal uzlaşı
nispeten kolay bir şekilde sağlanabilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan refah devleti ise kısaca, sosyal refahın
sağlanması amacıyla devletin ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesini öngören devlet
anlayışı olarak tarif edilebilir. Refah devleti ekonomik bunalım ve krizlere yönelik
müdahalelerle ekonomik refahın artırılması ve daha da önemlisi, artan refahın üretim
faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan devlet tipidir. Hatta, İngiltere ve
ABD’de refah kavramı gelir ve kamusal hizmetlerin devlet tarafından sağlanmasının
sinonimidir.
Bu dönemde müdahaleci refah devletlerinin en büyük avantajı ise gelişmiş ülkelerde,
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki 30 yıl, yani 1970’lerin ortalarına kadar olan dönemde, hızlı
bir ekonomik büyümenin gerçekleşmiş olmasıdır. Refah yılları (altın dönem) olarak
adlandırılan bu dönemde devletlerin vergi gelirlerindeki artış geniş çaplı sosyal politika
harcamalarına olanak tanımış ve devletler, sosyal politikaların sağlanmasında birincil aktör
haline gelmiştir. OECD ülkelerinin birçoğunda, bütünüyle devlet tarafından yerine getirilen
eğitim, sağlık, konut ve tam istihdam politikaları ve sosyal refah sistemi oluşturmak için
sayısız yasal değişiklikler yapılmıştır.
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Tablo 1: Ekonomik Göstergeler, 1960 - 1975, (%)

Büyüme
Oranları
Ülkeler

19
60 – 70

197
0 - 75

4,

Danimarka

Fiyat Artışı

2,0

9

4,

7,

11,5

7,2

1,1

12,5

4

8,0

1,2

13,2

6,8

4,5

6,
1

3
,2

2,
8

2

3,1

1,

1,6

,8
4,

2,

8
4

2,2

1,

1,5

,1
3,

5,

4
4

1,9

2,

3,2

,1
2,

8

-

7
6

1,2

8

OECD

12,5

,1
4,

1,

9
4

5,5

6

ABD

0,8

,0

5

İngiltere

6,1

3
3

3,4

3,

3
2

2,4

3

İsveç

1,5

,9
5,

İspanya

8,8

,1
5,

2,

1
2

5,2

6

Hollanda

1,2

,7
7,

19
70 - 75

4
4

1,9

7

İtalya

9,3

196
0 – 70

,0

7

Yunanistan

5

3,8

6

Almanya

75

,9
5,

Fransa

1970 –

1
960 70

İşsizlik

8,8

-

3,
8

Kaynak: Vic George, The Future of the Welfare State, European Welfare Policy, (Ed.
Vic George - Peter Taylor - Gooby), New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 4.
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Böylesi bir yapı içindeki OECD ülkelerindeki ekonomik ve sosyal göstergeler 1950 1975 yılları arasında gelişmiş ülkelerin sorunsuz bir dönem geçirdiklerini ortaya koymaktadır.
Talep yönünden demografik faktörler gelişmenin lehine, işsizlik oranları oldukça düşük ve
boşanmalar ise önemsiz denebilecek düzeydeydi. Arz yönünden ekonomik büyüme oldukça
yüksek, enflasyon düşük ve dış borçlar sorun olacak düzeye ulaşmamıştı. Daha da önemlisi,
halkın kamusal hizmetlerin çeşit ve kalitesine ilişkin beklentisi, özellikle savaş döneminde
bazı ülkelerde aşırı vergilere alışkın olunduğu için çok yüksek değildi.
Diğer taraftan, kamu harcamalarının artışı ise pozitif bir gelişme olarak kabul
edilmiştir. Öyle ki, harcamaların hem sosyal bakımdan tutarlı bir toplum ve tüm bireyler için
minimum standartların sağlanabilmesine yardımcı olacağı ve hem de ekonomik büyümeyi
teşvik edeceği anlayışı içinde sosyal politikalara yönenilmiştir. Böylece gelişmiş ülkelerde
kamu harcamaları ve bu harcamalar içinde sosyal politikalara ayrılan pay hızla artarken sosyal
politikalar tür ve kapsam olarak genişlemiştir.
Bu dönemde sosyal devlet düzeyine erişmiş ülkelerde sosyal politika anlayışı dahi
değişmiştir. Öyle ki, Endüstri Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde daha
çok işçi sınıfı merkezli olan sosyal politikalar, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı hale
dönüşmüştür. Çünkü, bu ülkelerdeki yüksek verimlilik ve karlılık temeline dayalı hızlı iktisadi
büyüme, işçi sınıfının ve örgütlerinin taleplerinin kolaylıkla kamu ve özel kesim işverenleri
tarafından karşılanabilmesine imkan vermiştir. Yine aynı refah artışı, devletin yoksulların,
yardıma ve bakıma muhtaç kimsesizlerin ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek idari ve
kurumsal yapılar teşkil edebilmesini sağlamıştır. Diğer bir ifadeyle, işçi sınıfının ve kendi
kendine bakamayan kişilerin problemleri büyük ölçüde çözülmüş ve sosyal politika ilgisi daha
geniş toplum kesimlerine ve daha farklı konulara doğru yöneltmiştir. Bu dönemde, daha çok
eğitim ve sağlık hizmetlerinde daha üst hizmet düzeyine erişme ile özellikle devletin yaşlı
bakımı ve kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla okul öncesi çocuk bakımına
yönelik kreş, yuva, anaokulu kurma girişimleri ön plana geçmiştir. Yine, gençlik ve kadın
sorunları, çevrenin korunması ve ayrımcılık ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konular refah
devletinin ajandasında ilk sıralara yerleşmiştir. Yoksulluk ve işsizlik bu dönemde sorun
olmaktan nispeten çıkmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise kuşkusuz refah devleti düzeyine ulaşılamamıştır. Ancak,
bu dönemde gelişmekte olan ülkelerde de sosyal politikaların sağlanması konusunda bir görüş
birliğinin var olduğu söylenebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikanın doğuşu ve dönemler itibariyle gelişimi ve bu süreçte
etkin olan kurumlar ele alınmıştır.
Sosyal politikaya geniş anlamdaki perspektifle yaklaşıldığında özellikle sosyal refah
hizmetleri bağlamında ele alındığında uzun bir tarihi geçmişe sahip bir araştırma alanı olduğu
görülecektir. Çünkü, tüm toplumlarda yetimler, körler, özürlüler, yoksullar, akli dengeleri
bozuk olanlar ve hastalar gibi kendi kendine bakamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen bireyler
bulunmaktadır. Bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yöntemler geliştirilmesi ise
bütün toplumların karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelmiştir.
Sosyal politika ve sosyal hizmetlerin karşılanmasında rol alan kurumlar
incelendiğinde, tarım toplumunun ilk dönemlerinde başta geleneksel geniş aile olmak üzere,
diniî kurumlar ve komşuların etkin olduğu görülmektedir. Avrupa’da, Ortaçağ’da, kırsal
alanda feodal lordlar, kasabalarda ise küçük zanaat sahipleri insanların ihtiyaçlarını
karşılamışlardır. Loncalar, üyeleri için, sınırlı düzeyde de olsa birtakım sosyal refah
düzenlenmeleri yapmıştır. Her lonca çalışamayacak duruma düşen üyeleri ve ölen üyenin
ailesi için bir tür sosyal güvenlik planına sahipti. Ancak, bu dönemde kıtlık, savaş, salgın
hastalıklar ve kimi bölgelerde feodal yapının bozulması nedeniyle korunmaya muhtaç insan
sayısının çok büyük miktarlara ulaşması, ilk defa devletin doğrudan müdahalesini beraberinde
getirmiştir. Bu amaçla, İngiltere’de 1300’lü yılların ortalarından 1800’lü yılların ortalarına
kadar bir dizi Yoksulluk Yasası yapılmıştır.
Sosyal politikadaki asıl gelişme ise endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde ortaya çıkan sömürü ve sorunun büyüklüğü müdahaleci devlet anlayışının doğmaya
başlamasına ve devletlerin sosyal politika önlemlerinin yerine getirilmesinde diğer aktörlerin
önüne geçmesine yol açtı. Bu dönemde gönüllü organizasyonlar ile başlayan önlemler, aynı
yüzyılın sonunda, bu kurumların devletin etkinliğini geliştirici girişimleriyle devlet merkezli
önlemler haline gelmiştir. Devletler, iş ilişkileri ve yaşamını hukuk kurallarıyla düzenlemek
zorunda kalmaya başlamışlardır. İlk örrnek 1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayinde
çalışan çocuk işçilerin iş süreleri ve koşulları yönünden korunmasını öngören ve çocuk
işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran kanundur.
İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların ortalarına kadar sosyal politikada
devletin rolü oldukça genişlemiştir. Gelişmiş ülkelerde, o güne kadar takip edilen ve 1929
ekonomik bunalımı nedeniyle ağır eleştirilere uğrayan liberal iktisat politikaları, yerini
Keynesyen politikalara bırakmış ve bu ülkelerde sosyal/refah devleti anlayışı hakim olmaya
başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan refah devleti ise kısaca, sosyal
refahın sağlanması amacıyla devletin ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale etmesini
öngören devlet anlayışı olarak tarif edilebilir. Refah devleti ekonomik bunalım ve krizlere
yönelik müdahalelerle ekonomik refahın artırılması ve daha da önemlisi, artan refahın üretim
faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan devlet tipidir.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

5)

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sosyal politikaların sağlanmasında rol almamıştır?
a)

Aile

b)

Özel sektör

c)

Dinî kurumlar

d)

Komşular

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da sosyal politikaların sağlanmasında rol almamıştır?
a)

Arkadaşlar

b)

Feodal Beyler

c)

Lonca

d)

Devlet

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yoksulluk yasalarını ile ilgili yanlış yargıdır?
a)

1300-1800 yılları ortalarına kadar olan dönemde yapıldı

b)

1601 tarihli yoksulluk yasası özel öneme sahip

c)

Dilenciliğin önlenmesi amacı da taşır

d)

Feodal beyler tarafından uygulanmıştır.

Yoksulluk yasası hangi ülke tarafından yapılmıştır?
a)

İngiltere

b)

Almanya

c)

Osmanlı İmparatorluğu

d)

İsveç

Devletin aldığı ilk sosyal politika önlemi nedir?
a)

Okul yapma

b)

Yasal düzenleme
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c)

Yoksul, engelli, yaşlı bakım hizmetleri yapma

d)

Hastane yapma

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)b, 4)a, 5)b

91

5. SOSYAL POLİTİKANIN 21. YÜZYILDAKİ GELİŞİMİ VE YENİ
ARAYIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar
Küresel Krizde Yeniden Müdahaleci Devlet ve Sosyal Politikaların Geleceği
İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal politikaların varlığını sürdürmesi neo-liberal ekonomi anlayışının baskın
olduğu 21. yüzyılda mümkün müdür?
2) Sosyal politikada dönüşümün yönü nasıl olabilir?
3) Sosyal politika krizden nasıl etkilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Neo-liberalizm
Yeni Arayışlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve
Neo-liberal
Okuyarak,
fikir
politikalar sosyal politika yürüterek ve tartışmalara
ilişkisinn
gelişiminin katılmakla
kavranması..

Küresel
Krizde
Kriz,
müdahaleci
Okuyarak,
fikir
Yeniden Müdahaleci Devlet niteliği sınırlanan devletin yürüterek ve tartışmalara
ve
Sosyal
Politikaların piyasa
başarısızlığı katılmakla
Geleceği
karşısında nasıl bir rol
biçilebileceğinin
analiz
edilmesi
İktisadi Krizler ve
Kriz – sosyal politika
Okuyarak,
fikir
Sosyal Politikalar
ilişkisinin anlaşılması.
yürüterek ve tartışmalara
katılmakla
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Anahtar Kavramlar


Refah çoğulculuğu: Devlet dışındaki kurumların sosyal politikaların
sağlanmasına katılımı ve daha büyük rol üstlendiği, çoğulcu karma bir refah
ekonomisine geçilmesi.
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikanın 21. yüzyıldaki gelişimi ve gelecekte nasıl
biçimleneceği tartışılmaktadır. Ekonomik krizler sonrasında biçimlenen devletin ekonomik ve
sosyal hayattaki rol ve konumuna ilişkin tartışmaların ele alındığı bu bölümde kriz ve sosyal
politika etkileşimi ve sosyal politikaya krizlerin etkisi ele alınarak bu politikaların nasıl
biçimleneceğine ilişkin bir yargı kazandırılmaya çalışılacaktır.
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5.1. Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar
1970’li yılların ortalarına gelindiğinde, dünya birinci ve ikinci petrol şoklarından
kaynaklanan yeni bir iktisadi krizle karşılaşmıştır. 1973 krizi toplumsal sınıflar arasındaki
sosyal politikalara yönelik uzlaşının bozulmasına yol açmıştır. Küreselleşme ve artan
rekabetle somutlaşan yeni ekonominin koşulları çerçevesinde devletin ekonomik ve sosyal
hayattaki rol ve konumu yeniden biçimlendirilirken karları daralan işverenler, karlarını
artırmak için yeni üretim ve yönetim teknikleri arayışına girmişler ve sosyal taraflar
arasındaki uzlaşma yerini çatışmaya bırakmıştır. Bu değişiklikten başta çalışan kesimler
olmak üzere sosyal politikalardan yararlanan tüm özel politika gerektiren gruplar olumsuz
etkilenmişlerdir.
Bu yıllarda sürekli artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü
ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemleri haline gelmiştir. Bütün bu olumsuz
gelişmelerin sorumlusu ise devlet (refah devleti) ilan edilmiştir. Devletin piyasalara
müdahalede bulunduğu politikaların niteliği yoğun bir şekilde eleştirilmeye ve piyasa yanlısı
görüşler hızla yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Devlet, hem işlemlerindeki etkinlik ve
hem de faaliyet alanı bakımından yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Refah devleti teorik ve
pratik bazda zayıflatılmıştır. Hem Marxist ve hem de neo - liberal politikaları benimseyenler,
refah devletinin problemlerin kaynağı olduğunu ve insanların ihtiyaçlarına karşı
duyarsızlaştığı eleştirisinde hemfikirdiler. Bunların talebi, refah devletiyle özel refahın yer
değiştirmesi olarak biçimlenmiştir. Refah devletini paternalist, anti-liberal, istihdam
yaratamayan ve yoksulluk sorununu daha da derinleştiren bir sistem olarak tanımlamışlardır.
Bu eleştirilere yol açan sosyo-ekonomik değişikliklerden başlıcaları; nüfusun yaşlanması,
istihdam yapısı (yüksek işsizlik oranları) ve aile yapısındaki değişikliklere (artan boşanmalar
sonucu tek ebeveynli ailelerdeki hızlı büyüme) bağlı olarak refah harcamalarını sürdürme ve
geliştirme yönündeki talep artışıdır.
Bu dönemde, bir yandan devletin, klasik liberalizmdeki gibi tanımlanması,
küçültülmesi, diğer yandan devletin ve yerel düzeydeki ekonomik ve sosyal politikaların
uygulanmasında önemli fonksiyonları yerine getiren yerel yönetimlerin bu fonksiyonlarının
başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere özel sektör ve sivil sektöre transfer edilmesi
talepleri yükselmiştir. Örneğin, neo-liberal politikaların en yoğun uygulandığı İngiltere’de
devletin sosyal politikadaki rol ve etkinliğini azaltıcı dört temel değişiklik meydana gelmiştir.
Birincisi, hükümet beyanatlarında, refah hizmetlerinin sağlanmasında gönüllü faaliyetlerin
önemine vurgu yapılmaya başlanmıştır. Bu açıklamalarda toplumun bakımı ve
korunmasında temel unsurun yine toplumun kendisi olduğu belirtilmiştir. Yine
muhafazakar bakanlar, vatandaş olmanın mükellefiyetinin, aktif vatandaşlık anlayışı
gereğince hayırsever işlerde bulunulmasını kapsadığını ileri sürmüşler ve bireylerin katılımını
artırmayı amaçlamışlardır. Sivil toplum kuruluşları, eğitim, sağlık ve konut alanında daha
büyük bir rol üstlenmesi için teşvik edilmiştir.
İkinci olarak özel ticari sektör; özel emeklilik, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki
desteğini artırması için teşvik edilmiştir. Bir diğeri ise büyük işverenlerden, birçok diğer
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Avrupa ülkesinde olduğu gibi, çalışanlarına özel emeklilik imkanları, sağlık ve tıbbi bakım
sigortaları sağlamak suretiyle, sosyal refah hizmetlerinde daha önemli bir rol üstlenmeleri
beklenmesidir. Sonuncusu, sosyal refah hizmetlerinin en temel kurumu olan ailelere yönelik
beklentinin artmış olmasıdır. Bu değişiklikler, İngiltere’de refah devleti döneminin
kapandığına işaret etmektedir. Bunun yerini, devlet dışındaki kurumların daha büyük rol
üstlendiği, çoğulcu karma bir refah ekonomisi almaktadır.
Refah çoğulculuğu (welfare pluralism) olarak ifade edilen bu yaklaşıma göre, kamu
yönetim birimleri, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı,
hizmetlerin sağlanma sorumluluğunu, planlanmasını, finansmanını ve denetimi görevlerini
üstlenmeye devam etmelidir.
Sonuçta, 1980 sonrasında genel eğilim önceden uygulanan sosyal politika
uygulamalarının mümkünse piyasaya ve sivil toplum kuruluşlarına bütünüyle bırakılması,
mümkün olmadığı durumlarda ise sağlanma sorumluluğu devlette kalmak koşuluyla piyasa
koşulları içinde üretilmesi ve dağıtılmasıdır. Bu nedenle de devletler küçülme politikası
çerçevesinde özelleştirme ve kamu harcamalarının kısılması politikalarını hayata
geçirmişlerdir. Son çeyrek asırdır devletlerin sosyal politikalara yaklaşımı, sosyal yardım ve
sosyal hizmetlere ayrılan kaynakların sürekli azaltılması, sosyal politikalardan yararlanma
koşullarının ağırlaştırılması ve sürdürülmek durumunda kalınan sosyal politikaların ise piyasa
koşulları içinde sağlanmasıdır.

5.2. Küresel Krizde Yeniden Müdahaleci Devlet ve Sosyal
Politikaların Geleceği
Dünya ekonomisi, kapitalist ekonomik düzen çeyrek yüzyıllık periyotlarla yapısal,
daha kısa sürelerle konjonktürel krizlerle karşılaşmaktadır. Yapısal krizler dünya
ekonomilerinde köklü dönüşümlere ve sosyal, siyasi ve kültürel yapı değişikliklerine yol
açabilmektedir. ABD finansal piyasalar ve bankacılık sektöründe başlayan ve giderek tüm
dünya ülkelerine etkileri yayılan yeni küresel kriz ise 1929 büyük bunalımından sonraki en
büyük ekonomik kriz olarak nitelendirilmektedir. Bir çok ülkede ve özellikle gelişmiş
ülkelerde finans sektörü kurumları bir bir batmakta ve kriz reel sektöre hızla yayılmaktadır.
Dünya ekonomisi durgunluk içine girmiş bulunmakta ve refah ve ekonomik büyüme
döneminin sona erdiği anlaşılmaktadır.
Krizin aşılması ise ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmemesi gerektiği savunulan
devletlerden beklenmekte ve tüm ülkelerde hükümetler kriz paketleri açıklamakta, finansal
piyasalara ve reel sektöre kaynak aktarmaktadır. Yine başlangıçta finansal kuruluşlar
arasındaki borçlanma piyasalarında likidite sorunu olarak ortaya çıkan kriz, finansal
kuruluşlara güvensizlik sorunu ile büyürken reel sektörde, 1929 bunalımında olduğu gibi,
talep yetersizliği ile somutlaşmıştır.
Krizin etkileri ise giderek işsizliği ve yoksulluğu körükleyerek sosyal politikalara
ihtiyaç duyan kitleyi ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve konut
99

harcamalarından oluşan sosyal harcamaları artırmasıdır. Nitekim, finansal piyasalarda
başlayan krizin dünyanın her yerinde azalan tüketim ve üretimle reel ekonomiyi etkilemesi
gecikmemiş ve OECD ülkelerinin birçoğunda işgücü talebinde büyük bir düşüş yaşanmıştır.
İşgücü talebindeki azalma işsizliğin 2007-2009 döneminde İspanya’da yüzde 8,6’dan yüzde
18,9’a, ABD’de yüzde 4,8’den yüzde 10’a, Fransa’da yüzde 7,6’dan yüzde 10,1’e,
İngiltere’de yüzde 5,1’den yüzde 7,8’e çıkmasına yol açmıştır. Üstelik bu ülkelerde işsizlik
2010 yılı verilerine göre artmaktadır. 2009 nisan ayına göre 2010 nisanında işsizlik Fransa’da
yüzde 9,3’ten 10,1’e; ABD’de yüzde 8,9’dan 9,9’a; İspanya’da yüzde 17,7’den 19,7’ye
yükselmiştir. Kısacası, dünyada sosyal politikalara ihtiyaç duyan kitle hızla büyümektedir.
Kuşkusuz burada iki dilemma vardır. Birincisi, çeyrek asrı aşan bir süredir ekonomik
ve sosyal hayata müdahale etmekten uzak duran ve sosyal politikaları diğer aktörlere
devretme eğiliminde olan devlet anlayışında hızlı bir değişimin ortaya çıkma zorluğu, ikincisi
ise sosyal politika harcamaları artarken ekonomik daralmanın vergi gelirlerini azaltıcı
etkisidir. Çünkü, kriz dönemlerinde eğitim, sağlık ve sosyal yardım harcamalarından oluşan
sosyal harcamalar genellikle azalmaktadır. Örneğin, ülkemizde sosyal harcamalarda 1994
krizinde önemli oranda, 2001 krizinde ise kısmi bir azalma olmuştur.
Üstelik, devletlerin ekonomideki durgunluğu aşmak için iflasın eşiğine gelen finans ve
reel sektördeki işletmelere kaynak aktarmak zorunda kalması, çalışan sınıfların korunması ve
işsizliğin önlenmesi bakımından faydalı olmakla birlikte özellikle sosyal yardım ve sosyal
hizmetlere yönelik ek kaynak tahsisinde ümitsizliğe yol açmaktadır. Buna karşılık, krizin
tüketici talebinin artırılması ile aşılabileceğine yönelik tespitler ve dolayısıyla hükümetlere
desteği doğrudan işletmelere yapmak yerine, talebi artırmaya yönelik politikaları hayata
geçirmesine yönelik öneriler, sosyal politika harcamalarının artacağının işaretleridir. Çünkü,
marjinal tüketim eğilimi görece daha yüksek olanlar alt gelir grubuna dahil toplum
kesimleridir. Yine devletin eğitim, sağlık ve sosyal yardım harcamalarından oluşan sosyal
harcamaları artırması, ekonomide talebi artırıcı bir etki yapacaktır.
Sosyal politikalar açısından diğer bir fırsat ise 19. yüzyıldan beri en önemli sosyal
politika aktörü olan devletin müdahaleci niteliğinin yeniden ortaya çıkmasıdır. Devletlerin,
1929 bunalımı ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi ekonomik hayatı
biçimlendiren aktörler haline gelmeleri, zaten büyük ölçüde niteliği gereği devredilmesi çok
kolay olmayan sosyal politikalar alanındaki katılım ve katkısının genişlemesine yol açacaktır.
Zaten, 1970’li yıllardan sonra da toplumsal tepkiler nedeniyle sosyal politikaların bütünüyle
devletin sorumluluğu dışına çıkarılması mümkün olamamıştır. Özellikle, yoksullara, yaşlılara,
engellilere, kadın ve çocuklara yönelik sosyal yardım ve hizmetler büyük ölçüde devletler
tarafından sağlanmaya devam edilmiştir. Bu hizmetler çok fazla özelleştirmeye konu
olmamış, sağlanma sorumluluğu, diğer bir ifadeyle planlanması, finansmanı ve denetimi
kamu kesiminde kalmakla birlikte üretim ve dağıtımında sivil toplum kuruluşlarından
yararlanılmıştır. Çünkü, özellikle yaşlı, engelli ve hasta bakımı gibi sosyal hizmetler temeli
gönüllülük olan hizmetlerdir ve ancak, gönüllüler tarafından etkin bir biçimde sağlanabilir.
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Öte yandan, sosyal politikalar bakımından krizin derinleşmesi ve süresinin uzamasının
ve buna bağlı olarak yardıma muhtaç kitlenin hızla büyümesinin ciddi bir tehdit
oluşturabileceği düşünülmektedir. Bu durumda devletler, kriz öncesinde olduğu gibi, sosyal
yardım ve hizmetlerden yararlanma koşullarını güçleştiren veya bu hizmetlerin kapsamını
zamanla daraltan kararlar almayı sürdürebileceklerdir.
Diğer taraftan, sosyal politikalar, toplumsal düzenin korunması ve sosyal barışın
sürekliliğinin sağlanması için hayata geçirilmektedir. Kuşkusuz karşılaşılması kaçınılmaz olan
bu sorunlara duyarsız kalınması, kendi kendine ihtiyaçlarını gideremeyen bireylere destek
olunmaması toplumsal yaşama entegre olamayan suç ve şiddet eğilimi yüksek bir kitlenin
varlığını beraberinde getirmektedir. Gerçekten, liberal ekonomik politikaya rağmen
devletlerin ilk sosyal politika tedbirlerine başvurmasında Endüstri Devrimi sonrasındaki işçi
hareketlerinin, grevlerin, gösterilerin sanayileşmiş ülkelerde mevcut düzeni sarsacak
boyutlara erişmesi etkili olmuştu.
Dünya bugün gelir dağılımı hiç olmadığı kadar daha az eşit durumdadır. Sadece
gelişmekte olan ülkelerde 1,4 milyar kişi günde 1,25 dolardan daha az bir gelirle yaşamını
sürdürmeye çalışmakta, milyonlarca insan temiz içme suyu bulamamakta ve salgın
hastalıklarla hayatını kaybetmektedir. HIV ve tüberkülozun aynı anda bulaşması sonucu ölen
kişi sayısı her yıl yaklaşık 1,7 milyon kişiye ulaşmaktadır. Her yıl 5 milyon çocuk beslenme
ve beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklardan ölmektedir. Dünya nüfusunun % 10’u
doğuştan veya sonradan ortaya çıkan sebeplerle engelli konumunda bulunurken, bilgiye dayalı
yeni ekonomi çalışma arzusunda olan dünya nüfusunun tamamına istihdam yaratamamakta,
istihdam imkanı bulabilenlerin büyük kesimi ise kendilerini ve ailelerini yoksulluk sınırının
üzerine çıkarmayan düşük ücretli işlerde çalışmaktadırlar. Kısacası sosyal politikalar her
dönemde boyutları farklı olmakla birlikte ihtiyaç duyulan ve uygulanmak durumunda olan
politikalardır. Krizler ise sosyal politikalara olan gereksinimi artırıcı bir etkiye sahiptir.

5.3. İktisadi Krizler ve Sosyal Politikalar
Sosyal politika ve iktisadi kriz kavramları birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır.
Sosyal politikalara başvurulmasındaki temel amacın ortaya çıkan birtakım toplumsal
sorunların çözümlenmesi olduğu ve bu sorunların büyük oranda bireylerin gelir düzeyleriyle
ilişkili bulunduğu dikkate alındığında, iktisadi krizler ile sosyal politika arasındaki organik
bağ hemen görünür hale gelmektedir. Bazı yazarlar tarafından kapitalizmin kaçınılmaz bir yan
ürünü olarak kabul edilen iktisadi krizlerin, özellikle sabit gelirliler ve ücretliler üzerindeki
olumsuz etkileri, günümüze değin yaşanmış olan birçok iktisadi krizde tecrübe edilmiştir.
Gerçekten, iktisadi krizler öncelikle finans piyasalarında başlamakta ve kısa sürede
üretim ve yatırım düzeyinde azalmalara yol açarak reel sektöre yayılma eğilimi taşımaktadır.
Daha sonra krizden işgücü piyasaları etkilenmekte ve işsizlik artmakta; krizler sağlık, eğitim
ve sosyal yardım kalemlerinde kısıntılara yol açmakta ve dolayısıyla yoksulluk ve gelir
dağılımı göstergeleri bozulmaktadır. Ayrıca, krizlerin sosyo-ekonomik etkileri bunlarla sınırlı
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kalmamakta ve derinliğine bağlı olarak suç oranlarında artışa, aile içi ve genel olarak beşerî
ilişkilerin bozulmasına sebep olmaktadır.
Sosyal politika uygulamalarının bütünüyle iktisadi krizlerin ürünü olduğunu söylemek
ise mümkün değildir. Sosyal politikaların hedefindeki genellikle yoksullar, yaşlılar, çocuklar
ve tek ebeveynli aileler gibi grupların kriz dönemleri dışında da çeşitli risklere daha yüksek
oranda maruz kaldıkları bilinmektedir. Dolayısıyla iktisadi krizlerin bu yüksek riskli gruplar
üzerindeki etkisi, risklerin gerçekleşme ihtimalini artırması şeklindedir. İktisadi krizlerin
sosyal politika ile bir diğer ilişkisi de kriz neticesinde daha önce sosyal politikaların hedefinde
bulunmayan, başka bir deyişle maddi açıdan sorunlu olmadıkları için kamusal veya özel
hiçbir sosyal yardıma gereksinim duymayan bazı bireylerin veya ailelerin artık sosyal
politikanın hedef kitlesinde yer almalarıdır.
Bu bağlamda sosyal politika ve iktisadi kriz ilişkisini bir hedef kitle değişimi veya
hedef kitle genişlemesi üzerinden yorumlamak mümkündür. Sosyal politikalara konu olan
sorunların varlıkları kriz dönemlerinde varolduğu gibi göreli olarak az da olsa önceki
dönemlerde de mevcuttur. Dolayısıyla krizlerin yol açtığı sorunlar halihazırda mevcut
sorunların derinleşmesi ve genişlemesi şeklinde gerçekleşmektedir. İktisadi refahın yüksek
olduğu dönemlerde, toplumdaki riskli gruplara yönelik transferlerin finansmanı görece olarak
sorunsuzdur. Nitekim refah devletinin altın yıllarını yaşadığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında
yaşanan iktisadi büyüme ve ona eşlik eden sosyal refah harcamalarındaki genişlemenin
toplumsal gruplar arasında ciddi bir çatışmanın ortaya çıkmamasında önemli bir payı vardır.
Bu refah ortamının sürdürülebilirliğinin sorgulanmaya başlamasının küresel iktisadi krizler ile
aynı döneme rastlaması ise tesadüf değildir. İktisadi krizler öncesinde toplumun önemli bir
kısmı tarafından tartışılmayan sosyal politikaların yeterliliğini ve\veya etkinliğini tartışmaya
açmaktadır.
Sosyal politikaları bu bağlamda dönemsel olarak üçe ayırmak mümkündür. Kriz
öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası sosyal politikalar. İktisadi krizler öncesindeki sosyal
politikaların hedefinde yukarıda da belirtildiği gibi gelir yetersizliği ya da sağlık nedeniyle
sürekli risk altındaki bireyler ya da aileler bulunmaktadır. Bu gruplara yönelik sosyal
politikaların oluşumunda ülkedeki kamusal kaynakların miktarı, siyasi tercihler, güçlü
sendikaların mevcudiyeti gibi birtakım unsurlar etkili olmaktadır. Uygun siyasi ve iktisadi bir
ortamın mevcudiyeti halinde ihtiyaç halindeki gruplara yeterli ölçüde yardım yapılması ve bu
gruplar için politikalar geliştirilmesi mümkündür. İktisadi krizin mevcut olmadığı bir ortamda
sosyal politikaların yönünü büyük ölçüde toplumdaki sınıfların çabaları belirleyecektir. Bu
dönemde uygulanan sosyal politikaların hedefindeki kitlelerin yaşlılar, kronik işsizler ve
özürlüler gibi sosyal temsili düşük gruplar olması sosyal politikaların mahiyetini daraltıcı bir
etkide bulunabilmektedir.
İktisadi kriz ihtimalinin belirmesi veya aniden iktisadi bir krize sürüklenilmesi
durumunda kriz öncesinde oluşmuş sınıflar arası dengenin bozulması muhtemeldir. Sosyal
politikanın bu dönemine damgasını vuracak gerçeklik, kriz içindeki ülkenin toplumsal
sınıflarından hangisinin bu dengeyi kendi lehine çevirebileceğidir. Ayrıca bu dönemde sosyal
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politika uygulamalarından ilk defa yararlanmak zorunda kalacak grupların etkinliği de yeni
dengenin oluşmasında belirleyici olacaktır.
Kriz döneminde daha önceki dönemden farklı olarak iki yeni durumla
karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi daha önceden uygulanan sosyal politikaların
sürdürülmesindeki finansman zorluğudur. Özellikle sosyal politikaların vatandaşlık hakkı
olarak görüldüğü ülkelerde daha önceden uygulanan yardımların sürdürülmesi kamusal
kaynak bağlamında sıkıntılara neden olabilmektedir. Sosyal politika uygulamalarının yasal
nedenlerle yürürlükten kaldırılamadığı durumlarda devletler, verilen hizmetlerin kalitesini
düşürerek ya da nakit yardımlarına enflasyon altında artış sağlayarak zayıflatma yoluna
gidebilmektedirler. Finansman sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek bu durum eskiden beri bu
yardımlardan yararlanan grupların hoşnutsuzluğuna yol açacağı açıktır. İkinci durum ise daha
önce sosyal politika uygulamaları kapsamında olmayan grupların tespiti ve bu gruplara
yönelik özel uygulamaların gerekip gerekmediğinin belirlenmesidir. Kriz nedeniyle ortaya
çıkan grupların yapısı, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma şekilleri diğer gruplardan
farklılık gösterebilir. Dolayısıyla bu grupların ivedi bir şekilde belirlenmesi gerek ihtiyaçların
tespiti gerekse toplumsal uzlaşmanın bozulmaması açısından önemlidir. Örneğin, iktisadi
sıkıntılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan bireyler ve aileler hem terk ettikleri
memleketlerinde hem de göç ettikleri yerlerde özel sosyal politikalara ihtiyaç
duyabilmektedirler. Kriz dönemlerinde oluşan bu grupların krizden önce tespit edilmesi
ortaya çıkması muhtemel birçok sorunu engelleyecektir. Bununla birlikte bu her zaman
mümkün değildir.
Bu dönemde yeni sosyal politikaların oluşturulması, mevcut sosyal politikaların revize
edilmesi veya tamamıyla ortadan kaldırılması mümkündür. Kriz döneminde mevcut sosyal
politikaların revizyonu yukarıda da belirtildiği üzere genellikle zayıflatma şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu dönemde oluşturulan politikaların temelinde ise mümkün olduğunca
kapsayıcılık ve geniş bir ihtiyatlılık olması gerekmektedir. Hedeflenen kitlenin artması
kapsayıcılığı gerektirirken, oluşan yeni kitlenin geçici bir kitle olduğu ve kriz nedeniyle
kamusal kaynaklara bağımlı bir kitlenin meydana gelmemesi gerektiği de ihtiyatlılık
bağlamında dikkate alınmalıdır. Nitekim böyle bir kitlenin meydana gelmesi kriz sonrası
dönemde kamusal kaynaklar açısından olumsuz sonuçlara yol açacaktır.
Krizin sona erdiği dönem sosyal politikalar açısından bir değerlendirme ve yeniden
yapılandırma dönemi olarak adlandırılabilir. Bu dönemde kriz süresince etkilenmiş grupların
uğradıkları kayıplar, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik uygulamaların ne kadar
başarılı oldukları tespit edilmelidir. Kriz sonrasındaki dönem yeni sosyal politikaların
toplumun geniş bir kısmı tarafından kabul görmesi için belki de en uygun dönem olarak
görülebilir. İktisadi refah döneminde bazı sosyal politikalara yönelik oluşması beklenen
muhtemel toplumsal muhalefetin kriz sonrası dönemde daha az olması beklenebilir. Etkileri
ülke genelinde hissedilen bir iktisadi kriz, daha önce sosyal politikaların gerekliliği
konusunda yeterli derecede hassas olmayan grupları bu konuda daha ılımlı hale getirebilir.
Bununla birlikte kriz döneminde geçici olarak uygulanabilecek birtakım sosyal politikaların
daimi olarak uygulanması ise olumsuz sonuçlar verebilir. Dolayısıyla sosyal politikaların
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belirlenmesinde konjonktür dikkate alınmalıdır. İktisadi krizler genellikle ülkedeki gelir
dağılımını olumsuz yönde etkilerler. Sabit gelirliler ve işçiler kriz sonrası dönemde eski gelir
seviyelerini diğer gruplara göre daha geç yakalayabilmektedirler. Dolayısıyla krizin ardından
bu gruplara özel bir ilginin gösterilmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Neo-liberalizm ve Yeni Arayışlar: Finlandiya ve İsrail
Finlandiya, İngiltere gibi, 1990’lı yıllardan beri sosyal politika ve sosyal hizmetler
alanında yürütülen karma-çoğulcu refah üretimi tartışmalarının yapıldığı ülkelerden biridir.
Bu ülkede var olan karma modelin özelliği kuzey modelinin devamı niteliğinde olması, diğer
bir ifadeyle vergi sistemi tarafından finanse edilmesi ve evrensel yaklaşımın hakim olmasıdır.
Finlandiya’daki karma-çoğulcu refah modeli hizmetlerin yararlanıcıların tercih ve
ihtiyaçlarına daha duyarlı, kullanıcı dostu hizmetlerin geliştirilmesi biçiminde ortaya
çıkmıştır. Yine, sosyal politika ve sosyal hizmetlerin belediyeler tarafından büyük ölçüde
sağlanması ve finanse edilmesi uygulaması devam etmektedir. Ancak, bu ülkede ortaya çıkan
değişiklik, Tampere kentinde 2009 yılında başlatılan Homemarket projesinde olduğu gibi,
bakıma muhtaç kent sakinlerine özel sektör tarafından hizmet sunulmasıdır. Kamu sektörü,
özel sektör işletmesi tarafından bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve
karşılanması hizmetlerinin bedelini öder. Böylece, sosyal politika hizmetlerinin
sağlanmasında özel sektör rol üstlenmiş bulunmaktadır.
İsrail’de ise kamu sektörü ağırlık role sahip olup sosyal politikaların sağlanmasında
daha çok sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini modelini benimsemiştir. Bu modelde kamu
sektörü, sivil toplum ve özel sektör arasında bir işbölümü mevcuttur. Buna göre hizmet
türleri, yararlanma koşulları ve hizmet standartları ile merkezi hükümet ve belediyeler
tarafından belirlenmekte ve bu kurumlar tarafından finanse edilmektedir. Buna karşılık,
hizmetin üretimi ve kullanıma sunumu sivil toplum kuruluşlarının ve kısmen de bazı alanlarda
özel sektörün sorumluluğundadır.
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Uygulama Soruları
1) Finlandiya’da ve İsrail’de sosyal politikaların sağlanmasında özel sektör etkin
bir aktör müdür?
2) Sosyal politikaların finansmanı özel sektörden beklenebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 21. yüzyılda sosyal politikada ortaya çıkan değişimler ve sosyal
politikaların geleceği incelendi. Ayrıca, son küresel krizi aşmak amacıyla devletin yeniden
müdahaleye başlamış bulunması ve krizin sosyal politikaya etkisi ortaya konuldu.
Sosyal politikada ikinci dönüşüm 1970’li yılların ortalarında, dünyanın birinci ve
ikinci petrol şoklarından kaynaklanan yeni bir iktisadi krizle karşılaşmasıyla meydana
gelmiştir. 1973 krizi toplumsal sınıflar arasındaki sosyal politikalara yönelik uzlaşının
bozulmasına yol açmıştır. İşverenler, karlarını artırmak için yeni üretim ve yönetim teknikleri
arayışına girmişler ve sosyal taraflar arasındaki uzlaşma yerini çatışmaya bırakmıştır. Bu
değişiklikten başta çalışan kesimler olmak üzere sosyal politikalardan yararlanan tüm özel
politika gerektiren gruplar olumsuz etkilenmişlerdir.
Bu yıllarda sürekli artan kamu harcamaları, kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü
ve enflasyon tüm dünya ülkelerinin ortak problemleri haline gelmiştir. Bütün bu olumsuz
gelişmelerin sorumlusu ise devlet (refah devleti) ilan edilmiştir. Devletin piyasalara
müdahalede bulunduğu politikaların niteliği yoğun bir şekilde eleştirilmeye ve piyasa yanlısı
görüşler hızla yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Devlet, hem işlemlerindeki etkinlik ve
hem de faaliyet alanı bakımından yeniden sorgulanmaya başlanmıştır 1980 sonrasında genel
eğilim önceden uygulanan sosyal politika uygulamalarının mümkünse piyasaya ve sivil
toplum kuruluşlarına bütünüyle bırakılması, mümkün olmadığı durumlarda ise sağlanma
sorumluluğu devlette kalmak koşuluyla piyasa koşulları içinde üretilmesi ve dağıtılmasıdır.
1929 krizi ise farklı bir yaklaşımın ortaya çıkışına yol açmıştır. Krizin aşılması
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmemesi gerektiği savunulan devletlerden beklenmiş
ve tüm ülkelerde hükümetler kriz paketleri açıklamış ve finansal piyasalara ve reel sektöre
kaynak aktarmıştır. Krizin etkileri ise giderek işsizliği ve yoksulluğu körükleyerek sosyal
politikalara ihtiyaç duyan kitleyi ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve konut
harcamalarından oluşan sosyal harcamaları artırmasıdır. Krizlerin sosyo-ekonomik etkileri
bunlarla sınırlı kalmamakta ve derinliğine bağlı olarak suç oranlarında artışa, aile içi ve genel
olarak beşeri ilişkilerin bozulmasına sebep olmaktadır. Sosyal politika ve iktisadi kriz ilişkisi
bir hedef kitle değişimi veya hedef kitle genişlemesi olarak değerlendirilebilir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi karları daralan işverenlerin 1973 krizinden sonraki
reflekslerindendir?
a)

Sendikalarla uzlaşı içinde çalışma

b)

Üretim ve yönetim tekniklerini değiştirme

c)

Sosyal yardımlara yönelme

d)

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelme

2)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde 1973 krizinin ortaya çıkarttığı sorunlardan
değildir?
a)

Enflasyon

b)

Artan kamu harcamaları

c)

Kronik bütçe açıkları

d)

Para ekonomisinin gelişmesi

3)
Refah çoğulculuğu yaklaşımına göre kamu yönetim birimleri hizmetleri sağlarken
hangi görevi yerine getirmemelidir?

4)

a)

Hizmetlerin sağlanma sorumluluğunu

b)

Planlanmasını

c)

Finansmanını ve denetimi

d)

Üretim ve dağıtımı

Aşağıdakilerden hangisi krizin etkileri arasında sayılamaz?
a)

Sosyal politikaya ihtiyaç duyan kitleyi büyütmesi

b)

Sağlık harcamalarını artırması

c)

Sosyal güvenlik kapsamını artırması

d)

Sosyal güvenlik harcamalarını artırması

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)c
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6. SOSYAL POLİTİKA KURUMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Sosyal Politika Kurumlarının Tasnifi
Sivil Kesim
Dinî Kurumlar
İşletmeler
Gönüllü Kuruluşlar
Özel Sektör
Devlet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal politika sadece kamu kesimi tarafından sağlanan bir hizmet midir?
2) Sosyal politika alanında ailelerin sağladığı katkının bu alandaki hizmet
ihtiyacına etkisi nedir?
3) Özel sektörün sağladığı sosyal politika hizmetlerinin finansmanını kim
üstlenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
politikayı
Okuyarak,
fikir
kurumları yürüterek ve tartışmalara
katılmakla

Sosyal Politika
Kurumlarının Tasnifi

Sosyal
sağlayan
kavrayabilmek.

Sivil Kesim, Dinî
Kurumlar İşletmeler,
Gönüllü Kuruluşlar, Özel
Sektör, Devlet

Kurumların dönem
Okuyarak,
fikir
ve
toplumlar
itibariyle yürüterek ve tartışmalara
değişen rol ve fonksiyonları katılmakla
konusunda
bilgi
sahibi
olabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sivil kesim: Dördüncü sektör olarak da adlandırılan sivil kesim aile, akrabalık,
komşuluk ve arkadaşlık gibi kurumlardan meydana gelmektedir
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikayı sağlayan kurumlar ve sosyal politikanın
sağlanmasındaki rolleri dönemler itibariyle mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Aile, akraba
ve komşulardan oluşan sivil kesim, dinî kurumlar, özel sektör ve devletin katkıları incelenerek
sosyal politika kurumlarının rolleri tartışılmaktadır.
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6.1. Sosyal Politika Kurumlarının Tasnifi
Sosyal refah hizmetlerinin medeniyetin başlangıcından beri var olduğu olgusu, bu
hizmetlerin sağlanmasında, çok çeşitli kurumların rol aldığını ortaya koymaktadır. İlk
dönemlerdeki sosyal problemlerin giderilmesi ve kendi kendine bakamayan kişilerin bu
ihtiyaçlarının karşılanmasında, karşılıklı yardım ilkesi çerçevesinde, sivil kesim olarak
adlandırılan aileler, dinî kurumlar ve hayır kurumları etkin iken, ekonomik ve sosyal
gelişmeyle birlikte, sosyal problemler ve sosyal refah hizmetlerine yönelik beklentilerin
artması ve çeşitlenmesi, başta devlet olmak üzere kamu yönetim birimlerinin, kar amacı
gütmeyen kuruluşların ve hatta özel sektörün bu hizmetlerin karşılanmasında görev almaya
başlamalarına neden olmuştur. Sosyal politika kurumlarının sosyal refah ve kolektif
hizmetlerin karşılanmasındaki fonksiyonları, rol ve etkinlikleri birbirinden oldukça farklılıklar
göstermekte ve katılım düzeyleri, tarihi süreç içinde toplumların gelişme düzeyi ve kalkınma
seviyesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Tabloda görüldüğü gibi başlıca sosyal politika kurumları sivil kesim, dinî kurumlar,
özel sektör, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan
devlettir. Yerel yönetimler de sosyal politikada kamu yönetim aygıtının bir parçası olarak
fonksiyon yüklenmektedir. Bu kurumlardan ilki olan sivil kesim aile, akrabalık, komşuluk ve
arkadaşlık gibi unsurlardan meydana gelmektedir. Sivil kesimin temelini ise aile
oluşturmaktadır. Aile hala bugün dahi bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk müdahalede
bulunan kurum niteliğini sürdürmektedir. Benzer şekilde dinî kurumlarda sosyal refah
hizmetlerinin sağlanmasına ilk dönemlerden itibaren katılan ve muhtemelen katkıları,
insanoğlu yeryüzünde varolduğu sürece devam edecek olan kurumlardır. Buna karşılık,
işletmeler ve özel sektörün katkısı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayıp krizlere
bağlı olarak değişime uğrarken, yakın gelecekte sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin
artarak süreceği ifade edilebilir.
Sosyal politika önlemlerinin alınmasında görev alan kurumların en önemlisi ve bu
politikanın gelişmesinde en etkili olanı şüphesiz devlettir. Yaptırım gücüne sahip olan devlet,
her dönem ve her sistemde toplumsal yapıya yön veren, önemli ekonomik ve sosyal rol ve
işlevler üstlenmiştir. Refahın sağlanması amacıyla kaynakların yönlendirilmesi ve dağıtılması
ise modern devletin en önemli görevleri arasında sayılmaktadır.
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Tablo 1: Sosyal Kurumlar, Örgütlenme Biçimleri ve Fonksiyonları
Sosyal
Kurumlar

Sivil Kesim

Din

İşletme
Piyasa
(Özel Sektör)

Örgütlenme
Biçimleri

Sosyal
Fonksiyonları

Refah

Aile, akraba,
Üreme,
Bağımlı üyelerinin
arkadaş, komşu
sosyalleşme, koruma, bakımı, aile içi mali destek
dostluk,
manevi
destek
Dinî kurumlar

İş
organizasyonları

Ruhi gelişme

İstihdam

Üyelerine
refah,
sağlık,
eğitim,
sosyal
hizmetler sağlamak ve
danışmanlık
İstihdam ödenekleri

Üreticiler
Mal
ve
Ticari
nitelikli
(firma) ve tüketiciler hizmetlerin değişimi sosyal refah malları ve
(hane halkı)
hizmetleri

Sivil
Gönüllü
Toplum Kuruluşları kuruluşlar, gruplar

Devlet

Temel
Fonksiyonları

Karşılıklı
Kendi
kendine
yardım,
insan yardım,
gönüllülük,
sevgisi,
topluma yönelik sosyal
yardımseverlik
hizmetler

Merkezi
Toplumsal
Yoksulluğun
yönetimler, bölgesel amaçlarla
önlenmesi,
ekonomik
ve yerel yönetimler
kaynakların
güvenlik, sağlık, eğitim ve
yönlendirilmesi ve konut hizmetleri
dağıtılması

Kaynak: Neil Gilbert - Paul Terrell, Dimensions of Social Welfare Policy,
Massachusetts, Allyn Bacon, Fourth Edition, 1998, p. 3.

Ancak, devlet çoğu tarım toplumunda büyük bir idari ve siyasi yönetim birimi olarak
gelişmekle birlikte, genellikle sınıflar arası eşitsizliklerin giderilmesi, yani yoksulları korumak
için kaynak transferi fonksiyonu üstlenememiştir. Devletin sistematik biçimde bu tür
faaliyetler üstlenmesi Endüstri Devrimi’nden sonra, devlet anlayışında değişmeye yolaçan
birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmıştır.
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19. yüzyılda birçok endüstrileşmiş devlet, insani - dinî, askerî, ekonomik, kültürel
sebepler ve işçi sınıfının baskısıyla, çalışma saatlerini düzenlemek, konutların kalitesini
geliştirmek ve toplum sağlığını tehdit eden problemleri ortadan kaldırmak için çeşitli yasalar
yapmıştır. Gerçekten, refah devletinin temellerini oluşturan gelişmeler 19. ve 20. yüzyılın ilk
döneminde ortaya çıkmıştır.
Bununla birlikte endüstrileşmiş toplumların çoğunda devlet, transfer fonksiyonunun
sağlandığı ilk yer olmamakla birlikte, aile, din ve toplum gibi birimlerin bu fonksiyonu yeterli
düzeyde yerine getirememelerinden dolayı transferi sağlayan tek kurum haline gelmiştir.
Kamu yönetimi aygıtının önemli bir parçası olan yerel yönetimler ise devlet tarafından
üstlenilen, başta gelirin yeniden dağılımı olmak üzere eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal
politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki vatandaşların refahının
bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin bir kurum olarak görev almışlardır.

6.2. Sivil Kesim
Sivil kesim aile, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık gibi kurumlardan meydana
gelmektedir. Sivil kesim dördüncü sektör olarak da adlandırılmakta ve aile, sivil kesimin
temelini oluşturmaktadır. Aile, özellikle de geleneksel aile, sosyal örgütlenmenin en eski
örneğini teşkil eder. Aile, bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk müdahalede bulunan
kurumdur. Birçok ülkede sosyal refah hizmetlerinin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında
büyük ölçüde devlet tarafından sağlanması yerleşmişse de, bu ihtiyaçların karşılanmasında
devletin rol almaya başlaması nispeten daha yenidir. Zaten devletlerin etkinliği, ulus
devletlerin oluşması ve daha sonrada endüstrileşmenin doğuşu ile artmaya başlamıştır.
İnsanlık tarihinin daha önceki uzun geçmişinde devlet, sadece dış saldırılara karşı savunma ve
iç hukuku ve düzeni muhafaza görevi üstlenmiştir. Bu dönemlerde insanlar ihtiyaçları için
ailelerine, akrabalarına, arkadaşlarına yönelmekteydiler. Bundan dolayı, çocuklar aileleri
tarafından bakılırken, yaşlılarla da ailedeki daha genç yetişkinlerle ilgilenmekteydi.
Ailede gelir transferi, genç yetişkinler ve orta yaşlı aile üyelerinden ailenin çok genç
ve yaşlı üyelerine yönelik olarak gerçekleşir. Miras yoluyla yaşlılardan, orta yaşlı üyelere
gelir transferi olur ve bu bir refah transferi olarak kabul edilir. Yine, aile içinde iş piyasasında
gelir elde edenlerden ailenin işsiz, hasta veya bir sakatlığı olan bireylerine gelir aktarılır. Çoğu
toplumda aile, bugün dahi, ihtiyaç içindeki bireylerine ilk gelir transferi gerçekleştiren
kurumdur. Hatta, Afrika ve Asya’daki çoğu topluluklarda bu işlevi yerine getiren tek kurum
konumunu sürdürmektedir.
Aile tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği incelendiğinde ise, bu hizmetlerin acil,
önemli, sağlıkla ilgili ve bürokratik özellikler taşımayan hizmetler olduğu görülmektedir.
Üstelik aile yardımı güç ve zahmetli, duygusal olarak çok yorucu ve çok maliyetli
olabilmektedir. Aileler, hasta veya muhtaç yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak için, tüm
finansal imkanlarını kullanabilmektedirler. Bu yardımın diğer bir özelliği ise, sadece kan ve
evlilik bağı olan kişiler ile sınırlı olmasıdır.
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Ancak, ailenin sosyal refaha katkısı tam olarak bilinememektedir. Aile tarafından
üyelerine yapılan (genellikle nesiller arasında gerçekleşen) finansal ve diğer tür yardımların
tam miktarının belirlenmesi oldukça güçtür. Bununla birlikte Lampman’ın 1978 yılında
yaptığı tahmine göre ABD’de aile içi transfer (nakit, yiyecek ve konut yardımı) 86 milyar
dolardır. ABD Sayım Bürosu tarafından 1985 yılında yapılan diğer bir araştırmada, aile içi
nakit transfer 18,9 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir.
Bu veriler, ortalama bir ailenin – çocuklardan ailenin yaşlı üyelerinin bakım veya
tedavilerine, ebeveynden çocukların ev almaları veya karşılaştıkları mali sıkıntıları
aşmalarına, boşanmış ebeveynlerden nafaka ve çocuk yardımlarına ilişkin- 3.006 dolarlık
yardım niteliğinde ödemede bulunduğunu göstermektedir. Boşanma oranlarının çok yüksek
olduğu ABD’de çocuk yardım sisteminin yetersiz olması, boşanmış ailelerin tek ebeveynli
çocuklarının giderek daha büyük kısmının fakirlikle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.
Öte yandan, refah hizmetleri sağlayan bir kurum olarak aile, bağımlı üyelerine
ekonomik olmayan biçimlerde de yardım yapabilmektedir. Genellikle yaşlılar alışveriş ve
diğer birçok ihtiyaçları için yetişken çocuklarına güvenirken, aileler her yaştaki sakat
yakınlarına yardım ederler. Nitekim, 1982 yılında 2,2 milyon ABD vatandaşı 1,6 milyon sakat
ve yaşlı akrabasına ücretsiz yardım yapmıştır. Bu ücretsiz bakıcıların çoğu kadın olup, bunlar
yardıma ihtiyaç duyan kişilerle birlikte yaşamışlardır. Bakıcıların %80’i haftanın 7 günü,
günde ortalama dört saat ücretsiz yardımda bulunmuştur. Şayet yaşlı ve sakatlar ailelerinden
yardım alamaz veya yardım edecek yakını yok ise, devlet tarafından finansmanı sağlanan
evde bakım yardımından yararlanırlar.
Sonuç olarak, ailenin önemi, kişilerin kritik bir problemle karşılaştıklarında ve bu
probleme ilişkin yardıma ihtiyaç duydukları dönemde, daha açık bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Nitekim, 1980 yılında bir araştırmada, bir problemle karşılaştığınızda öğüt,
yardım ve desteği nerede ararsınız sorusuna, katılımcıların çoğu, aile üyeleri cevabını
vermiştir. İkinci en popüler cevap arkadaş olup, sosyal görevliler, danışman ve psikologlar
gibi uzman yardımcılar, kendilerine, tercih listesinin alt sıralarında yer bulabilmişlerdir.
Görüldüğü gibi, aile, her dönemde olduğu gibi, günümüzde de sosyal refah
hizmetlerinin sağlanmasında önemli görevler yerine getirmektedir. Aile, karşılaşılan sorunlara
ilk müdahalede bulunmakta, soruna, aile, arkadaş ve akrabalardan oluşan sivil kesim
tarafından çözüm bulunamaması durumunda, diğer sosyal politika kurumları devreye
girmektedir.

6.3. Din
Aile gibi, dinî kurumlar da sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasına ilk dönemlerden
itibaren katılan ve muhtemelen katkıları insanoğlu yeryüzünde var olduğu sürece devam
edecek olan kurumlardır. Dinî kurumlar, genellikle aileden sonra gelir transferi sağlayan
ikinci kurumdur. Dinlerin sosyal refaha katılımı, sosyal refah tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Dinin en önemli yönü ise, sosyal politikanın temellerinin din kaynaklı olmasıdır.
Hayırseverlik-yardımseverlik duygusu ve insan sevgisini en fazla açığa çıkaran, bu duygulara
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en fazla vurgu yapan dinlerdir. Bütün ilahi dinler üyeleri arasında yardımlaşmayı, fakirlerin ve
yoksulların desteklenmesini öğütlemekte ve bu yardımların Yaratıcı katında çok değerli
olduğunu bildirmektedir.
Örneğin, çok yaygın bir deyim haline gelmiş bir hadis-i şerif olan komşusu açken tok
yatan bizden değildir hadisi şerifi İslam Dini’nin, insanları hayra ve yardıma teşvik ettiğini
ortaya koymaktadır. İslamın beş temel şartından biri zekat vermektir, fitre ve sadaka gibi
fakirlere mali yardımı öngören ibadetler bulunmaktadır. Ayrıca, toplumsal eşitsizliklerin
giderilerek adil bir toplum oluşturulmasına yönelik birçok Ayet ve Hadis’in olduğu
görülmektedir. Prof. Yazgan, Kuran - ı Kerim’de ayni ve nakdi veya manevi transferlerle ilgili
en az 88 Ayet - i Kerime tespit ettiğini belirtmektedir.
İncil’de ise, Tanrı, insanlara birinci mahsulü aldıktan sonra, ikinci kez mahsul almak
amacıyla tarlalarına, zeytinliklere, üzüm bağlarına gitmekten sakınmalarını ve bu ikinci
ürünün yabancı, dul ve yetimlere ait olduğu bildirmektedir. Tanrı, İncil’de, bu emirlere
uyanları kutsayacağını söylemektedir.
Üstelik, din, insanların sosyal refahına etkide bulunan, aile ve toplumun diğer
unsurlarını da önemli ölçüde biçimlendirmektedir. Örneğin, Hristiyanlıkta tek eşlilik
desteklenirken, boşanma hoş karşılanmamıştır. Yine Hristiyan sosyal politikada, toplumda
kadının çocuğunun bakım ve büyütülmesinden tek başına sorumlu olmadığı anlayışı tesis
edilmek suretiyle, kadınlara güvenli, geniş bir refah ve kadın hakları alanı sağlanması, önemli
bir husustur.
Kiliselerin sosyal refah hizmetlerine katılım düzeylerinin ise oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Örneğin, ABD’de Mormon kilisesi, kilisenin sahibi olduğu refah çiftliklerinde
yoksullar için oluşturulan 600 adet yiyecek üretim projesini yönetmektedir. Son tahminlere
göre her yıl yaklaşık 200.000 bin kilise üyesi Mormon kilisesine ait satış yerlerinden 32
milyon dolarlık mal satın almaktadır. Mormon kiliseleri farklı alanlarda da faaliyette
bulunarak, kilisenin desteklediği istihdam ofisi aracılığıyla açık işlere yaşlı ve sakat üyelerini
yerleştirerek, onlara iş ve barınma imkanları sağlamaktadır. Ayrıca, çocuk refahı, çocuk
gelişimi ve adaptasyon konusunda kapsamlı programlar düzenlemektedirler.
Öte yandan, Katolik, Yahudi ve Protestan refah organizasyonları da benzer sosyal
amaçlara sahiptir. Nitekim, Katolik hayır kurumlarında olduğu gibi, hem profesyonel örgütler
ve hem de rahip, papaz ve hahamların danışmanlık hizmetleri ile sosyal refah hizmetleri
yerine getirilmektedir.
Son yıllarda kilise merkezli hizmetler, evli çiftler ve çocukları, evlenme hazırlığında
olanlar ve bekarlar, alkolizm ve boşanma gibi özel problemlerle karşılan insanlar üzerine
ilgisini yöneltmiş olan aile papazlığı ve aile yaşam eğitimi programlarını kapsayacak şekilde
genişlemiştir.
Ülkemizde ise, dinî kurumların sosyal hizmetlere katılım imkanlarını artıran yasal
düzenlemelerin yapılması gereklidir. Çünkü, nüfusunun büyük çoğunluğu müslüman olan
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ülkemizin çok ciddi bir zekat potansiyeline sahip olduğu konunun uzmanları tarafından zaman
zaman ifade edilmektedir. Bu potansiyel dağınık bir şekilde ve bireyin tercihleri
doğrultusunda kullanıldığından düzenli bir dağıtım gerçekleştirilememekte, bazı ihtiyaç
sahipleri gereğinden çok yararlanır iken, bazıları daha az veya hiç yararlanamamaktadır.

6.4. İşletmeler
İşletme veya işyerlerinin istihdama bağlı olarak sosyal refah hizmetlerinin
karşılanmasındaki payı ise nispeten diğer kurumlara göre daha az olup, bu kurumların sosyal
refah hizmetlerinin sağlanmasına yoğun katılımı genellikle son yüzyılın ikinci yarısında
ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiş ülkelerde istihdam düzeyi, tam
istihdama yakın bir düzeye çıkmıştır. Böylece emek piyasaları vatandaşların çoğuna, refah
imkanlarına, işleri aracılığıyla ulaşma fırsatı vermiştir. Yani iş, kişinin refahının bir parçasıdır.
Nitekim, işyerleri, çalışanlara geçici hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarında destek
olurlar, özel emeklilik planları düzenlerler. Ülkemizde ise istihdam, çalışanların işe girişle
birlikte temel sosyal politikalardan biri olan sosyal güvenlik kapsamına girmelerine imkan
vermektedir.
Günümüz koşulları içinde ise işletme veya işyerlerinin bu alandaki etkinliklerini
sürdürecekleri tahmin edilmektedir. Çünkü, neo-liberal politikalar çerçevesinde devletin
ekonomik ve sosyal alandaki sorumluluğunun özelleştirme ve kamu harcamalarının kısılması
suretiyle azaltılması politikaları, diğer sosyal politika konularının yanısıra, özellikle sosyal
güvenlik harcamalarını hedef almaktadır. Bu da işletmelere ait özel emeklilik planlarının daha
da artmasına yol açacaktır.
İşyerleri ise, işgücünün refahını, ücretler ve ücret eklentileri ile yükseltirler. Öyle ki,
ABD’de iş, hem günlük yaşamı sürdürecek gelir hem de refahı artırıcı düzenlemeler olarak
bilinen ücrete ek tazminat veya mesleki ödenekler alınmasını sağladığı için oldukça
önemlidir. Nitekim, bu ödenekler ortalama bir işçi için yılda ortalama 14.000 dolarlık ek gelir
sağlamakta veya bir başka ifadeyle bu ödenekler bir işçinin toplam gelirinin %41’ini meydana
getirmektedir. 1965 - 1984 döneminde aynı ülkede ücret gelirleri yaklaşık %500 artarken,
ilave işveren yardımları %1.000 artmıştır. Bu ücret dışı bedelin büyük bir bölümü, özel
emeklilik planlarına yöneliktir. İşverenler tarafından sağlanan refah hizmetleri, özel hizmetler
niteliği göstermektedir. Çalışanlar özel emeklilik planlarını, kendi seçimleri ile değil ücret
paketinin bir parçası olarak alırlar. Bu tür paketler, devletin kamu harcamalarını azaltmasına
imkan verebilir. Nitekim ABD’de çok sayıda şirket sermayesini çalışanlar ile paylaşmaktadır.
Bir tür emeklilik planı niteliğindeki çalışanların hisse-pay ortaklığı planlarına (Employee
Stock Ownership Plan) sahip şirket sayısı 1976 yılında 1.000’den, 1990 yılında 10.000’inin
üzerine çıkmıştır. Çalışanların Mülkiyet Sahipliği Ulusal Merkezi’nin tahminlerine göre
(National Center for Employee Ownership) 1998 yılında 11.400 işyerinde, 8,5 milyon hisse
sahibi çalışan bulunmaktadır.
Üstelik, çoğu Avrupa ülkesindeki uygulamanın aksine, ABD’de sağlık sigortası,
istihdama bağlı olarak elde edilir. Emeklilik sistemine bağlı bir sağlık sigortası bu ülkede
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uygulanmamaktadır. 1989 yılında ABD’de 65 yaşın altındaki vatandaşların yaklaşık üçte ikisi,
istihdama bağlı özel sağlık sigortasına sahiptir. Yine birçok işletme, çalışanlara, boşanma,
çocuklarının eğitimi, konut ve taşınma konularında çeşitli ödenekler vermektedir. Yine işçi
sendikaları, çoğunlukla kamu tarafından verilen işsizlik sigortası ödeneğini tamamlayıcı
ödenekler vermektedir. Öte yandan şirketler, çocuk bakımı, alkol ve ilaç bağımlığını önleyici
Çalışanlara Yardım Programlarını finanse etmektedirler.
Ülkemizde, son yıllarda kamu sağlık sigortasına ilaveten, özel sağlık sigortasının
birçok işletme tarafından sunulması, oldukça yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Ayrıca,
çocuk parası, evlenme, doğum-ölüm yardımı, ulaşım ve yemek parası vb. sosyal yardımlar,
işçinin ücretine ilave olarak elde ettiği faydalar olup, hemen hemen orta ve büyük ölçekli ve
özellikle de örgütlü her işletmede bulunmaktadır.
Daha da önemlisi, ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20.
maddesine göre kurulmuş 24 adet özel emeklilik sandığı bulunmaktadır. SSK kapsamı
dışındaki bu sandıkların 16’sı banka, 7’si sigorta şirketi, 1’i de Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği mensuplarına aittir. Ayrıca, ülkemizdeki en büyük banka sandığına sahip bulunan
Türkiye İş Bankası bünyesinde, bir de çalışanlarına ek sosyal güvenlik sağlayan munzam
sandık bulunmaktadır. Vakıf statüsünde olan bu munzam sandık geçici 20. madde kapsamında
değildir .

6.5. Gönüllü Kuruluşlar
En genel ifadeyle kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak ifade edilen gönüllü
kuruluşların esası, karşılıklı yardım amacıyla bireylerin bir arada hareket etmelerine dayanır.
Gönüllü kuruluşlar, toplumda var olan kendi-kendine yardım ve resmîolmayan destek
kanallarının örgütlenmeye başlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlar hayırsever
duyguların resmî zeminde ifade edilmesini sağlamaktadır.
Kar amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlar, genellikle sosyal refah hizmetlerinin yerine
getirmek amacıyla kurulmuşlar ve bu alanda önemli işlevler yüklenmişlerdir. 20. yüzyılda ise
demokrasinin yayılması ve dünya genelinde en uygun yönetim biçimi olarak demokratik
sistemin benimsenmesi, sivil toplumu ve dolayısıyla gönüllü kuruluşları güçlendirmiştir. Öte
yandan, 1970’li yılların ortalarından itibaren devletin, verimsizliği nedeniyle, sosyal politika
hizmetlerinin üretiminden çekilmesine yönelik neo-liberal eleştiriler, gönüllü kuruluşları daha
da önemli hale getirmiştir.
Örneğin, İngiltere’de gönüllü örgütler, 1980 ve 1990’lı yıllarda yapılan kamu yönetim
reformları ile sosyal hizmetlerin sağlanmasında önemli aktörler haline gelmişlerdir. Kamu
yönetim reformları ile, sosyal politika hizmetlerindeki yetki, kontrol, finansman, sorumluluk
ve özel sektörün rolüne ilişkin önemli değişikler meydana gelmiş ve kamu yönetim
birimlerinin yetki, kontrol, finansman ve sorumluluk alanlarındaki rolleri genellikle
azalmıştır.
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Öyle ki, İngiltere’de gönüllü kuruluşlar kamu hizmetlerinin ve özellikle de sosyal
refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımında giderek daha etkin hale gelmişlerdir. Sosyal refah
hizmetlerinin sağlanmasında devlet ve gönüllü kuruluşlar arasında karşılıklı bağımlılık artmış
ve gönüllü kuruluşlar, devlet ve yerel yönetimler tarafından finansmanı sağlanmakta olan
hizmetlerin halka ulaştırılmasında görev üstlenmişlerdir. Devlet, bazı kamu hizmetlerini
gönüllü kuruluşlardan satın almaya başlamıştır.
Yani, devlet veya yerel yönetimler veya diğer kamu yönetimi birimlerinin kamusal
hizmetlerin denetim ve finansmanındaki sorumluluğu devam etmekte, gönüllü kuruluşlar ise
bu birimler adına üretim ve dağıtım fonksiyonu yerine getirmektedir. Gerçekten, bu ülkede
gönüllü kuruluşlar devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenmekte ve kamusal yardımlar
ve ücretler bazı kuruluşların gelirlerinin neredeyse tamamını meydana getirmektedir.
Bazılarında ise devlet ve yerel yönetimlerin katkısı %30’lara kadar gerileyebilmektedir.
Gerçekten, gönüllü sektörün en önemli fon kaynağı devlet ve yerel yönetimler olup, ayrıca,
hizmetlerinden yararlananlardan elde edilen gelirler de, bu sektörün ikincil fon kaynağını
oluşturmaktadır.

6.6. Özel Sektör
Son yıllarda özel sektör veya piyasaların sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasına
katılımı, sosyal politika alanında en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Günümüz
dünyasında rekabete dayalı serbest piyasa sisteminin etkinlik alanı, merkezi devlet kontrolünü
temsil eden doğu bloku ülkelerindeki çözülmeyle birlikte genişletmiştir. Diğer taraftan, mal ve
hizmetlerin üretilmesi ve topluma sunulmasındaki en başarılı ekonomik yapı, şüphesiz
piyasalardır.
Sosyal refah hizmetlerinin üretimi ve dağıtılmasında da özel sektör önemli görevler
üstlenmiştir. Özel sektör veya piyasalar eğitim, konut, sağlık gibi sosyal refah hizmetlerini
sağladığı gibi, çalışanları için özel emeklilik ve sağlık sigortası ile bazı sosyal politikaları
doğrudan yerine getirmektedir.
Ancak, sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerinin yerine getirilmesini, temel amacı
kar etmek olan özel sektöre devretmek mümkün değildir. Çünkü, piyasa koşulları içinde bu
hizmetlerin sağlanması halinde, yeterli gelire sahip olmayan yoksul bireyler, bunlardan
yararlanamayacaklardır. Ayrıca, piyasalar sakatlık, hastalık ve yaşlılık gibi uzun süreli sosyal
sorunların giderilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, devlet çoğunlukla zorunlu sigorta
ve sosyal programları sağlama görevini üstlenmektedir. Nitekim, genel olarak, devletin
ekonomiye müdahalesinin temel nedeni, başarısızlığı veya yetersizliğinden dolayı piyasanın,
optimum düzey ve miktarda üretim yapamayacağı ve toplumda eşitlik ve adaleti
sağlayamayacağındandır.
Görüldüğü gibi, sosyal refah hizmetlerinin sorumluluğunun özel sektöre devredilmesi
söz konusu değildir. Ancak, özel sektörün bu tür hizmetlerin üretimine katılımı tüm dünya
ülkelerinde artırılmaya çalışılmakta ve sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımı rekabete
açılmaktadır. Gerçekten, 1980’li yıllardan itibaren sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında
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özelleştirme politikaları ile özel sektörden yararlanma yöntemleri artmaya başlamıştır.
İngiltere başta olmak üzere, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uygulamaya konulan
özelleştirme politikaları ile öncelikle ekonomik nitelikli mal ve hizmetler özelleştirilmiştir.
Sosyal refah hizmetlerinde ise özel sektörden yararlanma, hizmetlerin üretim ve dağıtımında
sözkonusu olmakta, hizmetin yerine getirme sorumluluğu kamu kesiminde kalmaya devam
etmektedir.
Ancak, devlet ve diğer kamu birimleri, yetersiz oldukları yer ve hizmetlerde,
vatandaşların lehine olması koşuluyla, gerekli sübvansiyon ve desteklerle özel sektöre yer
verebilir ve bunların faaliyetlerini teşvik edebilir.
Örneğin, özelleştirmenin öncüsü olan İngiltere’de eğitim, sağlık ve konut gibi sosyal
refah hizmetlerinin sağlanmasında özel sektöre yer verilmekte ve bu hizmetlerin
sağlanmasında kamu - özel sektör rekabet etmekte, yani hizmetlerin sunumu rekabete
açılmaktadır. Ancak, sosyal refah hizmetleri diğer mal ve hizmetler gibi bütünüyle özel
sektöre devredilmemekte, hizmetlerin finansman ve yerine getirilme sorumluluğu kamu
yönetim birimlerinde kalmaktadır.

6.7. Devlet
Devlet, sosyal politika kurumları içinde şüphesiz en etkili olanıdır. Sosyal Bilimler
Ansiklopedisi’ne göre devlet ve devlete ait kurumlar, bir toplumda güç kullanımının
kontrolünden, içi ve dış barışın korunması konularında olduğu kadar, çeşitli amaçları
gerçekleştirmek amacıyla kaynak hareketlerinin kontrolü ve toplumsal amaçlara yönelik
politikaların belirlenmesinde etkilidir. Modern devletin en önemli fonksiyonu ise, refah
düzeyini yükseltmek amacıyla kaynak dağılımı fonksiyonudur. Devletin bu alandaki rolü o
denli önemli ve büyük olduğu için genellikle modern devlet, prensipte refah devleti olarak
tanımlanmaktadır.
Dönemsel açıdan devletin sosyal politikadaki rolü ele alındığında, devletin büyük bir
bölgesel ve siyasi yönetim birimi olarak tarım toplumunda gelişmekle birlikte, genellikle
sınıflar arası eşitsizliklerin giderilmesi, yani yoksulları korumak için kaynak transferini bu
dönemde üstlenmediği görülmektedir. Bu dönemde en dikkat çekici girişim İngiltere’de
yapılan Yoksulluk yasalarıdır.
Devletin sistematik biçimde bu tür faaliyetler üstlenmesi ise Endüstri Devrimi’nden
sonra ortaya çıkmıştır. Endüstri Devrimi’nin yol açtığı kitlesel sefalet, devletleri çalışma
ilişkileri konusunda önlem almaya itmiş ve devletler çalışma saatlerini düzenlemek,
konutların kalitesini geliştirmek ve toplum sağlığını tehdit eden problemleri ortadan
kaldırmak için çok sayıda yasal düzenleme yapmak durumunda kalmışlardır. Refah devletinin
temellerini oluşturan bu gelişmeler 19. ve 20. yüzyılın ilk döneminde ortaya çıkmıştır.
Devletin sosyal politikadaki etkinliği ise endüstrileşmiş ülkelerde İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra sosyal-refah devletinin doğuşu ile birlikte en üst düzeye ulaşmıştır. Bu dönemde devlet,
eğitim sağlık, konut, sosyal güvenlik ve kişisel sosyal hizmetler gibi temel sosyal politikaların
sağlanmasında birincil kurum haline gelmiştir. Ancak, 1970’li yılların ortalarından itibaren
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dünya ekonomilerini saran yeni kriz, devleti ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü ve
dolayısıyla sosyal politika alanındaki etkinliğinin azalmasına sebep olmuştur.
Öte yandan, endüstrileşmiş toplumlarda devletin, sosyal refah hizmetlerinin
karşılanmasında başvurulacak son kurum olmasına rağmen, diğer kurumların bu fonksiyonu
yeterli düzeyde yerine getirememelerinden dolayı, tek kurum haline dönüştüğü dönemler de
olmuştur.
Devlet tarafından sağlanan kamu hizmetleri ise, bazı olumlu ve olumsuz özelliklere
sahiptir. Bu hizmetlerin verimsiz ve bürokratik olması negatif, ihtiyaç içindeki tüm bireylere
standart bir yaşam düzeyi sağlaması pozitif yönünü oluşturmaktadır. Ayrıca, kamu hizmetleri
toplumdaki kaynakların yeniden dağılımını ve eşitliğin geliştirilmesini sağlarlar.
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Uygulamalar
Dini kuruluşlar: Lübnan Örneği
Lübnan’da sosyal politikada kamu sektörünün rolü oldukça sınırlı olup, diğer birçok
Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi, sosyal politika alanındaki hizmet ve yardımlar gönüllü
kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Bu kuruluşlar belirgin bir ağırlığa sahiptir. Lübnan’da
faaliyet yürüten dini refah kuruluşları içerisinde hem Müslüman ve hem de Hristiyan cemaati
tarafından kurulanlar mevcuttur. Yine bu kuruluşlar ve yerel cemaatler içinde ileri gelen bazı
ailelerin vakıflarından sözedilebilir. Bunlar, başta eğitim olmak üzere kimsesiz çocuklar ve
kadınlara yönelik faaliyetler yürütmektedir.
Örneğin, Hizbullah bu tür örgütlerden biridir ve anti emperyalizm, toplumsal adalet,
yoksullukla mücadele gibi siyasal mücadele pratiklerinin bir uzanımı ve örgütlenme stratejisi
olarak sosyal hizmet mekanizmalarını işletmektedir. Dini refah kuruluşlarının sosyal hizmet
faaliyetleri:
Devlet bürokrasisine tabi olmadan hızlı ve kolay biçimde hizmeti ulaştırmak,
Eğitim ve meslek kazandırmaya yönelik hizmetlerde bulunmak,
Siyasal bir proje olarak toplumsal hareketleri örgütlemek
etrafında şekillenmektedir. Bu kuruluşlar çoğunlukla yoksullara beslenme, giyinme,
eğitim ve sağlık hizmetlerini ulaştırmaktadır ve hizmet alıcı olarak doğrudan aileye
yönelmektedirler.
Ortadoğu’da bu kuruluşların, devletle çeşitli ortaklıklar kurabilmekte ve kamu
sektörünün düzenleyici ve finansman sağlayıcı rolünü üstlenebilmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Gönüllü sektör içinde dinî kuruluşların payı ne düzeyde olabilir?
2) Din ve dinî kuruluşlar Ortadoğu ve İslam ülkelerinde olduğu gibi Batı
dünyasında da etkili midir?
3) Dini kuruluşlar, kamu sektörüne göre niçin daha etkindir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikaların sağlanmasında görev alan kurumların dönemler
itibariyle rol ve fonksiyonları incelenmiştir. Kurumların değerlendirilmesinde, sosyal refah
hizmetlerinin medeniyetin başlangıcından beri var olduğu olgusu dikkate alınmıştır. Bu
hizmetlerin sağlanmasında çok çeşitli kurumların rol almaktadır. Sosyal politika kurumlarının
sosyal refah ve kolektif hizmetlerin karşılanmasındaki fonksiyonları, rol ve etkinlikleri
birbirinden oldukça farklılıklar göstermekte ve katılım düzeyleri, tarihî süreç içinde
toplumların gelişme düzeyi ve kalkınma seviyesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
İlk dönemlerde sosyal problemlerin giderilmesi ve kendi kendine bakamayan kişilerin
bu ihtiyaçlarının karşılanmasında, karşılıklı yardım ilkesi çerçevesinde, sivil kesim olarak
adlandırılan aileler, dinî kurumlar ve hayır kurumları etkin iken, ekonomik ve sosyal
gelişmeyle birlikte, sosyal problemler ve sosyal refah hizmetlerine yönelik beklentilerin
artması ve çeşitlenmesi, başta devlet olmak üzere kamu yönetim birimlerinin, kar amacı
gütmeyen kuruluşların ve hatta özel sektörün bu hizmetlerin karşılanmasında görev almaya
başlamalarına neden olmuştur.
Başlıca sosyal politika kurumları ise sivil kesim, dinî kurumlar, özel sektör, işletmeler,
sivil toplum kuruluşları ve yerel ve bölgesel yönetimlerden oluşan devlettir. Bu kurumlardan
ilki olan sivil kesim aile, akrabalık, komşuluk ve arkadaşlık gibi unsurlardan meydana
gelmektedir. Sivil kesimin temelini ise aile oluşturmaktadır. Aile hala bugün dahi bireylerin
ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk müdahalede bulunan kurum niteliğini sürdürmektedir. Çoğu
toplumda aile, bugün dahi, ihtiyaç içindeki bireylerine ilk gelir transferi gerçekleştiren
kurumdur. Hatta, Afrika ve Asya’daki çoğu topluluklarda bu işlevi yerine getiren tek kurum
konumunu sürdürmektedir.
Benzer şekilde dinî kurumlarda sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasına ilk
dönemlerden itibaren katılan ve muhtemelen katkıları, insanoğlu yeryüzünde varolduğu
sürece devam edecek olan kurumlardır. Dinî kurumlar, genellikle aileden sonra gelir transferi
sağlayan ikinci kurumdur. Dinlerin sosyal refaha katılımı, sosyal refah tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Dinin en önemli yönü ise, sosyal politikanın temellerinin din kaynaklı olmasıdır
Buna karşılık, işletmeler ve özel sektörün katkısı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
başlayıp krizlere bağlı olarak değişime uğrarken, yakın gelecekte sivil toplum kuruluşlarının
etkinliğinin artarak süreceği ifade edilebilir. Özel sektörün katkısı, hizmetlerin üretimi ve
dağıtımında rol almakla sınırlı kalırken, sivil toplum kuruluşlarının devlete göre daha esnek
ve özel sektör işletmeciliğinin avantajlarından yararlanması söz konusudur. Üstelik bu
kuruluşlar kar amacı gütmedikleri için özel sektöre hizmetlerin devredilmesi mahzurlarını
ortadan kaldırabileceklerdir.
Sosyal politika önlemlerinin alınmasında görev alan kurumların en önemlisi ve bu
politikanın gelişmesinde en etkili olanı şüphesiz devlettir. Yaptırım gücüne sahip olan devlet,
her dönem ve her sistemde toplumsal yapıya yön veren, önemli ekonomik ve sosyal rol ve
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işlevler üstlenmiştir. Refahın sağlanması amacıyla kaynakların yönlendirilmesi ve dağıtılması
ise modern devletin en önemli görevleri arasında sayılmaktadır.
Ancak, devlet çoğu tarım toplumunda büyük bir idari ve siyasi yönetim birimi olarak
gelişmekle birlikte, genellikle sınıflar arası eşitsizliklerin giderilmesi, yani yoksulları korumak
için kaynak transferi fonksiyonu üstlenememiştir. Devletin sistematik biçimde bu tür
faaliyetler üstlenmesi Endüstri Devrimi’nden sonra, devlet anlayışında değişmeye yol açan
birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılda birçok endüstrileşmiş devlet, insani - dinî, askerî, ekonomik, kültürel
sebepler ve işçi sınıfının baskısıyla, çalışma saatlerini düzenlemek, konutların kalitesini
geliştirmek ve toplum sağlığını tehdit eden problemleri ortadan kaldırmak için çeşitli yasalar
yapmıştır. Bununla birlikte endüstrileşmiş toplumların çoğunda devlet, transfer
fonksiyonunun sağlandığı ilk yer olmamakla birlikte, aile, din ve toplum gibi birimlerin bu
fonksiyonu yeterli düzeyde yerine getirememelerinden dolayı transferi sağlayan tek kurum
haline gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

2)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal politika kurumlarından değildir?
a)

Sivil Kesim

b)

Dinî kurumlar

c)

Sosyal organizasyonlar

d)

Gönüllü kuruluşlar

Aile için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a)

b)
kurumdur.
c)

Aile toplumun en küçük birimidir.
Aile sosyal politikaların sağlanmasında sürekli rol oynayacak olan bir
Aile ilk dönem sosyal politikaların sağlanmasında görev üstlenmemiştir.

d)
Aile bugün dahi bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilk müdahalede
bulunan kurum niteliğini sürdürmektedir.
3)
Aşağıdaki kurumlardan hangisi ilk dönem sosyal politikaların sağlanmasında rol
oynamamıştır.
a)

Aile

b)

Arkadaş

c)

Devlet

d)

Dini kurum

4)
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda devletin sosyal politika önlemlere başvurmasına
yol açan sebepler arasında sayılamaz.
a)

İnsani - dinî sebepler

b)

Askerî sebepler

c)

Loncalarının baskısı

d)

İşçi sınıfının baskısı

5)
Aşağıdakilerden hangisi özel sektörün sosyal politikaların sağlanmasındaki rolünü
tanımlar?
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a)

Hizmetlerin üretimi ve dağıtımı

b)

Hizmetlerin planlanması

c)

Hizmetlerin finansmanı

d)

Hizmetlerin denetimi

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)c, 4)c, 5)a
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7. YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKANIN
SAĞLANMASINDAKİ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikanın Sağlanmasındaki Rolü
7.1.1.
Yerel Yönetimlerin Niteliği
7.1.2.
Endüstri Devrimi Öncesi
7.1.3.
Endüstri Devrimi Dönemi
7.1.4.
Refah Devleti Dönemi ve Sonrası
7.2. Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Rolü
7.1.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sosyal politikaların sağlanmasında yerel yönetimler merkezî idareye göre daha
etkin midirler?
2) Yerel yönetimler tüm sosyal politikaları sağlayacak kurumsal kapasiteye sahip
midir?
3) Türkiye’de belediyelerin sosyal politika konusundaki performansı ne
düzeydedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yerel Yönetimlerin
Sosyal Politikanın
Sağlanmasındaki Rolü

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yerel yönetimlerin
Okuyarak,
fikir
sosyal politika alanında yürüterek ve tartışmalara
merkezi idarenin yerel bir katılmakla
ajansı olarak yerine getirdiği
rolün anlaşılması.

Türkiye’de
Ülkemizde
Okuyarak,
fikir
Belediyelerin Sosyal Politika belediyelerin hizmet ve yürüterek ve tartışmalara
Alanındaki Rolü
deneyimlerinin kavranması. katılmakla
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Anahtar Kavramlar





Yerel yönetim: En genel tanımla yerel yönetimler köy, kent vb. gibi belirli bir
coğrafi alanda birarada yaşayan topluluk üyelerinin en fazla ihtiyaç duydukları
ortak hizmetleri sağlamak amacıyla meydana getirdikleri yönetim birimleridir.
Refah belediyeciliği: Sosyal politika alanında çok geniş faaliyet alanına sahip
İskandinav yerel yönetimlerini betimlemek için kullanılan bir kavram.
Yerel refah devleti: İngiltere’de refah devleti işlevlerini 1945-1975
döneminde yerine getiren yerel yönetimleri tanımlamak için kullanılan bir
kavram.
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Giriş
Sosyal politikanın sağlanmasına katılan kurumlardan biri de kamu yönetim aygının
merkezi idareden sonraki en büyük bölümünü oluşturan yerel yönetimlerdir. Bu bölümde,
yerel yönetimlerin sosyal politikanın sağlanmasına katılımı incelenecektir. Bu kurumların
dönem dönem ve ülkeden ülkeye değişmekle birlikte önemli sosyal politika fonksiyonlarını
yerine getirmiş oldukları konusu ele alınacaktır.
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7.1. Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikanın Sağlanmasındaki Rolü
Yerel yönetimlerin sosyal politikanın sağlanmasına katılımı incelendiğinde, bu
kurumların dönem dönem ve ülkeden ülkeye değişmekle birlikte önemli sosyal politika
fonksiyonlarını yerine getirdiği görülmektedir. Ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı
ve kamu hizmeti işlevlerine sahip olan yerel yönetimler gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte
olan ülkelerde ilk iki fonksiyonu yeterince yerine getirememektedir. Bu kurumlar sosyal
politikanın sağlanmasına temelde kamu hizmeti işlevi çerçevesinde merkezi idarenin bölgesel
düzeydeki temsilcisi veya partneri rolünü üstlenerek katılmışlardır.
Yerel yönetimler, merkezi devletle birlikte kamu hizmetlerini yerine getiren kuruluşlar
olarak daha çok geniş anlamda sosyal politikanın konusuna giren hizmetlerin yerine
getirilmesinde görev almışlardır. Çünkü, işçi sınıfı merkezli ve çalışma hayatını düzenleme
amaçlı sosyal politika önlemlerinin neredeyse tamamı yasama erkine sahip merkezi devlet
tarafından yürütülebilecek bölgesel nitelikli değil, ulusal düzeydeki politikalardır. Örneğin,
çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemeler bir ülkedeki tüm işçi ve
işverenler için bağlayıcı olup her yerel yönetimin ayrı ayrı düzenlemelerine terkedilemez.
Gerçekten, gelir dağılımı politikaları konusunda da yerel yönetimlerin katkısı yadsınabilecek
düzeydedir.
Bununla birlikte birçok gelişmiş ülkede kamu sektörü istihdamının önemli bir kısmı
yerel yönetim birimleri bünyesindedir. Bu kurumlar toplu pazarlık müzakerelerindeki
tutumları ve toplu iş sözleşmelerinde ülke genelinde örnek olabilecek çağdaş düzenlemeleri
ile çalışma koşullarının iyileştirilmesine öncülük edebilir, bölgesel istihdam politikaları
uygulayabilirler. Diğer bir ifadeyle yerel yönetimler kamu hizmetlerinin sağlanmasına
katılımlarının yanısıra dar anlamdaki sosyal politika alanında da fonksiyon icra edebilirler

7.1.1. Yerel Yönetimlerin Niteliği
En genel tanımla yerel yönetimler köy, kent vb. gibi belirli bir coğrafi alanda birarada
yaşayan topluluk üyelerinin en fazla ihtiyaç duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla
meydana getirdikleri yönetim birimleridir. Bu birimler ortak hizmetleri yerine getirebilmek
için örgütlenen, karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organları yerel toplulukça
seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelir, bütçe ve
personele sahip, merkezi yönetimle ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel
kişileri olarak tanımlanmaktadır. Yerel yönetimlerle merkezi devlet ilişkisini betimlemesi
açısından Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği
(IULA) belgelerinde yer alan ve Türkiye’nin de onayladığı evrensel nitelikler oldukça
önemlidir. Öyle ki, bu belgelere göre yerel yönetimler ülkenin yönetim sisteminin bütünlüğü
içindeki bir kuruluştur ve yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri, görev ve yetkileri, gelir
sistemleri yasama organı tarafından belirlenir. Öte yandan, yerel yönetimler merkezi
yönetimin hiyerarşik denetimi altında olmamakla birlikte merkezi yönetim, ülke yönetiminde
birlik ve bütünlüğü sağlamak amacı ile yerel yönetimlerin de uymaları gereken ulusal
amaçları, hedefleri, ilkeleri ve standartları belirler.
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Ayrıca, yerel yönetimler, merkezi idarenin ülkenin tümü için geçerli olan kural ve
kararlarına aykırı hareket edemezler. Yerel yönetimlerin türlerini, biçimlerini, yetkilerini ve
yönetim usullerini merkezi yönetim tek taraflı olarak istediği gibi belirleyebilir. Bu kurumlar
merkezi yönetimce çizilen çerçeve içinde yerel ihtiyaç ve taleplere cevap vermeye yetkili
kılınmışlardır.
Buna karşılık, (1) yerel yönetimler demokratik sistemin vazgeçilmez ve etkili bir
aktörüdür, (2) yerel yönetimler özerk kuruluşlardır, (3) yerel yönetimler halk katılımına imkan
veren yönetsel birimlerdir, (4) yerel yönetimler mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin halka
doğrudan ve etkin olarak sağlanmasında merkezi yönetime göre daha başarılıdır, ve (5) halka
en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin mahalli halka, hemşehrilere karşı duyarlılığı
ve sorumluluğu yüksektir.
Görüldüğü gibi yerel yönetimler kamu yönetim aygıtının bir parçasıdır ve merkezî
devlet, yerel yönetimlere yönelik politikalarıyla bu kurumların yapı, rol ve fonksiyonlarını ve
dolayısıyla sosyal politika alanındaki rol ve etkinliği üzerinde bütünüyle belirleyicidir.
Örneğin, 1970’lerin sonunda İngiltere’de Thatcher hükümeti bir dizi yasa ile yerel
yönetimlerin fonksiyonlarını sınırlamış, bazı yerel yönetim kademelerini ortadan
kaldırabilmiştir. Ülkemizde ise 3 çeyrek asır yürürlükte kalan 1580 sayılı belediye yasasında
belediyelerin görevleri tek tek sayılarak bu kurumların etkinlik alanı sınırlandırılmıştır.

7.1.2. Endüstri Devrimi Öncesi
Endüstri Devrimi’nden önce Avrupa’da yerel yönetimler daha çok bağımsız şehir
yönetimleri biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu şehir yönetimleri, ilk çağlarda merkezden yönetimi
geniş şekilde uygulayan devletlerin güvenlik ve düzeni temin edemedikleri için Ortaçağ’da
hakimiyetlerini derebeyleriyle paylaşmak zorunda kalmaları ile doğmuşlardır. Birçok şehir,
bir prense bağlı olarak, sınırları içinde bağımsız bir yönetim, özerk bir bölge haline gelmiştir.
Bazı şehirlerde halk, meclis üyelerini ve resmîgörevlilerini seçme hakkı kazanmıştır.
Bu dönemde şehir yönetimleri, temel kentsel hizmetlerin yanısıra günümüzün üniter
devletleri tarafından yerine getirilen önemli sosyal politika fonksiyonları üstlenmişlerdir. Su
arzı, atık sistemi, yol sistemi gibi kentsel hizmetler ve kadın ve çocuk emeğinin denetimi,
kamu sağlığı sistemlerinin oluşturulması, okullar, yoksullar ve yaşlılar için bakım
imkanlarının geliştirilmesi gibi sosyal politika hizmetleri bu yönetimler tarafından
karşılanmıştır.
Endüstri Devrimi’nden önce yerel yönetimler sosyal politika tarihinde önemli bir yere
sahip olan Yoksulluk Yasalarının uygulanmasında etkin bir rol oynamışlardır. Ortaçağ
Avrupası’nda kıtlık, savaş ve salgın hastalıkların korunmaya muhtaç insan sayısını hızla
artırması İngiltere’de devleti önlem almaya itmiştir. Bu ülkede 1300’lü yılların ortalarından
1800’lü yılların ortalarına kadar bir dizi Yoksulluk Yasası uygulamaya konmuştur. Bu
yasalardan en önemlisi ve I. Kraliçe Elizabeth tarafından 1601 yılında yapılmış ve bu yasanın
temel maddeleri Amerikan kolonilerinde uygulanan yasalara dahil edilmiştir.
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Yerel yönetimleri yoksullukla mücadelenin etkin bir aracı haline getiren bu yasanın
uygulama sorumluluğu gerek İngiltere ve gerekse Amerikan kolonilerinde yerel yönetimlere
verilmiştir. Yasaya göre yapılan harcamaların mahalli düzeyde temin edilecek hayırsever
bağışlar ve araziler, evler ve üretimden alınan yerel vergilerle karşılanacağı düzenlenmiştir.
Yardım, hala bugünkü kamu yardım programlarının bir kısmında var olan ikamet koşuluna
bağlanmıştır. Yerel yönetimlerin yasadan kaynaklanan sorumluluğu, sınırları içinde yasal
olarak ikamet edenlerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, bir kişinin yardıma hak kazanabilmesi için,
mutlaka ailesi, eş veya çocukları veyahut ta akrabalarının programa yardımda bulunması
gerekmekteydi.
Yoksulluk yasaları ile gerek İngiltere ve gerekse ABD’de devletin sorumluluğu
altındaki kamu yardım modeli devreye girmiştir. Yerel yönetimler ise merkezi devlet
tarafından belirlenen yoksullukla mücadele politikalarının yerel düzeyde uygulayıcısı
olmuşlar ve sosyal politikaların sağlanmasına katılmışlardır.

7.1.3. Endüstri Devrimi Dönemi
Endüstri Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde yerel
yönetimlerin sosyal politikadaki fonksiyonları devletin bu alandaki rol ve etkinliğine paralel
olarak artmaya başlamıştır. Üstelik hızlı nüfus artışı ve endüstri merkezlerini hedef alan göç
ve kentleşme yerel yönetimlerin kentsel sorumluluklarını da oldukça fazla artmıştır.
19. yüzyılda kentleşme, endüstri öncesi sosyal düzeni temin eden siyasi ve sosyal
kurumların yeteneklerini aşan bir hızda gerçekleşmiştir. Bu nedenle mevcut kurumlar, sosyal
düzenin sürdürülmesinde yetersiz kalmışlardır. Yeni kent toplumunu yönetmeye yönelik ilk
girişimler, caddelerin temizliği, güvenliğin sağlanması ve yoksullara yardım gibi spesifik
görevlerden sorumlu özel amaçlı örgütlerin oluşturulması ve zamanla büyüyen yerel kendi
kendine yönetim talebi biçiminde ortaya çıkmıştır. Çünkü, yoksulluk ve aşırı kalabalık;
düzensizlik, kargaşa ve düşük emek verimliliğinin kaynağıydı. Bazı yazarlar,
endüstrileşmenin beşiği olan İngiltere’de şehirlerin ulusal düzeyde örgütlü profesyonel
uzmanların, mühendislerin, tıbbi denetçilerin, kent planlamacılarının vb. alanlarda yeterli
kadroların oluşumundan önce, çok sınırlı bir planlamayla büyüdüğünü ve bu şehirlerde
müteahhitlerin konut yapılabilecek her bir dönümü kullanmalarından dolayı etkin iletişim ve
diğer altyapı hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlamayan çarpık bir yapılaşmanın ortaya
çıktığını ileri sürmektedir.
Böylece kurulan yerel yönetimler, bir yandan temel kentsel ihtiyaçların
karşılanmasında diğer yandan sosyal politika fonksiyonlarının yerine getirilmesinde rol
oynamaya başlamışlardır. Birçok yerel yönetim atık sistemi, salgın hastalıkların önlenmesi
için halk sağlığını koruyucu önlemler geliştirilmesi, fakir ve yoksullara ücretsiz tedavi
sağlayan hastanelerin kurulması, senatoryumlar açılması gibi görevler yerine getirmişlerdir.
1930 yılında, Liverpool’da 200’ün üzerinde yatak kapasiteli senatoryum, 3 adet tüberküloz
kliniği ve çocuklar için bir adet hastane bulunmaktaydı. Ayrıca, İngiltere’de 1929 yılında
aşılama görevi halk sağlığını koruma tedbirleri çerçevesinde yerel yönetimlere bırakılmıştı.
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Yerel yönetimler, Yoksulluk Yasasına dayanarak düşkünlerevi kurmuşlar, konut, ana - çocuk
sağlığı ve okul hizmetleri alanında çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Aslında bu ülkede, yerel
yönetimlere 19. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli yasal düzenlemelerle kamu sağlığı,
otoyollar, konut, yoksullara yardım ve eğitim alanında yeni ve ilave görevler verilmiştir.
Vergileme, ehliyet, yollar, tartı ve ölçümler ile 1894’de polis teşkilatının yönetimi yerel
yönetimlere bırakılmıştır. Eğitim alanında ise 1902 yılında, yerel yönetim bünyesinde, Yerel
Eğitim Otoritesi komiteleri kurulmuş ve zamanla bu komiteler, okullar ve okul yemekleri
(1906) ve tıbbi kontrol (1907) gibi eğitimle ilgili diğer hizmetleri sağlamakla
görevlendirilmişlerdir. 1890 yılında yerel yönetimlere düşük maliyetli konutlar yapmaları için
izin verilmiş, 1919’da ise teşvik etmek için merkezi yönetimce yardım yapılmıştır. Nitekim,
bu ülkede 1919 - 1939 yılları arasında yerel yönetimler tarafından bir milyon konut
yapılmıştır.
1905 yılında çıkarılan İşsizlik Yasası ile yerel emek bürolarının kurulmasına imkan
tanınmış ve yerel yönetimlerden, işsizlerin iş bulmalarına yardımcı olacak ulusal düzeyde bir
emek mübadelesi ağı oluşturulması beklenilmiştir. 1910’daki Eğitim Yasası ise yerel yönetim
otoritelerine okuldan yeni mezun olan gençleri mesleğe yöneltme ve işe yerleştirme görevi
yüklemiştir. Böylece yerel yönetimler istihdam alanında da görev yapmaya başlamışlardır.
1929 yılında, özel amaçlı yardım kurulu kaldırılmış ve bu mahalli düzeydeki yardım görevi
yerel yönetimler tarafından sağlanmaya başlanmıştır.
Endüstri Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan periyotta yerel yönetimlerin
sosyal politika alanındaki baskın işlevi 20. yüzyılın başlarına kadar genelde yoksullara yardım
ölçeğinde kalmış, bu dönemden sonra ve özellikle Birinci Dünya Savaşı ve iki savaş
arasındaki sosyal imkansızlıklar döneminde yerel yönetimler daha geniş sorumluluklar
yüklenmişlerdir.

7.1.4. Refah Devleti Dönemi ve Sonrası
Refah devletinden önce birçok batılı ülkede ilk dönemlerde kollektif hizmetlerin
sağlanması görevi gönüllülük temeline ve hayırsever kurumlara dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Bugün dahi bazı ülkelerde gönüllülük temeline göre yerine getirilen
hizmetler vardır ve gönüllülük merkezli faaliyetlerin alanı büyük ölçüde genişlemektedir.
Bununla birlikte daha büyük ölçekli hizmetlerin sağlanması isteği genellikle resmî düzeyde
bir yönetsel aygıtın düzenleyici desteği veya organizasyonunu gerekli kılmaktadır. Bu
gereklilik 20. yüzyılda özellikle 1940 yılından sonra gönüllülük modeli yerine refah
modelinin doğuşunu sağlamıştır. Refah modeli çerçevesinde eğitim, sağlık, alan kullanımı ve
planlama, devlet konutları, tam istihdam politikası ve sosyal refah planlamasında devlet
merkezli işleyen bir sistem kurmak için çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır. Savaş sonrası
Avrupa’da bu tür gelişmelere İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından öncülük edilmiştir.
Ayrıca, böylesi hizmetlerin devletin sorumluluğunda olduğu anlayışı yerleşmiş ve devletin bu
alandaki sorumluluğu kurumsallaşmıştır. Sonuçta, yetkilendirme ve refah hakkı olarak
devletten beklentilerin yükselmesi genel kültürü doğmuş ve bu kültür devletin yeni taleplere
ve baskı gruplarının harcamaların artırılması isteklerine karşı çıkmasını güçleştirmiştir. Yerel
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düzeyde örgütlü diğer kurumlar kadar yerel yönetimlerde artan beklentiye dayanan kamu
hizmetlerinin dağıtımında temel ajans olmuşlardır.
Gerçekten, yerel yönetimler merkezî idareler tarafından ulusal ölçekte planlanan
sosyal programların uygulanmasında temel bir araç haline gelmişlerdir. Refah programları
başlangıçta ulusal nitelikli olmalarına rağmen, programların uygulanması ve mahalli düzeyde
yorumlanması yerel yönetimlerin düzenlenmelerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Birçok
Avrupa ülkesinde desentralizasyon politikaları yerel yönetimlerin daha fazla yetki ve
sorumluluk almasına imkan vermiş, yerel yönetimler refah politikalarının en önemli
tamamlayıcı-uygulayıcı ajansı haline gelmişlerdir. Zaten refah devleti aktivitelerinin
yarısından fazlasını oluşturan kamu refahı hizmetleri yerel yönetimler tarafından organize
edilmekte ve dağıtımı yapılmaktadır.
Örneğin, İskandinav refah devletlerinde kamu bakım hizmetleri öncelikle ulusal
düzeyde belirlenen politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmakla birlikte bu politikaların
uygulanması neredeyse bütünüyle İskandinav yerel yönetimlerinin görevidir.
Yine, İskandinav yerel yönetimleri için kullanılan refah belediyesi kavramı,
buralardaki yerel yönetimlerin sosyal politika üretimindeki önemli rolüne dikkat çekmek için
kullanılmaktadır. Norveçli tarihçi Tore Gronlie refah devletinin gerçek öncülerinin ve
üreticilerinin ulusal düzeyde değil aslında yerel düzeyde bulunduğunu ileri sürmektedir.
Norveç’te belediyeler çok çeşitli refah aktivitelerini başlattıktan daha sonra devlet tedricen
sorumluluk üstlenmiştir. İlk belediyeler yeni sosyal ihtiyaçları karşılamak için refah
belediyesi olarak harekete geçtiğinde, devlet hala bu gereksinimlerin giderilmesi konusunda
pasif kalmıştı. Aktif yerel yönetimlerin çoğu kentli ve refah düzeyi yüksekti.
Bazı yazarlar da, İskandinav refah devletinin yerel yönetimlerin faaliyet alanlarını çok
fazla genişlettiğini ve sosyal eşitlik üzerine önemli sonuçlar doğurduğunu ve buna dayanarak
refah belediyeleri kavramının 1960 sonrası modern İskandinav yerel yönetimlerini
betimlemek için daha uygun olduğunu belirtmektedir.
Benzer şekilde İngiltere’de yerel yönetimler refah devleti fonksiyonlarının yerine
getirilmesinde özellikle 1945-1975 döneminde önemli görevler üstlenmişlerdir. Hatta bazı
yazarlar bu dönemde yerel yönetimleri yerel refah devleti olarak nitelendirmişlerdir. Rodes
ise bu ülkede 1970 yılına kadar yerel yönetimlerin, refah devleti işlevlerinin yerine
getirilmesinde temel bir araç olduğunu belirtmektedir.
Gerçekten, gelişmiş ülkelerde 1980’li yılların başlarından itibaren etkili olan ve refah
devletinin küçültülmesi politikaları, refah hizmetlerinin sağlanmasındaki payı, sürekli
genişlemiş olan yerel yönetimleri reform programlarının merkezine yerleştirmiştir. Bu
nedenle, neo-liberal politikalar öncelikle yerel yönetimleri hedef almıştır. Örneğin, İngiltere
Thatcher, 1979 yılında başbakan olur olmaz yerel yönetimleri verimsiz ilan etmiş ve bu
yönetimlerin gelir kaynaklarının sınırlandırılması ve yetki ve görevlerinin özelleştirilmek
veya merkezileştirilmek suretiyle azaltılması için bir dizi yasal düzenleme çıkarmıştır. Yine,
yerel yönetimlerin sürdürmekte olduğu hizmetlerin ise piyasa koşulları içinde özel sektör
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kurumlarıyla rekabet edilerek sunulmasını temin eden önce ihtiyari sonra da zorunlu ihale
yöntemlerini uygulamaya koymuştur.
Diğer taraftan, neo-liberal politikaların yerel yönetimler ve diğer kamu sektörü
yönetim birimleri üzerinde benzer etkilere sahip olduğu unutulmamalıdır. Bunlar, esas olarak
harcamaların azaltılması ve sorumlulukların özel sektöre devridir. Bu nedenle özelleştirme ve
ihale yöntemi gibi taktik politikalar etkin olarak kullanılmıştır.

7.2. Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Rolü
Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında İstanbul’da kurulmuş olmakla birlikte,
belediyelerin halkın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen kuruluşlar haline gelmeleri ancak
Cumhuriyet Dönemi’nden sonra gerçekleşmiştir. Bu dönemde belediyelerin görev ve
fonksiyonları 1930 yılında çıkarılan ve 2005 yılına kadar yürürlükte kalan 1580 sayılı
Belediye Yasası ile belirlenmiştir. Bu yasa belediyelere, batılı ülke belediyelerinde olduğu
gibi kentsel hizmetler alanında oldukça geniş yetki ve görevler vermiştir. Öyle ki, belediyeler,
kentlerde her ne tür farklı bir uygulamaya başvursalar, yasal dayanağını bu yasada
bulabilmişlerdir.
Cumhuriyetin ilk döneminde yapılan 1580 sayılı yasa ile belediyelere bu denli geniş
görev ve fonksiyonlar verilmekle birlikte belediyeler, 1923-1945 döneminde, aslında bugün
de olduğu gibi, görevleriyle orantılı kaynaklara sahip olamadıkları için bu işlevleri yeterince
yerine getirememiştir. Üstelik, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra belediyeler ve il özel idareleri
tarafından yerine getirilen birçok görev, bakanlıklara bağlanarak merkezileştirilmiştir. 1950’li
yıllarda merkezileştirme süreci başlamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme
nedeniyle artan kentsel hizmet talebi, belediyelerin zaten kıt olan kaynaklarını kentsel altyapı
ve temel hizmet taleplerinin giderilmesine yöneltmesine yol açmıştır. Böylece, sosyo-kültürel
nitelikli işlevler zorunlu olarak bu kurumların ilgi alanı dışında kalmıştır.
Nitekim, 1990’lı yılların ortalarına kadar ülkemizde birkaç Büyükşehir Belediyesi
dışındaki belediyeler genellikle yol, asfalt, temiz su, çöplerin toplanması, atık sistemi ve
piyasaların denetlenmesi vb. hizmetleri yerine getirmeye çalışmışlar, sosyal-kültürel alanda
çok fazla etkinlik gösterememişlerdir. Üstelik, kentsel altyapı hizmetleri dahi yeterince
karşılanamamıştır. Nitekim, 1990’lı yılların başında ülkenin en büyük kenti ve en fazla gelire
sahip belediyesinin yönetimindeki İstanbul’da dahi 1992 yılındaki temizlik işçileri grevi,
kenttin caddelerinde çöp dağlarının oluşmasına yol açmıştı. Yine aynı yıllarda bu şehirde
ciddi boyutlara ulaşan su sorunu yaşanmakta, diğer büyük kentlerin çoğunda hava kirliliği hat
safhaya ulaşmış bulunmaktaydı.
Ancak, 1990’lı yılların ortalarından itibaren özellikle Büyükşehir Belediyeleri’nin
görev ve fonksiyonlarında büyük bir artış meydana gelmeye başlamıştır. Herhangi bir yasal
değişikliğe veya belediye gelirlerinde büyük bir artışa dayanmayan bu değişiklik, belediye
yönetimlerine 1994 yılındaki mahalli idareler seçimlerinden sonra gelen başkanların kişisel
hizmet anlayışından kaynaklanmıştır. Bu seçimde, dönemin Refah partisinin adayları, başta
İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere bir çok belediyede yönetimi
devralmışlardır. Özellikle, bu iki Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başlattığı sosyal ve
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kültürel içerikli hizmetler, yavaş yavaş öncelikle partili ve daha sonra da diğer siyasi partilere
mensup belediye başkanları tarafından benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu iki
belediye kentsel hizmetlerin yanı sıra özellikle, sosyal yardım, sosyal hizmetler, eğitim,
sağlık, konut gibi sosyal politika alanlarında o güne kadar görülmeyen hizmetlere
yönelmişlerdir. Bu dönemde temelleri atılan belediyecilik anlayışı, 2000’li yılların başlarında
yeni bir ivme kazanmış ve belediyeler tarafından sunulan hizmet paketi daha da genişlemiştir.
Öyle ki, bu hizmet yarışı zamanla yerel toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminden
sorumlu belediyecilik anlayışının doğuşunu sağlamıştır.
Asıl önemlisi ise birkaç Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilen bu görevler,
diğer belediyeler tarafından da sağlanması gereken standartlar haline dönüşmeye başlamıştır.
Öyle ki, diğer mahalli idare sınırları içinde yaşayan halkın bu tür hizmetlere artan talebi,
mahalli seçimlerde halkın desteğini almak isteyen belediye başkanlarını farklı konseptle de
olsa benzer hizmetleri yerine getirmeye zorlamıştır. Bunun en çarpıcı örneğini, İstanbul’da
Ramazan Çadırı uygulamasının neredeyse tüm siyasi partilere mensup belediyeler tarafından
hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Nitekim, Avcılar, Kadıköy, Bayrampaşa, Şişli, Beyoğlu,
Zeytinburnu, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Eminönü,
Küçükçekmece ve Büyükçekmece ramazan çadırı kurulan belediyelerdir (Sabah, 2005;
Hürriyet, 2004).
Ülkemizdeki belediyelerin sosyal politika alanlarındaki görev ve fonksiyonlarına
kısaca göz attığımızda ise hala bu hizmetlerin büyük ölçüde Büyükşehir belediyeleri ağırlıklı
yürütüldüğü söylenebilir. Öyle ki, bu belediyeler tarafından, 1980 yılların ilk yarısından
itibaren ülkede durgunluk içinde yüksek enflasyon, genelde düşük büyüme ve ücretler ile
yıldan yıla artan işsizlik sebebiyle giderek yoksullaşan ve sosyal hizmet ve sosyal yardım
talebi artan toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için öğrencilere burs verilmesi, yoksullar
için aşevi açılması, ilaç, yiyecek, giyecek, yakacak yardımı yapılması olarak başlatılan
faaliyetler, yaşlı ve özürlülere yönelik hizmetler, meslek ve beceri kursları, kapsamlı sosyal ve
kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve kadın sığınma evlerinin tesisi gibi konularla giderek
büyümüş, çeşitlenmiş ve daha da önemlisi kurumsallaşmıştır.
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Uygulamalar
Avrupa Kentsel Şartı
Kentsel hakların doğuşunu sağlayan Avrupa Kentsel Şartı 17-19 Mart 1992'de Avrupa
Konseyi tarafından yayınlanmıştır. Avrupa kentlerinde yaşayanların sahip olduğu hakların
sayıldığı Avrupa Kentsel Şartının amacı yerleşimlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.
Bu bağlamda; fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi, mevcut konut stokunun iyileştirilmesi,
yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların yaratılması, toplumsal kalkınma ve halk
katılımının özendirilmesi konularına ağırlık verilmiştir. Avrupa Kentsel Şartının en önemli
yönü ise bu deklarasyonla kentli hakları diğer bir ifadeyle belediyeler tarafından yerine
getirilmesi gereken hizmet alanlarının belirtilmesidir. Avrupa Kentsel Şartı, bu alanların
sayıldığı 20 maddelik deklarasyon ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşmaktadır:
1.
Güvenlik: Suç, kurullara uymama ve çatışmadan olabildiğince uzak güvenli ve
emniyetli bir kent.
2.
Kirletilmemiş ve sağlıklı bir çevre: Hava, su, gürültü ve toprak kirliliğinden
uzak ve tabiat ve doğal kaynakları korunan bir çevre.
3.
İstihdam: Yeterli istihdam olanakları yaratılarak, ekonomik büyümeden pay
alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.
4.
Konut: Mahremiyet ve huzuru temin edebilecek sağlıklı, satın alınabilir yeterli
miktarlarda konutlar arz etmek.
5.
Dolaşım: Halkın hareket ve özgürce seyahat etme hakkına zarar verilmemesini,
tüm cadde kullanıcıları olan kamu ulaşım araçları, özel araçlar, yayalar ve bisiklet
kullanıcıları arasında, uyumlu bir denge kurarak sağlamak.
6.
Sağlık: Fiziki ve ruhsal sağlığı destekleyici çok çeşitli imkanlar ve çevre
koşullarının temini.
7.
Spor ve dinlence: Yaş ve ödeme koşulları dikkate alınmadan herkesin
yararlanabileceği ve erişebileceği spor ve dinlence imkanlarını ve alanlarını temin etmek.
8.
Kültür: Kültürel ve yaratıcı aktivitelere geniş bir biçimde katılma ve erişimi
sağlamak.
9.
Kültürler arası kaynaşma: Farklı etnik kültür ve dine sahip olan toplulukların bu
unsurlarını koruyarak barış içinde yaşayabilmelerinin sağlanması.
10. Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde
restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu fiziksel mekanların
yaratılması.
11. İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat ve sosyal aktiviteleri olabildiğince
bağdaştırmak.
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12. Katılım: Çoğulcu demokratik yapı içinde ve bütün diğer partnerlerin işbirliğiyle
biçimlenen bir kentsel yönetim.
13. Ekonomik kalkınma: Yerel yönetimler belirleyici ve yönlendirici olarak
ekonomik büyümenin yaratılmasından sorumlu olması.
14. Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimler ekonomik gelişme ve çevrenin
korunması arasında uyum sağlanmasını başarmak için girişimlerde bulunur.
15. Mal ve hizmetler: Çok çeşitli düzeylerde erişilebilir ve yeterli kalitede hizmetler
ve mallar yerel otoriteler, özel sektör veya her ikisinin partnerliği ile sağlanmalıdır.
16. Doğal zenginlikler ve kaynaklar: Yerel kaynak ve zenginlikler rasyonel, dikkatli,
verimli ve bütün vatandaşların faydasına olacak adalet anlayışı ile yerel yönetimler tarafından
korunur ve yönetilir.
17. Kişisel yeterlilik: Kentsel koşulların kişisel refahın kazanılmasına ve bireyin
sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhi gelişimine yardımcı olacak biçimde oluşturulması.
18. Belediyeler arası işbirliği: Vatandaşlar topluluklarının uluslar arası ilişkilerine
katılmakta serbesttir ve teşvik edilir.
19. Finansal yapı ve mekanizmalar: Yerel yönetimler bu deklarasyondaki hakları
hayata geçirmek için gereken kaynakları bulmada yetkilidir.
20. Eşitlik: Yerel yönetimler yukarıda sayılan hakları cinsiyet, yaş, ırk, sosyal veya
ekonomik statü veya hut ta fiziki ve ruhi bir engelden bağımsız olarak tüm vatandaşlara eşit
biçimde sunulmasını temin eder.
Şart’ta; ulaşım ve dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, tarihî
kentsel yapı mirası, konut, kent güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi, kentlerdeki
özürlü ve sosyo-ekonomik bakımdan engelliler, kentsel alanlarda spor ve boş zamanları
değerlendirme, yerleşimlerde kültür, yerleşimlerde kültürlerarası kaynaşma, kentlerde sağlık,
halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması ve kentlerde ekonomik kalkınma alanlarında
ilkeler belirlenmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Kentsel Şartının amacı nedir?
2) Şart kentte yaşayanlara ne tür haklar vermektedir?
3) Kentsel Şartın yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki rolüne olan etkisini
tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikaların sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlenen yerel
yönetimlerin bu alandaki rol ve fonksiyonlarının dönemler itibariyle değerlendirilmiştir. Yerel
yönetimlerin sosyal politikanın sağlanmasına katılımı dönem dönem ve ülkeden ülkeye
değişebilmektedir. Bu kurumlar sosyal politikanın sağlanmasına temelde kamu hizmeti işlevi
çerçevesinde merkezi idarenin bölgesel düzeydeki temsilcisi veya partneri rolünü üstlenerek
katılmışlardır.
Yerel yönetimler, merkezi devletle birlikte kamu hizmetlerini yerine getiren kuruluşlar
olarak daha çok geniş anlamda sosyal politikanın konusuna giren hizmetlerin yerine
getirilmesinde görev almaktadır. Çünkü, işçi sınıfı merkezli ve çalışma hayatını düzenleme
amaçlı sosyal politika önlemlerinin neredeyse tamamı yasama erkine sahip merkezi devlet
tarafından yürütülebilecek bölgesel nitelikli değil, ulusal düzeydeki politikalardır.
Endüstri Devrimi’nden önce yerel yönetimler bazı kentsel ve sosyal hizmetlerin
yanısıra sosyal politika tarihinde önemli bir yere sahip olan Yoksulluk Yasalarının
uygulanmasında etkin bir rol oynamışlardır. Bu yasa yerel yönetimleri yoksullukla
mücadelenin etkin bir aracı haline getirmiş ve bu yasanın uygulama sorumluluğu gerek
İngiltere ve gerekse Amerikan kolonilerinde yerel yönetimlere verilmiştir.
Endüstri Devrimi’nden İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde yerel
yönetimlerin sosyal politikadaki fonksiyonları devletin bu alandaki rol ve etkinliğine paralel
olarak artmıştır. Birçok yerel yönetim atık sistemi, salgın hastalıkların önlenmesi için halk
sağlığını koruyucu önlemler geliştirilmesi, fakir ve yoksullara ücretsiz tedavi sağlayan
hastanelerin kurulması, senatoryumlar açılması gibi görevler yerine getirmişlerdir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yerel yönetimler merkezi idareler tarafından ulusal
ölçekte planlanan sosyal programların uygulanmasında temel bir araç haline gelmişlerdir ve
öyle ki bu dönemde yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki genişleyen rol ve
fonksyonları bu kurumların İskandinav ülkelerinde refah belediyesi İngiltere’de yerel refah
devleti olarak nitelendirilmesine yol açmıştır.
Ülkemizde ilk belediye teşkilatı 1854 yılında İstanbul’da kurulmuş olmakla birlikte,
belediyeler, hızlı göç ve kentleşme, görevleriyle orantısız kaynak tahsisi, yönetim problemleri
ve kurumsal kapasite yetersizliği vb. nedenlerden dolayı 1990’lı yılların ortalarına kadar
genellikle yol, asfalt, temiz su, çöplerin toplanması, atık sistemi ve piyasaların denetlenmesi
vb. hizmetleri yerine getirmeye çalışmışlar, sosyal-kültürel alanda çok fazla etkinlik
gösterememişlerdir. Ülkemizde bu alandaki değişim 1990’lı yılların ortalarında başlamış,
2000’li yıllarda ivme kazanmış ve bu süreçte büyükşehir merkezli ve aşevi açılması, ilaç,
yiyecek, giyecek, yakacak yardımı yapılması gibi yoksullara yönelik sosyal yardım türleri
başta olmak üzere yaşlı ve özürlülere yönelik hizmetler, meslek ve beceri kursları, kapsamlı
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sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve kadın sığınma evlerinin tesisi gibi konularla
giderek büyümüş, çeşitlenmiş ve daha da önemlisi kurumsallaşmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin temel işlevlerinden biri değildir?
a)

Ekonomik istikrarın sağlanması

b)

Gelir dağılımı

c)

Siyasal istikrar

d)

Kamu Hizmeti

2)
Aşağıdakilerinden hangisi daha çok yerel yönetimlerin yerine getirdiği sosyal polika
türüüdür?
a)

Ekonomik hayatı düzenleyici sosyal politikalar

b)

Çalışma hayatını düzenleyici sosyal politikalar

c)

İşçi sınıfı merkezli sosyal politikalar

d)

Geniş anlamda sosyal politika

3)
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki rolünü
tanımlamaz?
a)

Refah belediyeciliği

b)

Kamu yönetim aygıtının bir parçası

c)

Yerel refah devleti

d)

Yerel sosyal politika ajansı

4)
Aşağıdaki hangisi Thatcher hükümeti döneminde yerel yönetimlere yönelik uygulanan
politikalar arasında sayılamaz?
a)

Gelir kaynaklarının sınırlandırılması

b)

Hizmetlerin merkezileştirilmesi

c)

Özelleştirme

d)

Yetki devri
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5)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemi yerel yönetimlerini
nitelendirmez?
a)

Sınırlı görev ve yetki

b)

Yeterli kaynak

c)

Sosyal politikalar alanında çeşitli görevler

d)

Kentsel altyapı odaklı belediyecilik

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)b
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8. REFAH DEVLETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.

Refah Devleti–Sosyal Devlet
Refah Devletlerinin Sınıflandırılması
8.2.1.1 Bismark Sistemi
8.2.1.2 Beveridge Sistem
8.2.1.3 Karma Sistem
8.3. Refah Sistemlerine Yönelik Yaklaşımlar
8.3.1 Kalıntı Refah Yaklaşımı
8.3.2 Kurumsal Refah Yaklaşımı
8.3.3 Evrensellik ve Seçicilik Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sosyal politikaların sağlanması ile refah devleti düzeyine ulaşma arasında nasıl
bir ilişki vardır?
2) Refah devletlerinin ortaya çıkışı hangi koşullara bağlıdır?
3) Farklı refah devleti sınıflandırması sebepleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Refah Devleti –
Sosyal Devlet

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sosyal devlet – refah
Okuyarak,
fikir
devletinin
kavramlarına yürüterek ve tartışmalara
vakıf olmak ve sosyal katılmakla
devletin gelişim süreçleri
kavrayabilmek.

Refah Devletlerinin
Refah devletlerinin
Okuyarak,
fikir
Sınıflandırılması
birbirinden
farklılıklarını yürüterek ve tartışmalara
anlayabilmek
ve katılmakla
mukayesede bulunabilmek.
Refah Sistemlerine
Yönelik Yaklaşımlar

Refah sistemlerine
yönelik farklı yaklaşımları
değerlendirebilmek.

Okuyarak,
fikir
yürüterek ve tartışmalara
katılmakla

.
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Anahtar Kavramlar




Kalıntı refah yaklaşımı: Bireylerin gereksinimleri, aile ve piyasa ekonomisi
gibi diğer sosyal kurumlar tarafından uygun bir biçimde yerine getirilmediği
takdirde, devlet kurumlarının sosyal refah hizmetlerini sağlaması anlamına
gelmektedir.
Kurumsal sosyal refah yaklaşımı: İyileştirmeye değil, önlemeye yönelik,
kısmi olmayıp evrensel olan tüm nüfusa hizmet etmeyi amaçlayan refah
yaklaşımıdır.
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Giriş
Bu bölümde refah devleti ve refah devleti tipleri geleneksel refah devletleri
sınıflandırması çerçevesinde ele alınmıştır. Refah devleti sınıflandırmasına göre ülke grupları
ve uygulanan modeller arasındaki farklılıkların biçimlendirdiği politika ve hizmetler
incelenmiştir. Böylece, refah devleti yaklaşımının sosyal yardım ve hizmetlere etkisi
öğrenilmiş olacaktır.
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8.1. Sosyal Devlet - Refah Devleti
İkinci Dünya Savaşı sonrası, gelişmiş dünya ekonomilerinde krizin sona erdiği ve
ekonomik bolluk ve refahın arttığı yıllar olmuştur. Bu dönemden itibaren devletler,
Keynesyen politikaların tesiriyle ekonomik ve sosyal hayata daha fazla müdahale etmeye ve
üretim faaliyetlerini artırmaya başlamışlardır. Böylece gelişmiş ülkelerde sosyal devlet veya
refah devleti olarak adlandırılan devlet tipi ortaya çıkmıştır.
Hatta, bu dönemde devletlerin anayasalarında sosyal devlet ilkesine yer verilmeye
başlanmıştır. Örneğin, 1958 tarihli Fransız Anayasası devletin sosyal devlet olduğunu, 1946
tarihli anayasanın başlangıç kısmında ulusun, kişiye ve aileye gelişmesi gerekli koşulları
sağlayacağı ilkesine atıfta bulunarak açıklamıştır. 1947 tarihli İtalyan Anayasası’nın 3.
maddesinde de devletin, yurttaşlar arasında özgürlüğü kısıtlayarak ve eşitliği bozarak, insanın
gelişmesini önleyen ekonomik ve sosyal engelleri kaldıracağı hükmü yer almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğu ilkesi ise ilk kez 1961 tarihli
Anayasa’da yer almıştır. Bu Anayasa’nın Genel Esaslar kısmının 2. maddesinde, “T.C. insan
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal
hukuk devletidir” ifadesi yer almaktadır.
Aynı düzenleme, 1982 yılında yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti’nin 4.
Anayasası’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini belirleyen 2. maddesinde de yer almıştır.
Refah devleti ise kısaca, sosyal refahın sağlanması amacıyla devletin ekonomiye
yoğun bir şekilde müdahale etmesini öngören devlet anlayışı olarak tarif edilebilir. Refah
devleti ekonomik bunalım ve krizlere yönelik müdahalelerle ekonomik refahın artırılması ve
daha da önemlisi artan refahın üretim faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan
devlet tipidir. Hatta, İngiltere ve ABD’de refah kavramı gelir ve kamusal hizmetlerin devlet
tarafından sağlanmasının sinonimidir.
Bu amaçları taşıyan refah devletinin faaliyet alanları ve müdahalede bulunması
gereken hususlar ise sosyal politikanın temel konularıdır. Bunlar eğitim, refah ve sağlık
hizmetleri, sosyal güvenlik, konuttur. Oysa liberal devletin fonksiyonları asayiş, savunma ve
belirli kamu hizmetlerinin sunulmasıyla sınırlıydı. Diğer taraftan, refah devleti, liberal devlet
gibi, özel mülkiyetin ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin korunması anlayışına
sahiptir. Yine refah devleti, kamu işletmeleri kurup işletmekle birlikte özel teşebbüsün
varlığını yasal güvence altına almakta ve özel teşebbüsü denetimi ve gözetimi altında
tutmaktadır.
Yukarıdaki tanımlarda da ifade edilen unsurlar refah devletinin temel özelliklerini
meydana getirmektedir. Bu özellikler, refah devletinin müdahaleci, düzenleyici ve geliri
yeniden dağıtan bir devlet olmasıdır. Öyle ki, refah devleti piyasa başarısızlıkları ortaya
çıktığında bunların düzeltilmesine yönelik önlemler alır, ekonomide ortaya çıkan sorunların
giderilmesinde düzenleyici fonksiyonlarını harekete geçirir. Nitekim, iş piyasalarında düşük
ücretlerle işgücünün sömürülmesini önlemek amacıyla asgari ücretin tespit edilmesi, devletin
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sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerini üstlenmesi, refah devletinin düzenleyici; vergi
ve diğer politikalar ve transfer harcamaları yardımıyla sınıflar arası gelir dengesizliklerin
azaltılmaya çalışılması, gelirin yeniden dağılımı niteliğine örnek olarak verilebilir.
Refah devletini dönemlere ayırarak tanımlayan başka bir yaklaşımda refah devletine
yönelik süreçler dört ana döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler içerisinde 1870’lerden
1930’lara kadarki dönem Başlangıç, 1930-1940’ların sonuna kadarki dönem PekiştirmeSağlamlaştırma, 1950-1960’ların sonuna kadar süren dönem Büyüme-Yayılma, 1970 ve
sonrası
dönem
Sorgulanma
ve
Yeniden
Biçimlenme
dönemleri
olarak
nitelendirilmektedir.(Meryem Koray)
Refah devletine yönelik yapılmış olan tanımlardan da yola çıkarak Refah devleti
ifadesinin tarihte ilk defa 1941 yılında Başpiskopos Temple tarafından kullanıldığı
görülmektedir. Bununla birlikte refah devleti ifadesinin kullanımının 1942 yılında hazırlanan
Beveridge Raporu ile yaygınlık kazandığı anlaşılmaktadır. Öte yandan modern anlamda refah
devleti uygulamalarının İngiltere’de temel eğitimi sağlamak yönünde ortaya konduğu
görülmekle birlikte, 1883 yılında Bismark tarafından oluşturulan Sosyal Sigorta uygulamaları
da bir diğer başlangıç noktası olarak tabir edilmektedir. Bu durumda refah devletinin ilk
uygulamalarının 19.yüzyılda Almanya’da ortaya çıktığını söylemek mümkündür. (Özdemir)
Diğer taraftan, diğer birçok ülke ve İngiltere’de refah devleti gerçekte iki boyutludur.
Birinci tip refah devleti, refah ödeneklerini finanse eden devlettir. Refah devletinin bu işlemi
sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla bireyler ve ailelere yapılan nakit ödemeler ve eğitim,
sağlık, konut ve sosyal bakım gibi refah hizmetlerine yönelik yardımları kapsar.
İkinci tip refah devleti ise kurumları, personeli ve diğer imkanları ile refah
hizmetlerinin üretimini ve dağıtımını sağlayan devlettir.
Her iki devlet tipi de her tür refah hizmeti alanında temsil edilmektedir. Örneğin,
eğitimde anaokulundan üniversitelere kadar çoğu eğitim kurumu devletindir ve devlet
tarafından finansmanı sağlanır ve işletilir. Buna karşılık sağlık hizmeti, Milli Sağlık Hizmeti
altında devletin kurum ve doktorlarından yararlanmada bir dereceye kadar bağımsız bir refah
hizmeti olarak dikkati çekmektedir.
Konut ise, konut yardımları ve ev sahipliği ile elde edilen çeşitli vergi yardımları ile
desteklenir ve yerel yönetimler tarafından sağlanır. Fakat, 1970’li yıllardan itibaren her iki
refah devleti arasındaki denge değişmektedir.
Devlet, refah hizmetlerinin finansmanını temin etmeyi sürdürmekle birlikte, bu
hizmetlerin sağlanması, yani üretim ve dağıtımı tamamen veya kısmen piyasa koşulları
altında işleyen ve kamu sektöründen bağımsız veya yarı bağımsız örgütlenmelere
bırakılmıştır. Ancak, 1988 ve 1989 yılındaki dramatik dönüşüme kadar İngiltere’de refah
devletinin ikinci tipi mevcut konumunu koruyabilmiştir.
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8.2. Refah Devletlerinin Sınıflandırılması
Refah devletlerin kavranmasında problemler ve güçlükler vardır. Refah devletini
tanımlamaya yönelik bir bilimsel teori için modern refah devletinin nasıl ortaya çıktığı ve
bugünkü kompleks yapısına nasıl dönüştüğü temel bir soru alanıdır. Bu noktada geçmişte
devletlerin öncelikle kamu düzeni ve hukuku, askerî ilişkileri ve üst sınıfları korumayı
öncelediği belirtilmelidir. Bugünse modern devlet refahın dağılımını esas görev olarak
benimsemiş bulunmaktadır. Bunu açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
Bazıları refah devletinin endüstrileşmenin bir fonksiyonu olduğunu ileri sürdüler.
Çünkü Endüstri Devrimi ile toplumlar modernleşti ve refahın sağlanmasına yönelik
geleneksel modeller (geniş aileler, yardım organizasyonları, dini ve yerel toplum önderleri,
yerel soyluların şefkati vb) etkililiğini yitirdi. Modern toplumlar, modern refah devleti tesis
ederek geleneksel yardım modellerinin ikame modellerini oluşturdular. Diğerleri, refah
devletinin modern kapitalizmi endüstrileşmenin ilk dönemlerindeki ayaklanmalardan
kapitalist sistemi korumak için yaratıldığını ileri sürdüler. Bununla birlikte, açıklamalar refah
devletinin niçin hacim ve komplekslik bakımından büyüdüğünü açıklamayı başaramadılar.
Üstelik bugün var olan çeşitli refah rejimlerini de açıklayamadılar.
Diğer açıklamalar kurumsal yaklaşımla ortaya konuldu. Demokrasinin gelişmesi ve oy
hakkının tanınmasıyla oy baskısının politikacıları ortalama vatandaşlarının yaşam kalitesini
iyileştirecek makenizmalar tasarlamaya itmiştir. Ancak bu varsayımı destekleyen sınırlı
ampirik çalışma bulunmaktadır. Refah devletinin gelişmesi ABD ve İsviçre gibi liberal
demokrasilerde daha geç meydana gelirken refah devleti Alman imparatorluğunda, yani
demokratik olmayan bir ülke orijinlidir. Üstelik, işçi sınıfının ulusal politikaları
belirlenmesinde etkili olacak oy gücüne (genellikle %50 ve üzeri) sahip olduğu çok az örnek
sözkonusudur. Sol hükümetlerin refah politikalarını genişletmek için neredeyse daima çeşitli
sosyal gruplarla koalisyon yapması gerekli oldu. Refah devletinin performansını
değerlendirmek için sosyal sistemin hacmi ve etkililiğinin nitelik ve nicelik olarak
ölçülmesinin sağlanması anlamlı bir değerlendirmeye yapmaya imkan verebilir. Yani, refah
devletinin harcamalarına bakarak bir değerlendirmede bulunma harcamaların büyük kısmı
imtiyazlı sınıflara gittiği için yanıltıcı olabilir.
Gerçekten, benzer refah devletlerini bir grup altında toplamak, onları kategorize etmek
için, yıllardır çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunun nedeni, refah devletlerinin uygulamada
birbirinden farklı kriterlere dayalı olarak gelişmesidir. Refah rejimleri, neredeyse herbir
ülkede birbirinden oldukça farklıdır. Ulus–devletlerin ekonomik, kültürel ve tarihsel
geleneklerine göre farklı refah devletleri ortaya çıkmıştır. Yapılan sınıflandırma
girişimlerinde, gelişmiş ülkeler, sosyal refah hizmetleri açısından, belirli nitelik ve kriterlere
göre sınıflandırılmış farklı refah devleti kategorilerine ayrılmıştır.
Araştırmacılar, kaç tür refah rejimi olduğunu ve hangi ülkelerin hangi refah rejimi
altında yer aldığını tespit etmeye çalışmıştır. Farklı ülkeler tarafından izlenen refah
politikalarını analiz ederek, bu ülkeleri rejim türlerine göre gruplandırmış, rejim türlerini ve
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refah devletlerinin gelişimini açıklayıcı teoriler ortaya koymuşlardır.
Öte yandan, hiçbir ülkenin mükemmel şekilde bir kategoriye uygun düşmeyeceği de
bilinmelidir. Çünkü, ülkelerin sosyo–ekonomik yapısı zaman içerisinde farklılaşabilmekte, bir
ülke farklı bir zamanda farklı bir tür içerisinde yer alabilmektedir. Örneğin, liberal rejim
sınıflandırması altında yer alan ABD ve İngiltere, aslında aynı gruba kolaylıkla sokulamaz.
Çünkü, İngiltere, ABD’deki kalıntı refah anlayışından farklı olarak, İskandinav modeline çok
daha yakın olan bir evrensel Ulusal Sağlık Sistemi (National Health System–NHS)’ne de
sahipti.
Bugüne kadar farklı kişilerce yapılan çok sayıdaki sınıflandırma çalışması, genelde
devletler tarafından gerçekleştirilen harcamaların hacmine ve yapısına göre ülkeleri tasnif
etmiştir. Ancak, refah devletlerinin sınıflandırılmasında 1990’dan sonra çok sayıda değişik
kriter dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu tarihte, Gøsta Esping–Andersen tarafından yapılan
yeni bir çalışma, refah devleti sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin olarak, bilim adamı ve
araştırmacılar tarafından en çok benimsenen tasnif olmuştur.
Şimdi klasik hale gelen bu tasnif, 3 tür refah rejimi ayrımı yapmaktadır. Liberal refah
modeli (ABD, Avustralya, İngiltere), Kıta Avrupası refah modeli (Fransa, Belçika,
Almanya) ve İskandinav refah modeli (İsveç, Danimarka).
Tablo 1: Esping-Andersen Üç Tür Refah Kapitalizmi
Liberel Model

Rejim

Muhafazakar
Model

Örnekler

Temel Felsefe

Amerika,
İngiltere

Fransa

Klasik
liberalizm

Muhafazakar
sosyal politika

Piyasadan
bağımsızlık
Sosyal Haklar

Sosyal
Demokrat Model
İsveç, Norveç

Almanya,

Sosyalizm
(Marksizm)

Düşük

Orta

Yüksek

Gereksinim

Katkıya dayalı

Evrensel

temelli
Refah
Önlemleri
Haklar

Sosyal
Politika
sağlayan
Kurumlar

Karma
hizmetler
Düz
ödenekler

Transfer
ödemeleri
oranlı

Katkıya dayalı

Kamu
hizmetleri
Yeniden
dağıtıcı

Piyasa

Devlet

Devlet

(Kalıntısal)

(Mesleksel)

(Evrensel)
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Esping Andersen, refah devletini temel olarak toplam harcamalar ve/veya sistemin
yeniden dağıtım derecesi bakımından değerlendirmektedir. Yaptığı değerlendirmelerin
sonucunda sınıflandırmayı programın evrensel olup olmadığı ve kişilerin emek piyasasına
güvenmeksizin geçinmelerini sağlayabilmeleri bakımından düzenlemektedir.
Liberal refah modeli yoksulluk yasalarının devamını seklinde iken, esas olarak refahın
piyasa (özel) olarak örgütlenmesini içermektedir. Sosyal-Demokratik refah modeli evrensel
bir uygulama (hak talebi bakımından) alanına sahiptir. Muhafazakar refah modeli ise evrensel
yapıdan uzak olarak sosyal sigorta özelliği göstermektedir. Varlık araştırmasına dayalı olan
bu sistem sosyal eşitsizliklerin oluşmasına açık kapı bırakmaktadır.
Muhafazakar Refah Modeli’nde hiyerarşik sosyal düzenin hakim olduğu bilinmekle
birlikte bu model anti-liberal model olarak da ifade edilmektedir. Model bağlamında geniş
sosyal haklardan söz edilebilmektedir. Genel olarak piyasanın ön planda olması istenmezken,
devlet yardımlarının temel hareket noktası olması tercih edilmektedir. Muhafazakar refah
modelinde sosyal refahın sağlanması bakımından aile odak noktası ve kutsal bir değer olarak
görülmektedir. Bunun temel sebebi refah uygulamalarında sosyal sigorta sisteminin ve ailenin
birlikte etkin bir görev üstlenmesidir. Muhafazakar refah rejiminde devlet bakım
sorumluluğunu öncelikle aile üzerinde yoğunlaştırmakta, ailenin yetersiz kaldığı durumlarda
ise devlet fonlar vasıtası ile destek saglamaktadır.
Ancak, bu bölümde daha geleneksel olan bir sınıflandırma türü esas alınacaktır. Yani,
esas olarak çalışanları sosyal risklere karşı koruyan sosyal koruma sisteminin finansmanının
kim/kimler tarafından sağlandığına göre bir ayrım yapılacaktır. Bunlar kısaca, her çalışanın
sosyal refah hakkını, kendisinin ya da işvereninin ödediği katkıya bağlı kılan Bismark Modeli;
bir ülkenin tüm nüfusuna yönelik genel bir sigorta anlamına gelen Beveridge Modeli ile bu
ikisinin karışımından oluşan Karma Model’dir.

8.2.1. Bismark Sistemi
Bismark Sisteminin diğer bir adı ise, Kategorisel Sistemdir. Fransa, Almanya ve
Türkiye’de geçerli olan bir sistemdir. Sistemin özü, çalışma esasına dayalı sosyal sigorta
mekanizmasına dayanıyor olmasıdır. Bireyler, bir işi yapmaları halinde sosyal hukuk
bakımından güvence kapsamına alınmaktadır. Sistemin finansmanı, yararlananların ödedikleri
sigorta primleriyle karşılanmaktadır. Bu duruma, yani yalnızca prim ödeyenin ivaza hak
kazandığı duruma karşılıklılık ilkesi (reciprocity) ismi verilmektedir. Burada, sosyal
güvenlik açısından tüm nüfusun kapsam içine alınması gerçekleşemeyebilir. Emeklilik
sistemi, Bismark tipi karşılıklılık düşüncesinin en çok telaffuz edilen dışavurumudur.
Sosyal sigortacılığa dayalı olan ilk refah devleti uygulamasının ortaya çıkışı
Almanya’da gerçekleşmiş, Alman Başbakanı Bismark, kurduğu hastalık (1883), iş kazası
(1884), yaşlılık ve sakatlık (1889) sigortaları ile bütün dünyaya öncülük etmiştir.
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Çeşitli ülke uygulamalarında yer alan karşılıklılık ilkesi değerlendirilirken, Bismark
tipi (güçlü) karşılıklılık ve Beveridge tipi (zayıf) karşılıklılık şeklinde bir ayrım
yapılmaktadır. Kazançla bağlantılı veya düz oranlı katkı ödeneklerinin mevcudiyeti, sosyal
güvenlikte Bismarkçı anlayışı, Beveridge tipi anlayıştan ayıran önemli bir karakteristik
özelliktir. Bismark tipi programlar, ücretle bağlantılı katkılar ve ücretle bağlantılı ödenekler
arasındaki yakınlık nedeniyle özel sigorta mantığına daha yakındır.
En güçlü Bismark tipi karşılıklılık nosyonuna sahip olan ülke Almanya’dır.
Almanya’da işsizlik, hastalık, iş kazaları ve yaşlılık gibi büyük risklere bağlı gelir kayıpları
zorunlu sosyal sigorta programlarıyla tazmin edilmektedir. Bununla birlikte, bu ülkede
1990’lı yılların ortalarından itibaren, karşılıklılık ilkesine dayalı olan bu sosyal güvenlik
sisteminin sürdürülebilirliği ve tercih edilebilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu sorgulamanın
nedeni olarak, iki Almanya’nın birleşmesi ve sosyal güvenlik katkılarının brüt ücretler
üzerinden 1982 yılında % 34’ten, 1998 yılında % 42’ye yükselmesi görülebilir. Yine
geleneksel sektörlerde hayat boyu istihdamın artık garanti altında olmamasına da yol açan
değişen ekonomik koşullar sosyal güvence kapsamı dışında kalan işçilerin miktarında artışa
yol açtı. Özellikle kadın ve yabancı işçiler bu ekonomik değişimden etkilendiler.
Bununla birlikte, Bismark tipi karşılıklılık ilkesini temel alan sosyal sigorta anlayışının
güç kaybetmekte olduğuna dair genel izlenim, gerçekleri yansıtır gibi gözükmemektedir. Her
ne kadar, bazı ülkeler ve bazı programlar bakımından karşılıklılık ilkesinin öneminin
azaldığına dair belirtiler varsa da (örneğin İngiltere, bu ilkeyi tümüyle olmasa da büyük
oranda uygulama dışı bırakmıştır), aynı zamanda ilkenin konsolidasyonu ve hatta
genişletilmesi süreçlerine de rastlanılmaktadır. Yasal bir perspektiften bakıldığı takdirde,
Bismark tipi karşılıklılık ilkesinin, Kuzey ülkelerinde, özellikle de İsveç ve Fin emeklilik
programlarında gözle görülür bir biçimde güçlendirildiği görülmektedir.

8.2.2. Beveridge Sistemi
Beveridge Sistemi, Evrensel Sistem olarak da adlandırılabilir. Bu sistemde sosyal
güvence, belirli bir işi yapma (çalışma) koşuluna bağlanmaz. O ülkenin bütün vatandaşları
veya o ülkede bulunanlar, vatandaş olmaları ya da o ülke toprakları içinde bulunmaları
dolayısıyla bu sistem tarafından sosyal güvenceye alınmaktadır. Yani, tüm nüfus
kapsanmaktadır. Sosyal yardım ve sosyal hizmet sunan bu sistemin finansman kaynağı,
vergilerdir. Tüm riskler tek bir kurum tarafından kapsama alınabileceği gibi (Yeni Zelanda),
güvence ayrı ayrı da sağlanabilir (Örneğin, İngiliz ve İtalyan Ulusal Sağlık Sistemi,
İskandinav Halk Aylığı Sistemi gibi.
Beveridge tipi karşılıklılık ilkesine en uygun örnek, İngiltere’dir. İngiltere’nin,
Almanya’nın ardından sosyal refah devletinin gelişimi açısından ikinci önemli ülke olduğu
görülmektedir. Almanya’da gerçekleşen sosyal reformların, sanayileşmenin önderliğini yapan
İngiltere’yi önemli oranda etkilediği bilinmektedir. İngiltere de, 1880 yılında iş kazalarına
tazminat yükümlülüğü getiren İşverenlerin Sorumluluğu Yasası ile başlayan bir dizi yasayı
kısa zamanda uygulamaya sokarak, refah devletinin en erken geliştiği ülkelerin başında yer
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almıştır.
İngiltere, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından oluşturduğu sosyal sigorta
sistemine (Ulusal Sigorta), işçi ve işveren yanında devletin de üçüncü bir taraf olarak katkıda
bulunduğu bir yapı haline getirmiştir. Bu sistemde, hem katkı payları, hem de ödenekler
kazanca orantılı olmaktan ziyade düz oranlı kılınmıştır. Yani, sunulacak sosyal refah
hizmetleri karşılığında sigortalılardan primler toplanmış, ancak, Bismarkçı karşılılık ilkesine
nazaran, bu primler hem düşük kalmış, hem de herkesin ödediği prime oranla eşdeğer oranda
bir ivaza hak kazanması mantığından farklı olarak, düz oranlı ivazlar sözkonusu olmuştur.
Burada, şu şekilde bir ayrımın yapılması, iki modeli birbirinden ayırtetmede faydalı
olacaktır. Prim katkısına dayalı olan sosyal politika (Bismark Modeli) daha ziyade çalışanlara
gelir desteği sağlanması ile ilgilidir; vergi ile finansmana dayalı olan sosyal politika ise
(Beveridge Modeli), yoksulluğun önlenmesini amaçlamaktadır. Gerçek anlamda bir
Bismarkçı devlette, sosyal politika yalnızca çalışanların koşullarını düzeltmeyle ilgilidir,
yoksulluğu azaltmak ya da iş piyasasının dışında kalan nüfusa yönelik programlar oluşturmak
gibi bir amacı yoktur.
Diğer yandan, aslında bu ilkelerin büyük olasılıkla hiçbir ülkede tek başına
uygulanması mümkün olamamaktadır. Ağırlıklı olarak bunlardan bir tanesi, uygulanan sosyal
refah politikalarının merkezinde yer alırken, diğer ilkenin de belli bir oranda sistem içerisinde
yer alması mümkün olabilmektedir. Bazı ülkelerde ise, bu oranlar birbirine oldukça yakın
olabilmektedir. Yine, zaman içerisinde bu ilkelere bağlılıkta kaymalar da yaşanabilmektedir.
Dolayısıyla, 20 sene önce ülkelerin sosyal güvenlik anlayışıyla, günümüzdeki anlayışları aynı
değildir. Çeşitli ülkelerdeki yasalar ve sosyal haklar bu ilkeler ışığında ele alındığında, zaman
içerisinde bir değişimin olduğu görülecektir.

8.2.3. Karma Sistem
Karma Sistemde ise, hem çalışan gruplara yönelik olarak sosyal sigorta düzeni, hem
de tüm vatandaşları kapsayacak şekilde evrensel bir ulusal sigorta sözkonusudur. Hollanda
sosyal güvenlik sistemi, bir bütün olarak ilkelerin güçlü bir karışımını sergilemektedir.
Bu ülkede, Bismark tipi işçi sigortaları, Beveridge tipi halk sigortaları veya ulusal
sigortaları ve sosyal yardımı içeren bir karma (hibrid) sigorta sistemi kurulmuştur. Ancak,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan bu karma sosyal sigorta sistemi, 1980’li yılların
ekonomik krizi, bireyselleşme ve erkek ve kadınların değişen rol modelleri gibi
modernizasyon süreçlerine bir tepki olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Bu ülkede, ücretle bağlantılı işsizlik, hastalık ve sakatlık sigortaları konusunda, her üç
programda da kazancın yerini alma oranlarının % 80’den % 70’ye azaltılması (1987),
kazançla bağlantılı sakatlık ve işsizlik ödeneklerinin süresinin çalışma süresine (işsizlik;
1987) ve yaşa (sakatlık; 1993) bağlı olarak sınırlandırılması, kazançla bağlantılı ödeneklere
hak kazanmayanlara yönelik olarak düz oranlı ödeneklerin devreye sokulması gibi çok sayıda
önlem alınmıştır.
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8.3. Refah Sistemlerine Yönelik Yaklaşımlar
8.3.1.Kalıntı Refah Yaklaşımı
Sosyal programların oluşturulmasında, kime hizmet verileceği, ne zaman verileceği
gibi farklı felsefeler yatmaktadır. Kalıntı yaklaşımı (residual approach)’na göre bireylerin
gereksinimleri, aile ve piyasa ekonomisi gibi diğer sosyal kurumlar tarafından uygun bir
biçimde yerine getirilmediği takdirde, devlet kurumlarının sosyal refah hizmetlerini sağlaması
gereği üzerinde durmaktadır. Ancak, gereksinim içerisinde olan ve belli koşullara sahip
olanlar bu olanaklardan yararlanabilmektedir. Yani, diğer ifadeyle, bütün diğer destek
olasılıklarının tüketilmesinden sonra bireylerin sosyal refah hizmetlerinden yararlanabilmesi
ile karakterize edilen bir devlet anlayışıdır.
Kalıntı bir refah devletinde, yalnızca kendilerine bakamayan ve aileleri de bunu
gerçekleştiremeyen kimselere bir güvenlik ağı olarak destek sağlanacaktır. Yani, yoksullara
yönelik bir refah önlemi olarak görülmektedir. Bu yaklaşıma göre, sosyal refahın sağlanması
için, gereksinim duyulduğunun (muhtaç olunduğunun) kanıtlanması gerekmektedir (Gelir–
testi). Yardımlara hak kazanabilme, görevli memurların gereksinim içinde olan bireylerin
yaşamlarını incelemesinin ardından gerçekleşmekte, dolayısıyla, gerçekten hak eden
yoksulların yardım almaları sağlanmaktadır. Yardım alanların sayısının artması değil de,
azaltılması açısından programın başarılı olduğu söylenebilir. Amerika ve Japonya’da, daha
zayıf olarak da Kanada ve Avustralya’da kalıntıcı yaklaşımın hakim olduğu görülmektedir.
Bu modelde, özel ve piyasa tabanlı çözümler, devlet çözümlerine tercih edilmektedir. Bu
yaklaşımı benimseyen ülkelerin çoğu Güney Avrupa’dadır.
Kalıntı refah devleti anlayışının geçerli olduğu toplumlarda, refah yardımı alan
bireyler, kendi yetersizlikleri ve kusurlu davranışları sebebiyle yardım alma noktasına
geldikleri için adeta suçlanmakta ve damgalanmaktadır. Ancak, kitlesel ekonomik kriz gibi
durumlarda, suçlama damgası, bireylerden ziyade sisteme yönelmektedir. Refah devletinin
gelişim seyrine bakıldığında, son çeyrek yüzyıla kadar bütün sanayileşmiş Batı toplumlarında,
refah anlayışının kalıntı (residual) refah anlayışından, kurumsal (institutional) refah anlayışına
doğru evrildiği görülmektedir
Neo–liberalizmin dominant düşünce akımı haline geldiği 1970’li yıllar sonrası yeni
dönemde ise, kurumsal olandan kalıntı olan anlayışa doğru geriye bir yönelişin görüldüğü
gözlenmektedir.

8.3.2. Kurumsal Refah Yaklaşımı
Kurumsal sosyal refah yaklaşımı (institutional approach) ise, iyileştirmeye değil,
önlemeye yöneliktir ve kısmi değil, evrenseldir. Bu görüşe göre, sosyal refah, sosyal yapının
gerekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Yoksulluk kaynağında önlenebilecekken, insanların
yoksulluk içine düşmelerine izin verilmemelidir. Bireylerin karşıkarşıya kaldığı güçlükler,
onların kontrolleri dışındaki sebeplerden kaynaklanmaktadır. Yararlanabilme koşullarının
esnekliği, yardım talep etme veya almada damgalamanın sözkonusu olmaması, kurumsal
164

görüşün ilkeleri arasındadır.
Eğer bir suçlama olacaksa, bu bireylerden ziyade, işyerleri ya da toplumdaki yapısal
faktörlere atfedilmektedir. Kurumsal yaklaşım; refah dağılımı, gelir garantisi, negatif gelir
vergisi, çocuk ödenekleri planları ve sosyal sağlık hizmetlerini içermektedir. Kalıntı
yaklaşımını ifade etmek için kullanılan güvenlik ağı terimi, aslında kurumsal yaklaşım
kavramını daha iyi ifade etmektedir. Bir trapezci, dengesini kaybettiğinde onlarca metre
yukarıdan aşağıya düşer, bu durumda onu koruyan şey aşağıdaki güvenlik ağıdır. İşte,
Amerika’daki refah bu mecaza benzetilebilir. Bireylerin aşağıya düşmelerine izin
verilmektedir. Ancak, trapezci ile tehlikeye uğrayan birey arasında bir fark vardır. Trapezci,
kalkıp yeniden aynı gösteriyi yapabilirken, bir hastalığın pençesine düşen işçi, eski gücüne
yeniden kavuşamayabilir. Bu kişiye yardım edilmeyebilir, yardım almak için gerekli kriterlere
uygun bulunmayabilir. Bunun aksine, evrensel sosyal refah devleti, tehlikeye uğrayan
vatandaşa gerçek bir güvenlik ağı sağlar. Kurumsal yaklaşımın temelleri, aşağıdaki birbiriyle
ilişkili üç düşünceye dayanmaktadır. Birincisi, bir ülkenin vatandaşı olan herkes, sunulan
hizmet ve yararlardan faydalanma hakkına sahiptir. İkincisi, sosyal hizmetler evrensel olup,
gelir, meslek, sınıf gibi farklar gözetilmeksizin herkese yöneliktir; çünkü vergiyi ödeyen
vatandaşlar, yararlardan da faydalanma hakkına sahiptir. Üçüncüsü, sosyal refah hizmetleri,
hiç kimsenin yoksulluk sınırının altında olmayacağı bir yaşam standardını baz almaktadır.
Refah kurumları aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için, ne bir aciliyet
durumu, ne de normal olmayan koşulların varlığı sözkonusudur.
Bu özellikler, kurumsal yaklaşımı kalıntı yaklaşımından farklılaştırmaktadır. Kalıntı
yaklaşımında, sosyal yardım ve hizmetler sadece düşük gelirli gruplara yönelik olarak
tasarlanmıştır, yoksulluğa düşenlere yardım eli uzatmayı amaçlamaktadır, herhangi bir yaşam
standardı kaygısı yoktur

8.3.3. Evrensellik ve Seçicilik Yaklaşımı
Evrensellik (Universality), genellikle bir toplumdaki bütün vatandaşların sosyal
güvenliğe girişi olarak yorumlanmaktadır. Kurumsal refah devleti modelini nitelendirmektedir
ve temel olarak Kuzey Avrupa ülkelerinde (sosyal demokratik İskandinav refah rejimlerinde)
başvurulan bir yöntemdir.
Üniversalizmin (evrenselciliğin) temel argümanı, ilk olarak, toplum geliştikçe
bireylerin daha fazla yardıma gereksinim duyacağı ve muhtaç durumdaki bu kişilere yardım
etmenin kollektif bir sorumluluk olduğudur. İkinci argüman ise, insanoğlunun temel haklara
sahip olduğudur.
Evrensel yararlar ve hizmetler, bir hak olarak herkese ya da en azından yaşlılar veya
çocuklar gibi belirli bir grubun hepsine yöneliktir. Aksine, seçici yararlar ve hizmetler ise,
yalnızca gereksinim duyan kişilere yöneliktir.
Bu iki kavram, kurumsal ve kalıntı kavramları gibi benzer konulara işaret etmektedir.
Ancak, aralarında bir fark vardır. Kurumsal ve kalıntı refah kavramları birer ilkedir,
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evrensellik ve seçicilik ise birer metod. Bir kalıntı refah sistemi, uygun olduğu yerde evrensel
bir hizmeti kullanabilir; aynı şekilde bir kurumsal sistem de, gereksinimlerin karşılanmasında
bazı seçici yararlara ihtiyaç duyabilir.
Herkes, evrensel hizmetlerden aynı koşullarda yararlanabilir. Aynen yol ve
kanalizasyon hizmetleri gibi bir kamu hizmetidir. 1940’lardan sona eğitim ve sağlık alanında
evrensel bakış açısı yaygınlaşmıştır. En büyük problemi, maliyetlerdir. Seçiciliğin ise en
önplana çıkan yönü, etkinliğidir. Daha az parayla daha iyi sonuçlar alınabileceği
söylenmektedir. Ancak, seçici refah hizmetlerinde birçok problem yaşanmaktadır. Sistemden
yararlananların belirlenmesi gerekmekte, hizmetlerin yönetimi son derece karmaşık ve
dolayısıyla pahalı olabilmekte, sisteme dahil edilenlerle çıkartılanları belirlemek çok güç
olmaktadır. Bazen, seçici hizmetlerin gereksinim içindekilere ulaşması mümkün
olamamaktadır
Evrenselci sosyal refah programları, temel güvenliği sağlamak için orta düzeyde,
standart düz–oranlı ödenekler / ivazlar sağlama eğilimindedir. Bununla birlikte, zaman zaman
değişken oranlar da uygulanmakta ve oranlar daha cömert olabilmektedir. Hak sahibi
olabilmek için gelir araştırmasının sözkonusu olmaması ve destek alınmadan önce katkıda
bulunulmasının gerekmemesi, tanımlayıcı niteliğini oluşturmaktadır.
Evrensel ödenek programlarının kapsamı, bazı ödenekler belli bir yaşın üzerindeki
tüm nüfusa (örneğin, evrensel emeklilik), diğerleri de belli gruplara (örneğin, sakatlık
ödenekleri) veya bir grubun bölümlerine (yalnızca ilk çocuk için evrensel ödenek) ait olmak
üzere değişiklik gösterebilmektedir.
Ödeneklerin vergilerden karşılanması ve devletin sorumluluğunda olması eğilimi
bulunmaktadır. Evrensel sosyal refah programlarının kapsamı, bazı ödenekler belli bir yaşın
üzerindeki tüm nüfusa (örneğin, evrensel emeklilik), bazıları belli gruplara (örneğin, bazı
özürlülere yönelik ödenekler) veya bir grubun yalnızca bir kısmına (örneğin, sadece ilk
çocuklar için verilen ödenekler) ait olmak üzere değişiklik gösterebilmektedir. Ödenekler,
vergilerden karşılanmakta ve devletin sorumluluğunda bulunmaktadır. Evrensel bakış tarzı,
İskandinav ülkeleri sosyal güvenlik sistemleri içinde, diğer refah devletlerine göre daha büyük
bir yer kaplamaktadır
Öte yandan, evrensellik ilkesi, küreselleşme ve yeni bir toplum yapısının doğuşu ile
birlikte, çokça eleştirilere maruz kalan yüksek sosyal refah harcamaları dikkate alındığında,
dağıtım ilkeleri içinde en çok güç kaybedeceklerin başında gelmekte ve evrenselci ödenekler
harcama kesintilerine açık hale gelmektedir.
Evrenselciliğe karşı, yoksulluğu veya eşitsizliği azaltma konusunda etkili olamama ve
kaynakları gereksinim duymayanlara da transfer etme gibi bildik eleştiriler genelde güç
kazanmaktadır. Diğer yandan, evrensel ödeneklerin kapsamı çok geniş olduğundan, yani tüm
nüfusa hitap ettiğinden, örgütlü çıkar grupları (sendikalar) tarafından da güçlü bir biçimde
savunulmamakta, bu da bu tür programların sürdürülmesini güçleştirmektedir.
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Evrenselciliğin genişlediği birkaç durum vardır. Alman çocuk ödenekleri bu hususa
bir örnektir. Bununla birlikte, bunların da genel sosyal güvenlik bütçesi içinde önemli bir paya
sahip olmadığı görülmektedir. Diğer yandan, tam tersi bir şekilde, önceki evrensel unsurların
kapsamının azalmaya yüz tuttuğu veya yerini gereksinimlere dayalı seçiciliğe bıraktığı
örnekler çok sayıdadır. Nitekim, Keynezyen refah devletinin temel ilkesi olan evrenselliğin,
küreselleşme süreci ile birlikte zayıfladığı, ülkelerin seçiciliğe yönelmeye başladıkları
görülmektedir. Evrensellik, bazı ülkelerde aşınmaya maruz kalırken, bazılarında ise oldukça
büyük bir oranda düşüş yaşamaktadır. Refah devletinin gelir güvencesi ve sağlık hizmeti
şeklindeki iki ana sosyal programlarından birincisinde, yani gelir güvencesinde yaşanan genel
gerileme daha açık bir şekilde görülmektedir.
Evrensellik ilkesinde gözlenen ilk gerileme, genel bütçeden finanse edilen, katkıya
dayalı olmayan gelir güvencesi programları olmuştur. Bu programlar, gelire bağlı olmaksızın
bütün vatandaşlara yönelik olan aile ödenekleri ve yaşlılık aylıkları gibi haklardır. Bu
programlarda, yüksek gelirli olanların tespiti için, başvuru sahiplerine gelir veya varlık testi
(araştırması) uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, katkıya dayalı sigorta programları da
sınırlandırılmış, sosyal refah yararları kurallara daha sıkı bağlı hale getirilmiş ve kesintilere
maruz bırakılmıştır. İngiltere gibi bazı ülkelerde sigorta programları özelleştirilmekte, hastalık
sigortası işverenin sorumluluğuna verilmektedir
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Uygulamalar
Avrupa Refah Modeli Çöktü
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yenide yapılanan Avrupa herkesin hayranlıkla izlediği
refah devleti modelini yarattı. Gençleri okutan, yaşlılarına bakan, çalışanlarına iş güvencesi
sağlayan, iş bulamayanlara gelir desteği veren ve tüm nüfusu sağlık sigortasına bağlayan refah
devleti herkesi kıskandırdı. Bizim gibi ülkeler için de dönemsel olarak Avrupa model ve ideal
konumuna geldi.
AB refah devleti anlayışının tüm Avrupa çapında yaygınlaşmasının mekanizması oldu.
Ab zengin ülkeleri göreli olarak daha fakirlere mali destek verdi. Refah devleti anlayışının
göreli olarak daha fakir ülkelerde de büyük ölçüde yerleşmesi sağlandı. Avrupa modeli oluştu.
AB’nin üyesi olmak birçok ülke için kurtuluş anlamına geldi. Avrupa yaşanan kriz bugün
aslında refah devleti modelinin çöküşüdür. Bazı ülkelerde yüzde 50’ye varan vergi yükü dahi
artık refah devleti modelinin sürdürülmesine olanak tanımıyor. O kadar ki, AB şimdi U
dönüşü yapmak durumunda kalıyor. U dönüşleri doğal olarak acı veriyor. Muhalefetle
karşılaşıyor. Siyasi sonuçları oluyor. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde Avrupa’da yoğun
olarak yaşanacak.
Demografik Yapı
Devletin maddi tematını altındaki hiçbir sosyal güvenlik mekanizmasının olumsuz
yönde değişen demografik yapıda sürdürülmesi beklenemez. Çalışanların göreceli olarak
azaldığı, çalışanların çalışmayanlara bakmak zorunda olduğu yapı çökmeye mahkumdur.
Avrupa şimdi bu gerçekle karşı karşıya kaldı. Çelişkiler içinde çözüm arayışındalar. Nüfusun
bağımlılık oranı Avrupa’da yüzde 53 civarında. Yani, her bir çalışan hem kendine hem de bir
başkasına bakıyor. Bu oran Kuzey avrupa’da yüzde 59, Batı Avrupa ülkelerinde yüzde 60’a
dayanmış durumda. Çalışanlar, artık çalışmayanlara bakacak durumda değiller. Toplam nüfus
içinde çalışanların göreli payı azalıyor, çalışmayanlarınki artıyor. Asıl artan kısım 65 yaş üstü
nüfus. 2025 yılında nüfusun bağımlılık oranının Avrupa’da ortalama yüzde 65’e, Kuzey
Avrupa’da yüzde 70’e, Batı Avrupa’da yüzde 75’e gelmesi tahmin ediliyor.
Hiçbir refah devleti sistemi bu rakamları kaldıramaz. Dolayısıyla, Kuzey Avrupa
ülkeleri de dahil, Avrupa, daha az emekliye bakmak için tüm muhalefete rağmen emeklilik
yaşını artırmaya çalışıyor. Yaşlıların daha fazla çalışması gençlerin iş bulma imkanını
kısıtlayacak. Oysa, genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 22 civarında. Yaklaşık her dört gençten
biri işsiz. Bu oran Yunanistan ve İspanya’da yüzde 50’nin üzerinde, Portekiz ve İtalya’da
yüzde 30’un üzerinde, Fransa ve İsveç’te Euro bölgesi ortalaması düzeyinde. Genç nüfusta
işsizliği daha da artırıp emekli nüfusu göreli olarak azaltmak sorunu çözmüyor. Emekli
maaşından tasarruf ederken, işsizlik sigortası batırılıyor.
Ercan Kumcu: Habertürk, 17 Haziran 2012
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Uygulama Soruları
1) Kurumsal refah yaklaşımı ve evrensellik ilkesi çerçevesinde Avrupa refah
devletinin içinde bulunduğu durumu değerlendiriniz?
2) Emeklilik yaşının artırılması ile genç işsizliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) Avrupa refah devleti modelinin çöküş sebepleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal politikaları uygulayan devletleri nitelendiren sosyal/refah devleti
kavramı açıklanmaktadır. Refah devletlerinin ortaya çıkışı, gelişimi, sınıflandırması ve refah
devletlerine yönelik çeşitli yaklaşımlar ele alınmıştır.
Refah devleti İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş dünya ekonomilerinde krizin
sona ermesi ve ekonomik bolluk ve refahın arttığı yıllarda uygulanan Keynesyen politikaların
tesiriyle devletin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla müdahale etmeye ve üretim
faaliyetlerini artırmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Türkiye’de olduğu gibi
birçok devletin anayasasında sosyal devlet ilkesine yer verilmiştir.
Refah devletinin çok çeşitli tanımları olmakla birlikte, refah devleti sosyal refahın
sağlanması amacıyla devletin ekonomiye yoğun bir şekilde müdahale ederek ekonomik refahı
artırması ve artan refahın üretim faktörleri arasında adil şekilde dağıtılmasını sağlayan devlet
tipidir. Refah devletinin temel özellikleri, müdahaleci, düzenleyici ve geliri yeniden dağıtan
bir devlet olmasıdır.
Refah devletlerini sınıflandırmaya yönelik çalışmalar genelde devletler tarafından
gerçekleştirilen harcamaların hacmine ve yapısına göre ülkelerin tasnif edilmesi biçimindedir.
Bu alanda bilim adamı ve araştırmacılar tarafından en çok benimsenen tasnif Gøsta Esping–
Andersen tarafından yapılmıştır. Bugün klasik hale gelen bu tasnif, 3 tür refah rejimi ayrımı
yapmaktadır. Liberal refah modeli (ABD, Avustralya, İngiltere), Kıta Avrupası refah
modeli (Fransa, Belçika, Almanya) ve İskandinav refah modeli (İsveç, Danimarka).
Ancak, bu bölümde esas olarak çalışanları sosyal risklere karşı koruyan sosyal koruma
sisteminin finansmanının kim/kimler tarafından sağlandığına göre bir ayrıma gidilen daha
geleneksel olan bir sınıflandırma türü incelenmiştir. Bunlar kısaca, her çalışanın sosyal refah
hakkını, kendisinin ya da işvereninin ödediği katkıya bağlı kılan Bismark Modeli; bir ülkenin
tüm nüfusuna yönelik genel bir sigorta anlamına gelen Beveridge Modeli ile bu ikisinin
karışımından oluşan Karma Model’dir.
Yine bu bölümde refah sistemlerine yönelik yaklaşımlar ele alınmış ve kalıntı refah
yaklaşımı, kurumsal refah yaklaşımı ve evrensellik-seçicilik yaklaşımı incelenmiştir. Kalıntı
yaklaşımı diğer destek kanallarının tüketilmesinden sonra en son çare olarak devletin
inisiyatif almasına dayanan ve belli koşullara sahip yoksullara gelir testi yapılarak destek
olunması yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre bireylerin gereksinimleri, aile ve piyasa ekonomisi
gibi diğer sosyal kurumlar tarafından uygun bir biçimde yerine getirilmediği takdirde, devlet
kurumlarının sosyal refah hizmetlerini sağlaması gereği üzerinde durmaktadır.
Kurumsal sosyal refah yaklaşımı ise, iyileştirmeye değil, önlemeye yönelik olup tüm
vatandaşları hedefler. Bu yaklaşıma göre yoksulluğun sonuçları yerine kendisi ile mücadele
edilmelidir. Evrensellik, genellikle bir toplumdaki bütün vatandaşların sosyal güvenliğe girişi
ve evrensel hizmetlerden aynı koşullarda yararlanması anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

5)

Sosyal devlet ilkesi ülkelerin anayasalarına hangi dönemde girmeye başlamıştır?
a)

İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönem

b)

Endüstri Devrimi sonrası dönem

c)

Ulus devletleri sonrası dönem

d)

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem

Sosyal devlet ilkesi hangi tarihli anayasalarımızda mevcuttur?
a)

1924-1961

b)

1924-1982

c)

1961-1982

d)

1961

Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin temel özelliklerinden biri değildir?
a)

Düzenleyici

b)

Müdahaleci

c)

Geliri yeniden dağıtan

d)

Koruyucu

Gøsta Esping–Andersen sınıflaması içinde yer alan refah modeli hangisidir?
a)

Güney Amerika refah modeli

b)

Latin Amerika refah modeli

c)

Doğu Avrupa refah modeli

d)

İskandinav refah modeli

Kalıntı-kurumsal refah modelini aşağıdakilerden hangisi betimler?
a)

Tüm vatandaşları – yoksulları kapsaması

b)

Tüm riskleri - belirli riskleri kapsaması

c)

İyileştirici - önleyici olması
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d)

Standart – değişen düzeyde sunulması

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)d, 5)c
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9. SOSYAL POLİTİKA SÜRECİ VE REFAH ORGANİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Sosyal Politika Oluşturma Süreci
9.1.1. Güç ve Sosyal Politika
9.1.2. Gücün Yapısı
9.1.2.1. Elitizm
9.1.2.2. Çoğulculuk
9.1.2.3. Koorporatizm

9.2. ResmîSüreçler: Hukuk Ve Devlet
9.3. Siyaseti Etkileme
9.4. Refahın Dağılımı ve Sosyal Bölüşümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sosyal politikayı farklı menfaat grupları nasıl etkiler?
2) Sosyal politikada devletin rolü belirleyici midir?
3) Refahın dağılımında kamu birincil aktör müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Politika
Oluşturma Süreci

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sosyal politikaların
Okuyarak,
fikir
oluşturulma
süreçlerini yürüterek ve tartışmalara
kavrayabilmek.
katılmakla

Refahın Dağılımı ve
Oluşturulan refahın
Okuyarak,
fikir
Bölüşümü ve Organizasyonu dağılımı,
bölüşümü
ve yürüterek ve tartışmalara
organizasyonu
konusunu katılmakla
tüm boyutları ve devletin
rolü özelinde bilgilenmek.
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Anahtar Kavramlar






Güç: Arzu edilen etkinin ortaya çıkarılması
Elitizm: Gücün az sayıdaki belirli ellerde yoğunlaştığını anlatan görüştür.
Küçük bir
topluluk bütün önemli kararları alabilmektedir.
Çoğulculuk: Gücün çok sayıda elde yayıldığını anlatan görüştür.
Korporatizm: . Korporatist model gücün uygulanmasında kurumsallaşmış
çıkarların
baskın hale gelmesi olarak değerlendirmektedir.
Politika: Amaçlara ulaşmaya çalışırken nasıl davranılacağını belirleyen
ilkelerdir
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikaların oluşturulma süreçleri ve refahın dağılımı konusu ele
alınarak sosyal politika karar süreçlerinin işleyiş ve yönetim süreçleri incelenmiş olacaktır.
Politika oluşum sürecinde güç ve gücün etkisi ele alındıktan sonra elitist, çoğulcu ve
korporatist güç kullanımı değerlendirilecek ve politika oluşumu ile uygulama süreçleri
toplumda refah dağılımı ve sosyal hizmetlerin nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin
bilgiler kazandırılacaktır.
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9.1. Sosyal Politika Oluşturma Süreci
9.1.1. Güç ve Politika
Genel olarak refahın sağlanması politik bir faaliyettir ve bu faaliyet politik bağlamda
değerlendirilmelidir. Politika çok geniş faaliyet sahasını işaret etmektedir. Bu anlamda genel
refahın sağlanmasına yönelik sosyal faaliyetler veya güç kullanımı politiktir.
Güç Russel tarafından; arzu edilen etkinin üretilmesi olarak tanımlanmıştır. Buna
karşılık Lukes, gücün sadece istenilen şeyleri yapmak olmadığına da işaret etmektedir. Eğer
birisi güçlü ise diğer insanlar buna uygun şekilde davranır; bu durum bazı etkilerin tamamen
istenilen, arzu edilen etkiler olmadığını göstermektedir. Sosyolojik analizler güç kavramının
temelinin başka insanların davranışlarını etkileme potansiyeli olduğunu belirtmektedir. Bunu
yaparken ise şu problem mevcuttur; başkalarını etkileme ve gücün kullanılması gerçekte aynı
şeyler değildir. Bir güç ilişkisinde en az iki taraf vardır ve iki tarafta birbirini etkilemektedir.
Thibaut ve Kelly güç kavramını psikolojik açıdan ele alarak; baskıya maruz kalan bir insanın,
baskı uygulayan insanın davranış kalıplarını değiştirdiğine işaret etmişlerdir. Bunu bir çocuk
kasti veya diğer biçimlerle ebeveynleri üzerinde etkin bir şekilde uygulamaktadır. Fakat bir
çocuğu güçlü olarak tarif etmeyiz. İnsanlar başkalarının davranışlarını yönlendirebildiklerinde
ve bu yönlendirme başkaları tarafından kabul edildiğinde güçlü olurlar. Güç; insanların eşit
olmadığı bu sosyal yapı bağlamında uygulanır.
Politik gücün bu çeşidi sosyal politikada iyi veya kötü olarak sık sık kullanılmaktadır.
Gecekondulaşma sorununu gidermek, ırkçı ayrımcılığa engel olmak, tıbbi bakımda eşitliği
sağlamaya çalışmak veya uzun süre işsizliğe bağımlı olanlara yaptırım uygulamak devletin
tasarlanmış politikalarındandır. Her devlet bu politikaları farklı zamanlarda veya eş zamanlı
olarak uygulayabilir. Bu politikalar hukuki, finansal, ahlaki veya ödül-ceza ilkesine
dayanabilir. Bu tip yaptırımların benimsenmesi gücün uygulanması olarak görülebilir.
Lukes gücün bu şekilde uygulanmasını üç boyutlu problemin sadece bir boyutu olarak
görmektedir. İkinci boyut ise Bachrach ve Baratsz’ın karar vermeme olarak tarif ettiği
süreçtir. Bu süreçte bazı meseleler politik ajandanın dışında tutulmaktadır. Bu süreç baskı ile
veya karar alıcıların çıkarlarına ve değerlerine apaçık veya gizli bir biçimde karşı gelenleri
önlemekle sonuçlanmaktadır. Karar Almama; o konuda önceden süregelen şeyin etkisinin
olduğu gibi devam etmesini sağlayan, o konuda herhangi bir kararın alınmadığı süreçtir.
Tanımı gereği bu tip kararları görmek oldukça zordur fakat bunun örnekleri mevcuttur.
Bachrach ve Baratsz örneklerini Amerika’daki kentsel dönüşüm çalışmasına
dayandırmaktadır. Bir diğer örnek, İngiltere’de sağlıktaki eşitsizliklere verilen tepkiler
olabilir. Bu konuda bir çok kanıt vardır. Örneğin, İngiltere’de sağlık hizmetlerinin
dağıtılmasındaki eşitsizlikler. Burada yoksul insanlara ters hizmet hukuku (inverse care
law) nun uygulandığı, yani sağlığı çok kötü olan yoksul insanların uygun sağlık hizmetlerini
en az düzeyde aldığı öne sürülmektedir. Fakat bu gerçeklerin İngiltere’de yıllardır bilinmesine
rağmen hiçbir şey yapılmamaktadır. Ciddi tartışma konusu yapılmadan reddedilmektedir.
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Güç kavramının üçüncü boyutunda Lukes gücün hegemonya anlamına işaret
etmektedir. Buna göre hegemonya güçlü sınıfların çıkarlarına göre dizayn edilmiş değer ve
normların sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Finch, insanların eşitsiz toplum yapısına göre
sosyalleştiren, sınıf ve cinsiyet ayrımlarını sürdüren eğitim sistemini bu anlamda
eleştirmektedir. Bu şekilde bir kontrol kurmak baskın bir ideolojinin varlığıyla mümkündür.
Gücün bu şekilde temsil edilmesi bazı insanları diğerlerine karşı kayırmaktan daha fazla
anlam ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerini yaşlı insanlar çalışma çağındaki insanlara göre
daha fazla kullanma eğilimindedirler. Fakat bu durum yaşlı insanların gençlere göre daha
güçlü olduğu anlamına gelmez. Eğer güç uygulanıyorsa ki bu güç baskın grupların çıkarlarını
yansıtan değerlerin oluşturulması ve sürdürülmesi süreci dolayımında uygulanmaktadır.
Normların uygulanmasının örnekleri olmasına rağmen, problem olan şey bu normların
baskın grupların etki ve kontrollerine dayandırılmasıdır. Bu baskın gruplar dar bir şekilde
tanımlanmış çıkarlardan daha fazlasını yansıtmak için ortaya çıkarlar. Çocuk istismarına
müdahale bir kontrol biçimidir fakat buradaki ahlaki norm çocukların yararınadır. Zihinsel
engelli olanları istemedikleri halde hastaneye almak da karar verilmiş bir kontrol biçimidir.
Bu geleneksel toplumlarda da var olan bir durumdur. Kapitalist olmayan toplumlarda zihinsel
engellilerin tolere edildiği inancı, Foucault’nun argümanlarıyla da ilişkili olarak
düşünüldüğünde yanlış algıdır. Aynı zamanda refah politikalarının emek piyasalarını
yönetmek için kullanıldığı vakalarda mevcuttur. İngiltere’de yanlış davranışlarından dolayı
işsiz kalan insanlara yardımlar kısıtlanmaktadır ve bir kişi işsizse eğer yardımlardan
faydalanmasının ön şartı aktif bir şekilde iş aramaktır. Ayrıca toplu iş uyuşmazlığı sürecinde
lokavta maruz kalan insanların da yardımları kesilmektedir. Bu eylemler hala ahlaki bir
müdahale olarak görülebilir. Hak etmeyeni kontrol etmeye ve kısıtlamaya yönelik ahlaki
zorunluluklar diğer ahlaki zorunluluklarla eş değerdedir. Diğer ahlaki zorunluluklar;
toplumun çıkarlarını hesaba katmamayı, insanların açlıktan ölmesine izin vermeyi, insanların
sağlık ve hastalıkta acı çekmesine izin vermeyi reddeder. Refah hizmetlerinden ücretsiz
yararlanma (Free riding) komünist devletlerde kapitalist devletlerden daha fazla kabul
görmüş bir şey değildir. Eğer insanlar ahlaki yargıların karar alma süreçlerini zorlamasına izin
vermeselerdi, bu durum sosyal politikanın kabul görmüş normatif önemi çok tuhaf olurdu.
Sosyal kontrole yapılan bu vurgu, refah politikalarının başka sonuçlar için politik bir araç
olarak kullanıldığı durumlara dikkat çekmek gibi faydalı bir amaca hizmet eder. Refah
politikaları başka sonuçlar için politik bir araç olarak kullanıldığı vakit, bu hizmetleri
alanlarda bu durumdan zarar görürler.

9.1.2. Gücün Yapısı
Sosyal politikalarda gücün uygulanmasının yorumlanması büyük ölçüde toplumdaki
gücün yapısının anlaşılmasına bağlıdır. Bazı insanların çıkarlarına yönelik faaliyetleri gücün
kanıtı olarak varsaymamız için bir neden yoktur. Politik gücü elinde tutan insanlar
başkalarının faydası için veya başkalarının çıkarlarına aykırı olarak kullanabilir. Bu yolu takip
etmediğinde, yani kararlar birilerinin çıkarları etrafında alındığı zaman, o kişi güce sahiptir
denilebilir. İkisi de güçsüz ve zayıf olan yoksul emekli veya öğrenme güçlüğü çeken
engellilere yönelik hizmet sunumuna karar verilmesi nadiren mümkün olabilir. Gücü elinde
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bulunduranların daha çok kendi menfaatleri çerçevesinde güçlerini kullanmaları doğrudur ve
eğer insanlar sürekli olarak kendi lehlerine kararlar alırlarsa bu gücün kanıtı olabilir.

9.1.2.1. Elitizm
Gücün az sayıdaki belirli ellerde yoğunlaştığını anlatan görüştür. Elitist teoriler elit
iktidarını da, diğer bir ifadeyle yönetsel elitizmi de içerebilmektedirler. Buna göre küçük bir
topluluk bütün önemli kararları alabilmektedir.
Sosyal politikaların uygulanmasında bazı elit etkileri vardır, fakat güçlü değildir. En
çok ve sık sık verilen örneklerden biri daha önce de değinildiği gibi işverenlerin çıkarları
çerçevesindeki uygulamalardır. Fakat bunun tersi örneklerde mevcuttur. Nitekim işverenlerin
aynı zamanda ağır sorumlulukları olan örneklerde mevcuttur. Mesela İngiltere’deki hastalık
ve analık ödemeleri ve Fransa’daki işverenlerin işçiler için konut sağlama zorunluluğu buna
örnektir. Daha güçlü bir örnek banka ve sigorta şirketleri gibi finansal kurumlar için şehir
planlaması ve ev sahibi olma ile ilgili olarak verilebilir. Mortgage uygulaması sayesinde
yatırımların düzenlenmesi veya kamu harcamalarının finans sektörünün ihtiyaçlarına
uyumlulaştırılmasını içeren bir kısım uygulamalar finans kurumlarının çıkarlarını geliştirmeye
yönelik olarak algılanabilir. Bu alanda devletin dengeleyici düzenlemeleri oldukça zayıftır.
Sadece bu grupların eylemleri sayesinde meydana çıkmamış olan seçkin grupların çıkarlarını
kanıtlayan davranış olarak elitist baskının örneklerini tespit etmek oldukça zordur. Bir
piyangoda en çok bilete sahip olan kişinin kazanma ihtimali daha yüksektir. Eşit olmayan bir
toplumda mal ve hizmetlerin ve ödüllerin dağıtımı en basit şekliyle eşitsizliğin yapısını
yansıtır. Eğitim bunun en açık örneklerindendir. Bu alandaki eşitsizliği değiştirmek için bazı
pozitif adımlar atılmalıdır. Eğer politikalar meseleleri çözmekte başarısız olursa, gücün
uygulanması veya seçkin bir grup adına yapılması kaçınılmaz olacaktır. Elit baskısını ispat
etmek için, elit kontrolün uygulandığı süreçlerin bazı kanıtları olmak zorundadır. Fakat bu tip
kanıtlar çok azdır.

9.1.2.2. Çoğulculuk
Çoğulcu modelde güç çok sayıda elde yayılmıştır. Herhangi bir grup sürekli olarak
kararları etkileyemez. Fakat bu gücün mutlak anlamda eşit dağıtıldığı anlamına gelmez.
Elindeki gücü sürekli diğerleri üzerinde baskı kurmak için kullanacak tek bir grubun yada
sınırlı sayıda grubun olmamasının etkisiyle güç birçok elde yayılmıştır. Çoğulculuk, gücün
toplumda eşit dağıtıldığı inancından dolayı, çoğulcu olmayanlar tarafından yanlış tanıtılmıştır.
Çoğulculuk elitlerin çokluğuna atıf yapar, herhangi bir elitin kontrolü ele geçirecek güce sahip
olmasını benimsemez.
Çoğulculuk, sosyal politikaların çeşitli ve tutarlı olmayan temalar olduğu görüşüne yol
açar. Dahl Amerika’daki şehir devletleri üzerine yaptığı çalışmada; tek bir aktör veya grupları
tutarlı bir biçimde baskılayan birçok aktör olduğu sonucuna ulaşmıştır. Konut politikası bu
anlamda faydalı bir örnektir. Çünkü finans kurumlarının elitist etkileri hakkında en sert
argümanların öne sürüldüğü bir alandır. Finans kurumları arasında biraz rekabet vardır fakat
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bu onları ayırmak için yeterli değildir. Çünkü hala ortak endişeleri ve sınırlamalara karşı
benzer tepkileri vardır. İngiltere’de konut piyasasında en etkin grup yapı kooperatifleridir. Bu
kooperatiflerin çoğu esas itibariyle kar amacı gütmeyen, işbirliği temeli üzerine ve ev satın
almayı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Fakat finans kuruluşları bu şekilde değildir.
Politik etkiler yerel ekonomi ile ilgili olan konut lobisi ve çevre lobisini de kapsamaktadır.
Böyle bir politika hakkındaki tartışmanın sonucunda çoğulcu argümanlar öngörülemez ve her
durum ayrı ayrı ele alınır. Bu çürütülmesi zor bir argümandır. Çünkü görünüşte çelişkili gelen
bir bilgi daha sonraki araştırmalar tarafından reddedilebilir.

9.1.2.3. Korporatizm
Toplumdaki gücün üçüncü modeli elitist ve çoğulcu modelleri kaynaştırmaya
çalışmaktadır. Güç tek bir yerde yoğunlaştırılmamıştır. Aynı zamanda etkin bir biçimde de
dağıtılmamıştır. Kararlara katılan çıkar grupları belli kalıpları takip ederler. Korporatist model
gücün uygulanmasını kurumsallaşmış çıkarların baskın hale gelmesi olarak
değerlendirmektedir. Schmitter’a göre; Korporatizm; sınırlı sayıda tekil, zorunlu, rekabetçi
olmayan, hiyerarşik olarak düzenlenmiş, fonksiyonel olarak bölümlere ayrılmış, devlet
tarafından tanınmış ve kendi meseleleri ile ilgili belirli denetim ve gözetimler yapan kurucu
birliklerin organize olarak çıkarlarını temsil ettikleri bir sistem olarak tarif edilebilir.
Üzerinde görüş birliğine varılmış tek bir korporatizm modeli yoktur. Korporatizmin
temel tanımları üç şekilde açıklanabilir. Sosyal olarak tüzel yapılar (corporate structure);
sınırlı sayıdaki tüzel gruplar (corporate groups) arasında rekabetin sınırlandığı ve gücün
yapısının hiyerarşik olduğu yapılardır. Bu kabaca Schmitter’ın tanımlamasıyla örtüşmektedir.
Ekonomik olarak korporatizm; temel amacı fayda maksimizasyonu olan kapitalizm modeline
karşı olarak, tüzel yapıların üretimde baskın unsur olduğu ekonomik organizasyon sistemidir.
Politik olarak korporatizm; çıkarların temsilinin ve devletin müdahalesinin olduğu ve devletin
bu çıkar gruplarını gücün yapısına dahil ettiği sistemdir.

9.2. Resmî Süreçler: Hukuk Ve Devlet
Politika kararlara ulaşma sürecidir. Bu hem gücün dengelenmesi hem de gücün
uygulanmasında kurumların uygulamaları olarak anlaşılabilir. Kurumsal süreçler refahın
koşullarının belirlenmesi için çok önemlidir. Çünkü bu kurumsal süreçler hem refahın
sağlanması sürecinde oluşurlar hem de refah genellikle direk olarak bu kurumsal süreçlerle
ilgilidir.
Birçok sosyal politika devletin aracılığı ile üretilmiştir. Devletin sınırını tanımlamak
her zaman kolay olmaz. Çünkü bu kavram eksik kullanılmaktadır ve şartlara göre birkaç farklı
anlama gelebilmektedir. Berki devleti; bir toprak parçasında otoritesini sürdüren, ayırıcı
ve birincil fonksiyonları olan kurumsal yapı olarak tarif etmektedir. Bu yapının en kısıtlı
yorumu; devletin, toplumdaki siyasi kurumlar ile ilgili olduğu yorumudur. Devlete daha geniş
açıdan bakan biri de şu şekilde tarif edebilir; devlet gücünün uygulandığı bütün araçlar (okul
ve hastane hizmetleri dahil) veya devlet faaliyetlerinin hepsi ( devletin sanata sponsor olması
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olabilir). Bir toplumun resmî siyasal kurumları geleneksel olarak üç kategori olarak
sınıflandırılabilir; bunlar yasama, yargı ve yürütmedir. Bazı ülkeler güçler ayrılığı ilkesine
atıfla, farklı alanlar arasında katı bir iş bölümü yapmış olmalarına rağmen, onlar arasında her
zaman net bir ayrım yoktur. Mesela İngiltere hükümeti parlamentoda toplanır ve yargının başı
olan kişi de hükümet üyesidir.
Kanun yapma genel anlamda şu kategorilere ayrılabilir. Kanun birincil olarak modern
bir devletin güç uygulama aracıdır. Meslekten olmayan insanlar kanunu, genelde yasak ve
ceza ile ilgili olan ceza hukuku anlamında değerlendirirler. Ceza Hukuku aracılığı ile; insanlar
hapse atılmakta, çocuğuna kötü muamele eden ebeveynler cezalandırılmakta, insanlar
dolandırıcılıklara karşı korunmaktadırlar. Fakat bu toplumda kanunun rolünün sadece küçük
bir parçasıdır. Kanun daha genel anlamıyla; bireylerin ve toplulukların davranışlarını kural ve
prosedür olarak düzenleyebilen ve yöneten bir sistemdir. Hart kanunları birincil ve ikincil
hükümler olarak tasnif etmektedir. Birincil hükümler, diğer kanunların belirlenebileceği
şartları oluşturmaktır. Bu şartlar; hükümlerin tanınmasını, hükümlerin değiştirilmesini
mümkün kılan hükümleri, uygulama için gerekli olan yargılamayı kapsamaktadır. İkincil
hükümler ise diğer kanunlardır.
Kanun yapma sosyal politikada 4 açıdan önemlidir:
Anayasa Hukuku: Yasalar politikaların uygulanacağı çerçeveyi biçimlendirir.
Kurumların gücü kanun tarafından tanınmak zorunda ve bu kurumlara kanunda yetki
verilmesi zorunludur. Refah politikalarındaki en önemli gelişmelerden biri geçtiğimiz yıllarda
Avrupa Topluluğu tarafından; cinsiyet, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlığı da içeren refaha
ilişkin farklı alanlarda yetkili komisyonun oluşturulmasıdır. Komisyon, yaşlılar, engelliler,
etnik azınlıklar ve yoksullarla ilgili rolünü tanımlamaktadır.
Kanun Yapma: Kanun, izlenen politikaların kurallarını inşa etmek için kullanılır.
Kanun, bazı sonuçları ortaya çıkarmak için yaptırımlarla beraber öngörüleri de olan norm lar
sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden örneğin, insanların çocuklarını okula göndermesi
gerektiğini söyleyen bir kanun pozitif bir normdur. (çünkü burada insanların yapması gereken
bir şey var). İnsan yaşamına uygun olmayan evlerin kiraya verilmemesini söyleyen bir kanun
ise negatif bir normdur. (Çünkü insanlara yapılmaması gereken bir şeyi söylemekte). Fakat
yasal prensipler insanların ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiği ile sınırlı değildir.
Anayasa Hukuku’nu içeren şeylerden birisi, izin veren hukuk (permissive law)un olduğu
birçok sistemde geniş biçimde uygulanan farklı organların kendi rolünü belirlemesi ve
organizasyonlara kendi takdirleri çerçevesinde hareket etme gücünün verilmesidir.
İdare Hukuku: Kanun, sunulan hizmetlerin yürütme sürecini tarif etmek için
kullanılır. Sosyal güvenlik sistemleri birçok ülkede kendiliğinden geliştirilmez. Sosyal
koruma alanında sorumluluğu büyük oranda üstlenen devlet, olağan süreçte belli noktalarda
prosedür oluşturmak amacıyla mevzuatları bir araç olarak kullanır. Benzer şekilde ve
genellikle aynı süreçten geçerek, idari düzenlemeler idarenin yönetim süreçlerini düzenlemek
için kullanılır.
183

Uygulama: Burada genellikle kanunlara iliştirilmiş negatif yaptırımlar mevcuttur.
Böylelikle bu yaptırımları çiğneyen insanlar ve organizasyonlar bazı cezalara katlanmakla
sorumlu olur. Bir organizasyona verilen ceza illa onun için çalışan insanlara verilen ceza
değildir. Devlet örgütüne karşı kuralları çiğneme karşısında verilecek cezayı belirlemek bazen
oldukça zordur. Burada genellikle uygulanan temel yaptırım, hukuk kurallarına riayetdir.
Burada uygulama araçlarının koşulları ile normların oluşturulması arasında önemli
çakışmalar vardı. Diğer taraftan uygulanmayan veya uygulanamayan bir çok kanun örneği
vardır. Bazı kanunlar teşvik edicidir ve insanları bazı davranışlarda bulunmaları konusunda
teşvik eder. Örneğin yaşlı insanların refahına yönelik Japon kanunları şöyle söyler; “
Toplumun gelişmesine uzun yıllar katkı sağlamış yaşlılar sevilecek ve onlara hürmet
gösterilecektir ve onlara sağlıklı ve barışçıl bir hayat garanti edilecektir”. Bazı kanunlar
kuvvetli normlardan ziyade bazı ilkeler vaz eder. Avrupa Topluluğu’nun soft law (yumuşak
hukuk) adını verdiği, ilkeler hakkındaki uzlaşmaların genelleştirilmesi ve tarafların karşılıklı
tavsiyelerde bulunmasını kapsayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemde ulus-devletlerin
yorumlama serbestisi vardır.
Sosyal politika sadece yasal süreçlerden de ibaret değildir. Genellikle politikalar
onaylanan kanunlarla düzenlenmekle birlikte bu politikaların devletin yürütme güçleri
aracılığıyla başka düzeylerde geliştirilmesi de mümkündür. Bu konuda yetki devri oldukça
yaygındır. Bu süreçler ilkesel olarak birbirinden çok farklı değildir. Çünkü uygun bir biçimde
oluşturulan hükümetlerde yürütme, karar vermeden önce yasama organı tarafından
yetkilendirilmektedir.

9.3. Siyaseti Etkileme
Yasama sürecinin ele alınması süreci büyük ölçüde milletvekillerinin uygulamalarına
bağlıdır. Örneğin, Amerika’da yasama sürecinin kesintiye uğraması fırsatı İngiltere’de
olduğundan daha fazladır. Çünkü bu süreçte müzakere ve uzlaşma süreci daha rafine bir hale
gelmektedir. Fakat çıkarların arasının bulunduğu süreçler hakkında bazı genellemeler
yapılabilir. Politikanın oluşumunda dikkate alınan çıkarlar gücün yapısını yansıtmaktadır.
Çoğulcu yorumcular, gücün olası rotası hakkında daha geniş düşünmeye meyillidirler.
Elitist yorumcular ise önemli olduğuna inandıkları şeyler üzerinde yoğunlaşırlar. Politikaları
etkilemek için rekabet eden birçok belirli gruplar vardır. Sosyal politika ile ilgili bir çok
hususlarda ise politikacılar, devlet memurları, uygulayıcılar ve hizmet alıcıları gibi gruplar
etkileme fonksiyonunu yerine getirmektedir. Özellikle kitle iletişim araçları ve baskı grupları
aracılığıyla başkalarını ikna etmek için çabalayan insanlar çoğulcu yorumlara uygun
düşmektedir. Key, iki partili sistemlerde bu tip grupların önemli bir yer tuttuğunu
savunmaktadır. Siyasetçilerin kendi bilgi stoklarını oluşturmaları sınırlıdır. Bu durumlarda
baskı grupları partilere bilgi akışı sağlarlar ve böylece siyasal partiler kendi alanlarını aşan
konularda daha makul bir pozisyon alırlar.
Kısmen farklılıklardan dolayı, kısmen de kamuoyunun etkisinden dolayı kitle iletişim
araçlarının etkilerini belirlemek zordur. Bazı elitist teoriler kitle iletişim araçlarını,
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düşüncelerin manipülasyon aracı veya baskın kültürlerin güçlendirilmesi için bir yol olarak
görmektedir. Siyasi sunumlarda tutarlılık eğiliminin örnekleri mevcuttur fakat kitle iletişim
araçları birçok sosyal politika meselesinin sunumunda nadiren tutarlı davranır
Baskı gruplarının rolü açıkça tanımlanabilir ve sonuç olarak sosyal politika
çalışmalarına acil bir şekilde uygulanabilir. Baskı grupları çıkar grupları ve kampanya
grupları şeklinde tasnif edilebilir. Çıkar grubu; doktorlar, sigara endüstrisi, inşaat lobisi gibi
belirli bir mesele etrafında çıkar birliği yapıp bunu temsil eden gruplardır. Kampanya
grupları ise birbirinden ilgisiz konularda kampanya yürütürler. Mesela kürtaj konusunda
birçok grup görüşleri doğrultusunda kampanya yürütür. Eckstein aynı zamanda 3. kategori
olduğunu ve bunun davranış (tutum) grupları (attitude groups) olduğunu belirtir. Bu
gruplar ise; herhangi bir çıkar veya amaç gütmezler fakat aynı düşünen insanların birliğini
ifade eder. Bunun en güzel örneği, refah politikalarında da son derece etkili olan dinî
gruplardır.
Baskı grupları siyaseti etkilemek için geniş çaplı stratejiler izlerler. Yoksulluk
meselesine yönelik lobi faaliyeti yürüten grupları inceleyen Whiteley ve Winyard sadece
kampanya gruplarını çıkar gruplarından ayırmamaktadır. Aynı zamanda yoksullara hizmet
sunanlar üzerinde lobi faaliyeti yürüten gruplarla, henüz resmîkabul almaya çalışan grupları
da ayırmaktadır. Yine aynı şekilde; belirli hedeflere yönelik lobicilik faaliyeti üzerinde
yoğunlaşanlarla, kamuoyunu etkilemeye çalışan ve açık stratejiler belirleyen grupları
ayırmaktadır.
Yoksulluk sıradışı bir başlıktır. Çünkü alanda faaliyet gösteren görece az çıkar grupları
vardır ve bu çıkar gruplarının faaliyet alanlarındaki çıkarları da sınırlıdır.

9.4. Politika Oluşturma
Politikalar bir dizi müzakere sonucunda oluşturulurlar. Fakat bu, gündemin nasıl
oluşturulduğunu ve nasıl devam ettirildiğini açıklamak için yeterli değildir. Banting, politika
oluşturmanın beş aşamasını özetlemektedir:






Problemin farkına varma
Dikkat çekme
Problemin tanımlanması
Alternatiflerin belirlenmesi
Alternatifler arasında seçim yapılması

Problemin farkına varmak ilk etapta şunu telkin edebilir: bu problemler bir şekilde
zaten yüzeye çıkacaktır. Fakat sosyal problemler söylendiği gibi basit değildir çünkü bunların
tanımlanmasında karmaşık kurallar karşımıza çıkmaktadır. Problemler birileri tarafından
tanınmak zorundadır ve bu kişi muhtemelen problemlerden dolayı zarara uğramamış biri olur.
En son çocukların cinsel istismarı problemi keşfedildi. Daha önce buna yönelik bir sürü
kanıtlar vardı. Fakat birçok uzman buna inanmayı reddetti. Bu keşif aslında aynı zamanda
toplumdaki güç hakkında bir açıklamadır. Çünkü bu aynı zamanda bir problemi tanımlamak
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zorunda olan siyasiler veya uzmanların gündemleri üzerinde güç ve kontrol sağlayan
grupların açıklanmasıdır.
Bir probleme dikkat çekilmesi bazı meselelere koşullanmıştır. Hall, Land, Parker ve
Webb meşruluğun önemini vurgulayarak problemin doğru anlaşılması gerektiğini ve insanlar
tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Onlar ayrıca birileri istediği sürece
politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu zorunlu olarak gücün yapısını
yansıtacaktır. Özellikle doğrudan rol oynayan bazı diğer faktörlerde mevcuttur. George
Bernard Shaw, politikalar üzerinde skandalların araştırmacıların yaptıklarından daha büyük
etkisi olduğunu belirtmiştir. Şu anda bir şeyler yapma isteği çok büyük olasılıkla ani olaylar
geliştiğinde ortaya çıkmaktadır. Nitekim aniden ortaya çıkan bir felaket veya sansasyonel
olay; sağlıktaki eşitsizlikleri, tutuklulara kötü muameleyi veya yaşlılara uygun olmayan evde
bakım hizmetlerini konu alan uzun soluklu araştırmalardan daha etkili bir rol oynamaktadır.
Bunun aksine hastane ölümleri, tutuklu koşulları ve yaşlılara saldırı gibi konular kurumlar
tarafından haber haline getirilir. Genellikle, bundan çok sonra bu problemleri besleyen şeyler
sosyal politika çalışmalarının konusu haline gelir. Kampanya grupları için burada almamız
gereken ders; onlar sadece bir problemin olduğunu göstermiyorlar aynı zamanda üzerinde
yoğunlaşmak üzere bir olay keşfederler.
Problemin tanımlanması siyasi ideoloji ve koşullara bağlıdır. Amerika ve İngiltere’de
yalnız ebeveynlik, geleneksel ailenin çözülmesi, babaların sorumluluktan kaçarak devlete
bağımlı hale gelinmesi olarak sorumsuzluk ebeveynlik problemi olarak tanıtıldığı gibi, diğer
birçok yoruma göre; yalnız ebeveynlik konusuna yoksulluk, kadın işgücünün emek piyasasına
dahil olması, çocuklar ve onlara bakacak kişiler arasında destekleyici bir bağlantının eksikliği
problemi olarak yaklaşılmıştır. Mesele Fransa’da ise farklı şekilde yorumlanmaktadır. Buna
göre Avrupa uluslarının en önemli sorunu doğum oranlarındaki düşüştür. Eğer böyle devam
ederse önümüzdeki yüzyılda kalan nüfusun ihtiyaçlarını sağlamak üzere yeterli sayıda çalışma
çağındaki nüfustan mahrum kalınacak. Yani problem sadece kadınların çocukları babasız
büyütmeleri değil, yeterli sayıda bebeğin olmamasıdır.
Diğer aşamalar alternatiflerin belirlenmesi ve alternatifler arasından seçim
yapılmasıdır. Hall, bir fizibilite testi önermektedir. Buna göre bir tedbirin uygulanabilir
olması gerekir. Fakat fizibilitenin etkin uygulama için önemli olmakla birlikte benimsenen her
politika için gerekli olup olmadığı tartışma konusudur. Fizibilite’den daha önemli olan husus
ise işlevsellik problemidir. Mesela çocukların cinsel istismarı konusu çok karmaşık bir
konudur ve birçok şekilde ele alınabilir. Doğrudan önlemler; ailelerin cezalandırılması,
çocukların evlerinden uzaklaştırılması, rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi gibi
şeylerdir. Doğrudan olmayan önlemler ise algılanan nedenlere göre değişmektedir. Mesela;
ebeveynlerin izlenmesi, ebeveynlerin eğitimi, erkeklere cinsellik eğitiminin verilmesi ve
pornografinin kontrol altına alınması doğrudan olmayan tedbirlerdendir.

9.5. Refahın Dağılımı ve Sosyal Bölüşümü
Politik

süreç

ve

devletin

rolüne

odaklanıldığında

refahın

dağılımı

ve
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organizasyonunda devletin merkezi bir role sahip olacağı ileri sürülmektedir. En iyi ihtimale
bu önermenin yarısı doğrudur. Devlet, devletin ne olduğunun tanımını yapma gibi kararları
alma yeterliliğinin yanında bütün topluma karşı sosyal politikanın yönünü devam ettirecek ya
da değiştirecek nihai karar almakla kalmayıp aynı zamanda, refahın organizasyonunun
çerçevesini tayin etmektedir. Fakat devlet dahi önemli kısıtlara sahiptir. İlk olarak, herhangi
bir devletin otoritesine yönelik limitler vardır. Çünkü politika süreci taraflar arasındaki
pazarlık sonucunda ortaya çıkar. İkincisi, devletin refah hizmetlerini sağlayan tek veya temel
araç olması gerekmeyip, refahı sağlayan diğer birçok araç bulunmaktadır.
Titmus, birkaç farklı yeniden dağılım süreci tanımlamakta ve tüm unsurların dikkate
alınmadığında sosyal politikanın yeniden dağıtımı etkisinin anlaşılmasının mümkün
olmadığını ileri sürmektedir. Titmuss, refahın üç temel türünü içeren refahın sosyal bölüşümü
yaklaşımını ortaya koymuştur:
Sosyal refah: geleneksel sosyal hizmeti ifade etmektedir. Bu devlet tarafından
sağlanan refah anlamına gelmektedir.
Mali refah: vergi sistemi sayesinde dağıtılan refah.
Mesleki refah: istihdamın bir bölümü olan sanayi tarafından dağıtılan refahtır.
Titmus’un sosyal refahın bölüşümüne yönelik yaklaşımının arkasındaki rasyonelite
çok açık değildir. Titmuss’un tanımladığı sosyal bölüşüm, refahın yeniden dağılımının
sağlanabileceği kanalları açıklama niyeti taşımaktaydı. Mali refah dağılımı iki farklı yeniden
dağılım çeşidini içinde barındırır. Bunun ilki insan davranışları üzerinde etkili olması arzu
edilen yardımlardır. Örnekler konut yardımları ve mortgage faiz yardımlarıdır. İkincisi ise
insanların yaşam düzeylerini korumak ve geliri yeniden dağıtılmasını hedefleyen gelirin
muhafazası ve devamlılığının sağlanmasıdır. Benzer şekilde mesleki refah, tek homojon bir
kategori değildir. Mesleki refah bağlamında refahla bağlantısı olmayan ve işçi ve işveren
arasındaki sözleşmeye dayalı olarak ödenen ücret dışı ek gelirlerin yanısıra işverenler
tarafından sağlanan özel sağlık sigortası, işçi barınma odaları veya hastalık ödeneği gibi
işçinin verimini artıracak yeniden dağıtımı sağlayan tedbirler yer almaktadır.
Bunların yanı sıra refahın dağıtıldığı diğer kanallar mevcuttur. Bunlar yasalara dayalı,
mahkemelerin hükmettiği tazminatlara dayalı refah imkanları olup, muhtemelen en önemli
refah sağlama kanalı gönüllü ve informal sektördür.
Çağdaş sosyal politika çalışmalarındaki en önemli kategorik ayırım sektör ayırımı olup
refahın dağılımını sağlayan dört ana sektör vardır. Bunlar: kamu, özel, gönüllü ve informal
sektördür.
Kamu sektörünün rolü ele alındığında bu sektörün devletin finansmanı ve
yönetimindeki sosyal hizmetleri yerine getirdiği görülmektedir. Kamu hizmetleri pratikte
alternatifi olmayan diğer sosyal politika aktörlerinin görev üstlenmediği sosyal refah alanları
açısından önemlidir. Kalıntı refah yaklaşımı refahı, sadece beklenmedik durumlarla baş
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etmesi mümkün olmayan kişiler için bir güvenli ağ olarak görür.
Refahın korunmasının minimum düzeyde de olsa kamu hizmetleri tarafından yerine
getirileceği Hayek gibi devletin sağ kanat karşıtları tarafından bile kabul görmektedir. Bu
konudaki tartışmalar devlet refahının olup olamayacağı değil, devletin sağlayacağı refahın
alanı, kapsamı ve nasıl dağıtılacağı ile ilgilidir.
Özel sektörün rolü incelendiğinde, ekonomik liberallerin kaynak dağılımının
düzenlenmesinde en iyi metodun özel piyasa olduğunu ileri sürdükleri bilinmektedir. Piyasa
yoksul kişilerin sağlayamadığı refahı onlara sağlamayı amaçlar. Bunu hizmetleri kamusal
olarak sağlamak yerine yoksul kişiye daha fazla para vermek suretiyle sağlamaya çalışır.
Nitekim, buna uygulamadaki en iyi örnek, çoğu Batı ülkesinde özel piyasalar üzerinde iyi
işlediği üzerinde fikir birliği bulunan gıda dağıtımı hizmetidir. Şayet yoksul kişiler gıda
ihtiyacını karşılayamadığında bu Ulusal Gıda Hizmetleri için değil, daha fazla, sosyal
güvenlik için bir örnek olarak görülür
Arthur Seldon’a göre refahın kollektif sağlanması verimsiz ve paternalisttir. Asıl
mesele fakir insanların hizmeti edinememesi ile ilgili değildir. Eğer bu problem olsaydı kendi
kendine karar vermeleri için para verilirdi ve gıda ve giyinme ihtiyacı için kamu sektörü
tarafından hizmet sağlanması gerekmezdi.
Gönüllü sektörün rolü ele alındığında; bu sektörün küçük bölgesel topluluklardan
profesyonel kurumlara kadar büyük ölçüde çeşitlilik gösterdiği anlaşılmaktadır. Gönüllü
sektör farklı çok geniş faaliyet türlerini kapsar. İngiltere de Gerard’ın hayır kurumlarını
sınıflandırması içinde denizaşırı yardım, sağlık ve engellilik, eğitim ve sanat, gençlerin
çalışması, toplum hizmeti ve konut, sosyal rehabilitasyon, hayvanları koruma ve dini gruplar
yer almaktadır.
Gönüllülük türleri; doğrudan hizmet sunma, gönüllü organizasyonlarda çalışma
(gönüllü barınma sektörü), katılı veya kendi kendine yardım grupları, finansman sağlama,
gönüllü kamu hizmeti görevi ve baskı grubu aktiviteleridir. Gönüllü sektörün rolü ise yasal
olarak belirlenmiş hizmetleri temelde tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenmektir. Bu
tamamlayıcı rol; yeni yaklaşım ve tekniklerin benimsenmesi, özel uzmanlığın geliştirilmesi ve
partnerliğin tesisi veya gönüllü ve resmîorganlar arasında sözleşmelerin yapılması biçiminde
farklı şekillerde ortaya çıkar. Gönüllü örgütler resmi-yasal kurumların yapamayacağı işlere
yönelebilirler. Örneğin, resmî kurumlardan hizmet almayı reddeden uyuşturucu bağımlılarına
yardım edebilirler. Yine gönüllüler; profesyonel görevlilerden ziyade refah hizmetlerini
fedakarlık motivasyonu ile yerine getirirler. Diğer bir ifadeyle gönüllülükte profesyonellikten
ziyade fedakarlık vardır.
İnformal sektör ise cemaatler, arkadaşlar, komşular ve akrabalardan oluşur. Toplumda
kendi kendine devamlılığını sağlayamamış veya yardım kurumlarından destek görmeyen
kişiler informal destek kanallarından yardım almaktadır. Toplum bakımındaki deneyim devlet
ve kamu sektörünün sınırlarını zorlayıcı etki yapmaktadır. Bayley, öğrenme güçlüğü çeken
engellilere yönelik informal bakımın resmîkurumlar tarafından sağlananın çok üzerinde
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olduğunu ileri sürmüştür. Bu grup hizmetler için gerçekte devletin rolü diğer sektörler ve
özellikle de informal sektör tarafından sunulan hizmetleri tamamlayıcı, hafifletici ve
destekleyici niteliktedir.

9.6. Refah Sağlamada Devletin Rolü
Devlet refaha düzenleme, sağlama ve planlama yoluyla etki eder.
Düzenleme: Devlet refah hizmetlerinin uygulanacağı kural ve düzenlemeleri tesis
eder. Örneğin, Moran ve Wood, medikal bakımın kontrolünde dört temel düzenleme türü
sınıflandırmışlardır. Piyasaya girişle ilgili düzenleme (kim doktor olacak ve nerede çalışacak)
rekabet kurallarını düzenleme (ilan, reklam vb alanlarda), piyasa yapısını düzenleme (nelerin
alınıp satılabileceği ile ilgili yasal kurallar), ücret ve fiyatları düzenleme.
Sağlama: Devlet, refahı ya kendisi farklı sosyal hizmetlerin finansmanını sağlayarak
ve yerine getirerek doğrudan veya vatandaşlar için hizmetleri satın alarak dolaylı olarak
sağlar. Her iki durumda da devlet etkin bir şekilde talebe göre hizmetin arzını tespit eder.
Bununla birlikte önemli farklılıklar vardır. Birincisi ideolojik olup, devlet doğrudan hizmet
sunumunun gayri ahlaki ve verimsiz olduğuna ikna edilir ve böylece dolaylı hizmet sağlama
temel bir yol haline gelir. İkincisi uygulamaya dönük olup, hizmetlerin piyasadan satın
alınması talebi belirleme ve diğer alanlarda piyasa imkanlarının kullanılmasını mümkün kılar.
Buna karşılık devlet özel sektörden yararlanmayı seçtiğinde piyasa sınırlamalarına da
maruz kalır. Devlet talep ve arz üzerinde sınırlı kontrole gerileyecektir.
Planlama: Devlet aygıtı kullanabileceği çok çeşitli araçlara sahiptir. Devlet satın alma
gücünü kullanabilir ve kaynaklarını nereye kullanacağına karar verir. Teşvik ve vergiler
vasıtasıyla mali kontroller vardır. Devlet belirli faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak için
finansal teşvikler sunabilir veya tersi bir şekilde vergilendirebilir.
Hükümet sık sık uzlaşma ve pazarlık pozisyonundadır. Bunun en iyi örneklerinden biri
gelişimin kontrolünde planlama kazançlarının kullanılmasıdır. İma planları çerçevesinde
alanların ikamet, ticari, sınai veya tarım olarak belirlemesi arsa değerleri üzerinde büyük bir
etkiye sahiptir. Benzer şekilde, arsa değerleri yol, atık sistemi vb. gibi altyapı projelerinin
devlet tarafından yapılmasına bağlıdır. Devlet yeni açılan arazilerin değerini artırmak için
vergilendirme seçeneğine sahiptir. Fakat imar planları ile arsa yaratılması ile toplumun
potansiyel kazançları arasında bir tradeoff bulunmaktadır. Bu yüzden, alışveriş merkezlerinin
bu izin karşılığında eğlence ve dinlenme merkezlerini bünyelerinde tesis etmeleri gerekebilir.

9.7. Refah Organizasyonu: Kamu Hizmet Sistemi
Refahın sosyal bölüşümü fikri özellikle sosyal politika düşüncesinin gelişiminde
önemli bir yere sahiptir. Çünkü, refah politikaları sadece idarenin bir meselesi olarak
görülmez. Ancak, bütünüyle refahın idarenin rolünü ihmal ederek diğer aktörler tarafından
sağlanmasına yönelinmesinin bazı riskleri vardır. Ancak, kamu sektörünün hizmet sunumu
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bünyesinde bazı mahzurları barındırır. Politik düzeyde politika analizinin yaygın
kusurlarından biri ideologlar, reformistler veya hükümetin ne talep edildiğine ve ne verilmesi
gerektiğine ilişkin üzerinde fikir birliği içinde oldukları tahminlerdir. Her zaman olmasa bile
bu tahminlerin kusurlu olma ihtimali yaygındır. Ayrıca, politikaların basit bir şekilde
önergeler şeklinde düzenlenmesi yeterli olmayıp uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
Üstelik politikaların etkisi beklentilerden farklı olarak ortaya çıkabilir ve bunda yönetsel
süreçler önemli bir rol oynar.
Sosyal hizmetlerin yönetimi, idaresi komplekstir ve tanımlanabilecek tek bir süreç
modeli bulunmaz. Birçok farklı süreç aynı anda işler.
Diğer taraftan, farklı türdeki hizmetler arasında temel farklılıklar vardır. Bu bağlamda
sosyal hizmetlerin nasıl yapılandırılacağı önemli bir konu olup, farklı tür ve yapıdaki
hizmetler için uygun bir model geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin yapısı ve hizmetlerin
karşılıklı etkileşimi konusunda genelleştirmelere gidilebilmesine imkan verebilir. Yerel veya
bölgesel bir yönetim yapısının mevcut olduğu yerlerde bulunmayan yerlere göre bu yapı
içinde hizmetler daha iyi yapılandırılabilir. Bulunmayan yerlerde hizmetleri geliştirmek
amacıyla çeşitli türde yapıların tesis edilmesi için daha fazla sorumluluk verilmesi gerekir.
Hizmetlerin yapılandırılmasında mevcut yapıların referans alınmadığı hizmet türlerine örnek
olarak ABD’de Yoksullukla mücadele ve Avrupa Birliğinde Yoksulluk programları
verilebilir.
Refah, merkezi yönetim perspektifinde ele alındığında dahi büyük ve sınırları belirsiz
bir fonksiyon değildir. Merkezi idareye verilen görevlere Sağlık, Eğitim ve Refah; Sağlık ve
Sosyal Güvenlik; Çalışma ve Sosyal İlişkiler gibi şemsiye kavramlar verilmesinin
sebeplerinden biri bunların refah temelli departmanlar olmasıdır. Bununla birlikte bu
departmanlar içinde zorunlu olarak çalışanların bölüşümü ortaya çıkmaktadır.
Farklı hizmet türleri arasında üç temel ayırım vardır. Bunlar fonksiyonel, müşteri
temelli ve alan temelli hizmetlerdir.
Fonksiyonel Bölüşüm: Hizmetler arasındaki ilk ve en sarih fark bu hizmetin ne
üzerine olduğudur: Temel sosyal hizmetler genellikle sağlık, konut, sosyal güvenlik, sosyal
çalışma ve eğitim olarak tanımlanır. Hizmetin ne olduğuna ilişkin ayırım fonksiyonel ayırım
olarak ifade edilir. Ayrım çalışanların bu hizmetler arasında bölüşümünü de beraberinde
getirmektedir. Ancak, hizmetlerin sınırı bazen diğer hizmetin sınırına geçmektedir. Örneğin,
çocuk rehberliği eğitim, sosyal çalışma veya sosyal hizmet türü olarak görülebilir. Yaşlı
bakım evleri konut veya kişisel sosyal hizmet alanı fonksiyonlarının icra edilmesine imkan
vermektedir.
Müşteri Grupları: Hizmetler, yaşlılar, çocuklar veya işsizler gibi belirli grupları
hedeflemektedir. Yaşlılar için verilen uzmanlık hizmetleri daha genç fiziki engelliler için
verilen hizmetlere aynı türdendir. Aynı türden hizmeti yerine getiren uzmanlar farklı gruplarla
ilgilenmektedir. Ancak bunlar aynı tür bilgiye sahiptir ve bu grupların ihtiyaçları konusunda
uzmandır.
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Diğer taraftan, müşteri grupları arasında yapılan ayırım, fonksiyonel bir ayırım
olmayıp farklı ihtiyaca sahip kişiler arasındaki ayırıma dayanmaktadır. Bu tür kişi grupları
kaynak dağılımında farklı politik önceliğe sahip olabilir veya hizmetin gelişimi farklı
zamanlarda ortaya çıkmış olabilir. Yine bazı hizmetler hizmet sundukları hedef gruplar
bakımından hizmet modeli diğer hizmetlerden farklılaşmamakla birlikte ayrımcı bir özelliğe
sahiptir. Örneğin etnik azınlıklara yönelik konut hizmetleri. Hollanda’da aynı hizmetlerin
Katolik, protestan ve diğerleri için ayrı ayrı sunulması.
Alan Temelli Bölünme: Hizmetler içinde çalışanların üçüncü temel bölüşümü
coğrafidir. Coğrafi bölüşüm belirli bir alan veya bölgede hizmetlerin nelerle ilgili olacağıyla
ilgilidir. Gerçekte bütün hizmetler bu tür coğrafi farklılığa sahiptir. Çünkü, neredeyse tüm
hizmetler en azından ulusal bir temele dayalı olarak biçimlendirilir. Benzer şekilde, bir hizmet
bölge, il, ilçe veya köy merkezli biçimlendirilebilir.
Bir hizmetin yürütüldüğü alana etkisi iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi belirli
fonksiyonların yeterli ekonomik imkanlara bağlı olarak ortaya çıkması hususu olup, uzmanlık
isteyen fonksiyonların küçük yerleşim birimlerinde dizayn edilmesinin güç olmasıdır. İkincisi
ise kapsanan alan türü (kentsel veya kırsal alan, dar veya geniş alan) sunulacak hizmetlerin
merkezileştirilebileceği veya yerelleştirilebileceği, bir bölgede sabit veya diğer bölgelerde
uygulanabileceği kararlarına etki eder.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal politikaların oluşturulma süreçlerini ve refahın bölüşümü ve
dağılımı konuları ele alınmıştır. Politika oluşturma süreçlerinde gücün ve toplumda gücün
dağılımının bu politikaların oluşumuna etkisi incelenmiştir.
Toplumda genel olarak refahın sağlanması politik bir faaliyettir ve bu faaliyet politik
bağlamda değerlendirilmelidir. Bu anlamda genel refahın sağlanmasına yönelik sosyal
faaliyetler veya güç kullanımı politiktir. Sosyal politikalarda gücün uygulanmasının
yorumlanması büyük ölçüde toplumdaki gücün yapısının anlaşılmasına bağlıdır.
Toplumda güç üç şekilde bulunabilir. Birincisi, gücün az sayıdaki belirli ellerde
yoğunlaştığını anlatan elitist görüştür. Elitist teoriler elit iktidarını da, diğer bir ifadeyle
yönetsel elitizmi de içerebilmektedirler. Buna göre; küçük bir topluluk bütün önemli kararları
alabilmektedir.Sosyal politikaların uygulanmasında bazı elit etkileri vardır, fakat güçlü
değildir. En çok ve sık sık verilen örneklerden biri işverenlerin çıkarları çerçevesindeki
uygulamalardır. Fakat bunun tersi örneklerde mevcuttur. Nitekim işverenlerin aynı zamanda
ağır sorumlulukları olan örneklerde mevcuttur.
İkincisi, çoğulcu model olup bu modelde güç çok sayıda elde yayılmıştır. Herhangi bir
grup sürekli olarak kararları etkileyemez. Fakat bu gücün mutlak anlamda eşit dağıtıldığı
anlamına gelmez. Toplumdaki gücün üçüncü modeli elitist ve çoğulcu modelleri
kaynaştırmaya çalışmaktadır. Güç tek bir yerde yoğunlaştırılmamıştır. Aynı zamanda etkin bir
biçimde de dağıtılmamıştır. Kararlara katılan çıkar grupları belli kalıpları takip ederler.
Korporatist model gücün uygulanmasını kurumsallaşmış çıkarların baskın hale gelmesi olarak
değerlendirmektedir.
Politika ise kararlara ulaşma sürecidir. Bu hem gücün dengelenmesi hem de gücün
uygulanmasında kurumların uygulamaları olarak anlaşılabilir. Kurumsal süreçler refahın
koşullarının belirlenmesi için çok önemlidir. Çünkü bu kurumsal süreçler hem refahın
sağlanması sürecinde oluşurlar hem de refah genellikle direk olarak bu kurumsal süreçlerle
ilgilidir.
Gücün diğer boyutu, siyaseti etkileme gücüdür. Çünkü, politikaları etkilemek için
rekabet eden birçok belirli gruplar vardır. Siyasetçilerin çeşitli konularda kendi bilgi stoklarını
oluşturmaları sınırlıdır. Bu durumlarda baskı grupları partilere bilgi akışı sağlarlar ve böylece
siyasal partiler kendi alanlarını aşan konularda daha makul bir pozisyon alırlar.
Politikalar ise bir dizi müzakere sonucunda oluşturulurlar. Fakat bu, gündemin nasıl
oluşturulduğunu ve nasıl devam ettirildiğini açıklamak için yeterli değildir. Banting, politika
oluşturmanın beş aşamasını özetlemektedir. Bunlar: problemin farkına varma, dikkat çekme,
problemin tanımlanması, alternatiflerin belirlenmesi ve alternatifler arasında seçim
yapılmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

Aşağıdakilerden hangisi elitist teoriyi nitelendirmektedir?
a)

Güç topluma yayılmıştır

b)

Güç az sayıda sınırlı elde toplanmıştır

c)

Güç kurumlar arasında paylaşılmıştır

d)

Güç toplumda temsil edilir.

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu modeli nitelendirmektedir?
a)

Güç çok sayıda elde toplanmıştır.

b)

Güç sınırlı elde toplanmıştır.

c)

Güç kurumlar arasında paylaşılmıştır.

d)

Güç toplumda temsil edilir.

Aşağıdakilerden hangisi korporatist modeli nitelendirmektedir?
a)

Güç çok sayıda elde toplanmıştır.

b)

Güç sınırlı ellerde toplanmıştır.

c)

Güç kurumlar arasında dağılmıştır.

d)

Güç toplumda temsil edilir.

Aşağıdakilerden hangisi politika oluşturma sürecinin 5 aşamasından biri değildir?
a)

Uygulamaya geçilmesi

b)

Problemin farkına varma, dikkat çekme

c)

Problemin tanımlanması

d)

Alternatiflerin belirlenmesi ve alternatifler arasında seçim yapılması

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)a
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10. SOSYAL POLİTİKANIN TARAFLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sosyal Politikanın Ulusal Tarafları
10.1.1. Devlet
10.1.2. Sendikalar
10.1.3. Sivil Toplum Kuruluşları
10.2. Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
10.2.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
10.3. Avrupa Birliği ve Sosyal Diyalog
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ulusal düzeyde sosyal politikanın tarafları nelerdir
2) Sendikalar hangi anlamdaki sosyal politika tarafıdır.
3) ILO niçin kurulmuştur ve sosyal politika tarafı olarak etkili bir
uluslararası kuruluş mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Politikanın
Ulusal Tarafları

Sosyal Politikanın
Uluslararası Tarafları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ulusal
düzeyde
Okuyarak,
fikir
sosyal
politikaların yürüterek ve tartışmalara
oluşturulma
süreçlerinde katılmakla
etkili
olan
tarafları
kavrayabilmek.
Uluslarası
sosyal
Okuyarak,
fikir
politikaların
oluşturulma yürüterek ve tartışmalara
süreçlerini ve bu aşamada katılmakla
etkili
olan
tarafları
kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar






Uluslararsı Çalışma Örgütü ILO: Çalışma hayatında sosyal adaletin
sağlanması suretiyle sosyal barışın temini amacıyla 1919 yılında Birleşmiş
Milletler Örgütü ile birlikte Versay Barış Anlaşmasına dayanılarak kurulan
uluslarası kuruluş.
Sendika: İşçi ve işverenlerin, çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri
tüzel kişilik.
Sosyal diyalog: Toplumun farklı kesimlerini temsil eden aktörler arasında her
türlü görüşme / müzakere, danışma veya bilgi paylaşımı olarak tanımlanabilir.
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikanın ulusal ve uluslararası tarafları ele alınmaktadır. Sosyal
politikanın ulusal tarafları; devlet, sosyal taraflar, sivil toplum kuruluşları; uluslararası
tarafları uluslararası çalışma örgütü, AB ve sosyal diyalog, uluslararası işçi ve işveren
kuruluşlarının sosyal politikaların oluşumuna etkileri değerlendirilerek politika oluşum
süreçlerine ilişkin bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
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10.1. Sosyal Politikanın Ulusal Tarafları
Sosyal politikanın ulusal taraflarını başta devlet olmak üzere işçi ve işveren kuruluşları
meydana getirmektedir. Ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapılarındaki
gelişmelere paralel olarak işçi, işveren ve devletin rol ve fonksiyonları da değişmektedir.

10.1.1. Devlet
Devlet, sosyal politikanın temel tarafıdır. Devlet, çıkardığı kanunlar, oluşturduğu
kurumlar, işveren ve arabulucu rolü ile sosyal politikaların oluşturulmasında temel rol
oynamaktadır. Ülkenin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel yapısı ve uluslararası faktörler
devletin sosyal politikaların oluşturulmasında rolünü kapsam ve içerik olarak etkilemektedir.
Sosyal politikanın en eski faaliyet alanı işçilerin korunmasıdır (müstahdemler de
dikkate alınırsa ücretlilerin korunması). Emeğin veya işçinin korunması kamu organlarınca ve
şüphesiz ilk sırada devletçe alınan tüm tedbirlerin toplamını kavramaktadır. Bu tedbirler ücret
karşılığı çalışan işçileri tehlikelere ve zararlı durumlara karşı korumak ve bunları 3. şahısların,
yani işverenlerin iş ve hizmetlerinde çalışırken doğrudan doğruya karşılaştıkları risklere karşı
himaye etmektir. Hukuki bakımdan (iş hukuku) işçinin (ücretlisi) korunması demek, “işverene
veya istihdam edene kamu hukukuna dayanmak suretiyle istihdam edilenin korunması
maksadıyla yüklenen vecibeleri kavrayan normların bütünü” anlamına gelmektedir.
Ücret karşılığında çalışan bir işçinin gördüğü iş, yabancı bir şahıs nam ve hesabına
yapılan bir iş olduğu için, özellikle bundan dolayı işin gördürülmesi, içeriği, cereyan ettiği dış
çevre, çalışma ve çalıştırmadan doğan karşılıklı haklar ve borçlar, bunlar hizmet
sözleşmesinde tespit edilmemiş olduğu takdirde belirli normlara bağlanmak
zorunluluğundadır. Ayrıca işçinin bir insan olduğu da göz önünde tutulmak suretiyle insanın
ruhi durumu, ahlaki şahsiyeti bir hukuk konusu olarak özellikle ele alınmalıdır. Kamu emir ve
nizamları, ücret karşılığı çalışan işçilerin istihdamı bakımından ilk sırada işverene
yönelmiştir.
Kamu müdahalesi, devletin sanayi kapitalizminde işçi-işveren ilişkilerini düzenleme
amacıyla aldığı tedbirlerin tümüdür.
Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmasına karşın, devletin sosyal politikadaki rolü
genel olarak üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: işveren rolü, düzenleyici rolü ve
hakem rolüdür.
İşveren Rolü: Kamu sektöründeki işgücünün önemli bir kısmını istihdam etmesi
nedeniyle aynı zamanda bir işveren konumunda da olan devletin oynadığı rol özellikle iki
alanda kendini göstermektedir. İlki istihdam politikası, ikincisi ise kamu sektöründeki
sendikalarla imzaladığı toplu sözleşmelerin özel sektördeki toplu sözleşmelere olan etkisidir.
Düzenleyici Rolü: Sosyal politika oluşturma bölümünde ifade edildiği gibi,
günümüzde hemen her ülkede devlet, gerek bireysel gerekse toplu iş ilişkileri ile ilgili yasal
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çerçeveyi oluşturarak sosyal politikanın temellerini oluşturmaktadır. Devletin bu alandaki
rolü; ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal özelliklerine, endüstri ilişkilerinin tarihsel
gelişimine, demokratikleşme sürecine ve sosyal devlet anlayışındaki gelişmelere göre
değişmektedir.
Hakem Rolü: Çalışma hayatı ile ilgili olarak belirli bir yasal çerçeve çizilirken ve
sendikal haklar tanındıktan sonra devletin bir hakem olarak uzlaştırıcı rolü önem
kazanmaktadır. Devlet ekonomik ve sosyal gereklilikler açısından taraflar arasında
dengeleyici bir rol oynarken, iş uyuşmazlıklarının da barışçı yoldan çözümlenmesi için çaba
harcamaktadır.

10.1.2. Sendikalar
Kökeni Eski Yunanca’ya kadar uzanan sendika kelimesi aynı sınıftan olan kişilerin iş
ve kazanç koşullarını korumak ve iyileştirmek için kurdukları mesleki birlik anlamına gelir.
Türkçe’ye Fransızca’dan geçen sendika kelimesi işçi birlikleri ve işveren birliklerini kapsar.
Buna karşılık Almanya, İngiltere ve ABD’de işçi ve işveren sendikaları için ayrı deyimler
vardır. Örneğin, ingilizce konuşulan ülkelerde işçi sendikaları için Trade Union işçi
sendikası, işveren sendikası için Employers Association (işveren derneği) kelimeleri
kullanılır. Türkiye, Fransa gibi bazı ülkelerde hem işçi hem de işveren örgütlerini ifade etmek
için kullanılmaktadır. Ancak bazı ülkelerde olduğu gibi hem işçi hem işveren örgütlerini ifade
etmek için kullanılsa da ilgilendikleri sosyal grubun genişliği, bu grubun ekonomik yönden
zayıflığı; işçi sendikalarını sürekli ön plana çıkardığından, sendika kavramı ile genelde işçi
örgütleri anlaşılmaktadır.
Sendikacılığın temelinde yatan felsefe, birleşerek güçlü olma, dayanışma yoluyla ortak
çıkarları birlikte koruma ve geliştirmedir. Ortaya çıkış nedeni kuvvete kuvvetle karşı koyma
ihtiyacıdır. Aynı düşünce işveren sendikaları içinde geçerli ise de bu hiç bir zaman işçiler için
arzettiği önem kadar olamaz.
Aynı zamanda sendikalar işçiler için bir meslek kuruluşu ya da teşekkülüdür. Bununla
beraber barolar, meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları, tıp, dişçilik, mühendislik odaları,
esnaf ve sanatkarlar kooperatifi vs. kuruluşlardan önemli ölçüde farklıdırlar. Öyle ki,
sendikalar serbest irade ile kurulurken diğer meslek teşekkülleri yasa ile kurulur ve bunlara
üyelik mecburidir.
Bugünkü anlamını 1839 yılında kazanan sendika kavramı ilk defa İngiltere’de bir
şehir veya bölgede işçilerin genel çıkarlarını korumak için kalfalar arasında kurulup
geliştirilen dostluk örgütlerinin ortak eylemlerini anlatmak için kullanılmıştır. Sanayi devrimi
öncesinde zanaat hayatı ile birlikte üretim ve çalışma ilişkilerini düzenleyen usta, kalfa ve
çırakların bir arada bulundukları, çıkar farklılıkları yerine çıkar birliğine dayanan bir yapıya
sahip olan, çalışanların üretimin her aşamasında yer aldığı loncalardan farklı bir örgütlenmeyi
ifade eden işçi sendikaları, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını
savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki örgütlerdir. Bir başka
tanıma göre ise, işçi sendikaları, işçilerin açık veya gizli birtakım ihtiyaçlarına cevap vermek,
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duruma ve ortama göre işçilerin çıkarlarının temsilcisi olmak ve çıkarlarını korumak, toplu
pazarlık ve toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla işçilerin çalışma hayatındaki durumlarını
değiştirmek için kurulan örgütlerdir.
İşçi sendikalarının diğer örgütlerden ayrılan üç önemli noktası vardır: Üyelerinin
özelliği (yapısı), amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için kullandıkları araçlar. Bu
nedenle işçi sendikasını şu şekilde tanımlamak mümkündür: İşçi sendikası, üyelerini işçilerin
oluşturduğu, hem işyerinde hem de toplumda üyelerinin çıkarlarını örgütlemeyi ve temsil
etmeyi amaçlayan, çalışma ilişkilerini işverenle doğrudan yaptıkları toplu pazarlık yolu ile
düzenlemeye çalışan örgüttür.
İşçi sendikaları üç temel haktan oluşan bir sac ayağının üzerinde oturmaktadır. Bunlar:
örgütlenme hakkı, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkıdır. İşçi
sendikalarının işlevlerini gerçek anlamda yerine getirebilmeleri için bu üç temel hakkın bir
arada bulunması gerekir.
İşçi sendikaları, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren etkinlik ve güç kazanmaya
başlamışsa da, sendikaların ilk ortaya çıkışları ve işçileri temsil etme gücüne sahip sosyal bir
taraf olma mücadelesi vermeye başlamaları 19. yüzyılın son yarısına kadar uzanmaktadır.
İşçi sendikaları, sanayi devriminin ve sanayileşmenin yarattığı sorunlar karşısında
oluşan işçi hareketinin en önemli kanadını oluşturmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte liberal
ekonomi anlayışı içinde çalışma hayatı ve çalışma koşulları, özellikle işçi sağlığı ve iş
güvenliği ile geçim düzeyi açısından son derece kötü ve sağlıksız bir yapıyı ortaya
çıkarmıştır. Bu nedenle bu dönemde iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısı hızla artarken;
kadın, çocuk, genç işgücü sayısı da hızla artış göstermiş ve yetişkin erkek işgücü yönünden
daha önce rastlanılmayan işsizlik sorunu baş göstermeye başlamıştır. Bunun yanı sıra,
işçilerin yoksulluğuna rağmen işverenin aşırı sermaye birikimi büyük bir ekonomik
dengesizliğe neden olmuştur. Böylece sayıları hızla çoğalan ve büyüyen fabrikalarda çalışan
işçiler arasında, çalışma hayatının bu ağır ve olumsuz koşullarını paylaşmaktan kaynaklanan
meslek bilinci kısa sürede güçlenerek, sıkı bir dayanışmaya dönüşmüştür. İlk dayanışma
örnekleri ve tepkiler, özellikle nitelikli işgücünü oluşturan, Endüstri Devrimi öncesinde bir
zanaat veya mesleği bulunan işgücü arasında oluşmuş; belirli meslek ve zanaat sahipleri
birbirleriyle rekabet etmek yerine birlikte hareket etmeye başlamıştır.
Bu işgücü önceden planlanmayan örgütsüz, belirli bir amaç için kendiliğinden bir
araya gelerek, toplu olarak başkaldırılarda bulunmaya başlamıştır. Ancak koalisyon adı
verilen bu hareketler önceden planlanmadıkları için, olası sonuçlarını öngörebilmek de güç
olmuş, bu nedenle işçilerin bu ortak ve toplu tepkileri çoğu zaman şiddet eylemlerine
dönüşmüştür. Bir başka ifadeyle, loncalarda çalışanlar bağımsız üretici durumundan, tüm
hayatları boyunca yalnızca ücret karşılığı çalışan ve ne üretim araçlarına ne de ürettikleri mala
sahip olan kişiler durumuna gelmişlerdir. İşçilerin bu elverişsiz çalışma koşullarına önceleri
bir tepki olarak başlattıkları birlikte hareket etme olgusu da, daha sonra örgütlenmiş işçi
hareketine dönüşmüştür. Kısacası işçi sendikaları, ücretlilik düzeninin doğuşuyla birlikte
ortaya çıkmıştır.
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Sendikacılık hareketi, ücretlilik düzeninin temelinde yatan Endüstri Devrimi’nin ve
kapitalizmin ilk olarak varlık kazandığı İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İlk işçi örgütü 1792
yılında kurulan Londra Yazışma Derneği adını taşıyan dernektir. Ancak dernek 1799’da
kapatılmış ve 1800 yılında çıkarılan Birleşme kanunu ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır.
Bu dönemde örgütlenmenin suç olarak kabul edilmesinde devletin ekonomik ve sosyal hayata
müdahalesini reddeden klasik liberal görüşün rolü büyük olmuştur. Ancak örgütlenmenin
önündeki yasaklara rağmen, özellikle vasıflı işçiler arasındaki örgütlenmeler devam etmiş ve
bunun üzerine 1824 yılında İngiltere’de işçi sendikalarının yasal örgütler olarak kurulmalarına
imkan tanıyan kanun çıkarılmıştır. İşçi sendikaları ABD’de 1842, Almanya’da 1869 ve
Fransa’da ise 1884 yıllarında yasal olarak tanınmışlardır. İşçi hareketi, işçi sınıfının bir
hareketi olma bilinciyle siyasal ve ekonomik yapıda güçlü ve sürekli örgütler oluşturmuş ve
toplumlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileyecek bir güce ulaşmıştır. Önce siyasal
demokrasi konusundaki taleplerini gerçekleştirmeye çalışan işçi hareketi, daha sonra sosyal
hak ve özgürlükler konusunda bir dönüşümün sağlanmasında etkili bir rol oynamıştır.
Nitekim İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa'da çok güçlenen işçi sendikaları
bu dönemde temsil ettikleri toplumun önceliklerini belirleyen ve bu önceliklere bağlı olarak
ekonomik ve sosyal politikaları etkileyen toplumsal güç olmuşlardır. 20. yüzyılın ikinci yarısında sendikal hareketin bu denli güçlenmesinde şüphesiz siyasi iktidarların desteği büyük
rol oynamıştır. Siyasi iktidarların örgütlü harekete ve toplu pazarlık sürecine böylesine destek
vermelerinin önemli bir nedeni ise işçi sendikalarının savaş döneminde hükümetlerine
verdikleri destek ve ülkelerine gösterdikleri bağlılıktır. Kısaca, Avrupa'da siyasi iktidarlar
özellikle 1960'h yıllara kadar sendikal harekete olumlu yaklaşmışlar ve işçi sendikalarım
çoğulcu liberal demokrasinin temel unsurlarından biri olarak benimsemişlerdir.
1950 sonrası Avrupa'da işçi sendikalarının üye sayılan ile yoğunluk oranlarındaki
değişim değerlendirildiğinde, 1970'li yıllara kadar birçok Avrupa ülkesinde farklı oranlarda
olmakla birlikte, sendika üye sayılarıyla yoğunluk oranlarının artığı görülmektedir. Ancak bu
olumlu gelişme, 1980 ve 1990'lı yıllar dikkate alındığında büyük bir farklılık göstermektedir.
Kısaca belirtilecek olursa yaklaşık son yirmi yıl, sendikalaşma ve sendikal temsil açısından
önemli gerilemelerin veya duraklamaların yaşandığı bir dönem olduğu söylenebilir. Örneğin,
1995-2000 yılları arası dikkate alındığında, Almanya ve Avusturya, sendikal hareketin, temsil
gücünde önemli kayıplar yaşadığı ülkelerdir. Örneğin, Almanya'da 1990-1999 yılları arasında
sendika yoğunluk oranı yaklaşık %29'dan %23'e gerilerken, en güçlü işçi sendikalarından biri
olan DGB 1990 yılı sonrasında üyelerinin yaklaşık %30'nu kaybetmiştir. 1990 sonrası
değerlendirildiğinde, İngiltere'de İşçi Partisi'nin iktidar döneminde sendikal hareketin yasal
düzenlemelerle desteklenmesine karşın, İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Trade Union
Congress) sahip olduğu 8 milyon üye, 1980 yılı üye sayısının ancak %60'ına denk
gelmektedir.

10.1.3. Sivil Toplum Kuruşları (STK)
Sivil toplum kuruluşları kavramının tanımı konusunda literatürde tam bir fikir birliği
bulunmamaktadır. Kavram: zaman, yer, amaç ve teorik bakış açısına bağlı olarak farklı
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şekillerde tanımlanabilmektedir. Ancak tüm tanımlarda; bu örgütlerin kurumsallaşmış,
devletten ayrı, elde ettikleri kar veya geliri sosyal amaçlar doğrultusunda kullanan, bağımsız,
gönüllü kişilerden oluşan, kamusal amaçlı faaliyet yapan örgütler olmaları gerektiği üzerinde
durulmaktadır.
Sivil toplum kavramını açıklamaya yönelik çeşitli girişimler mevcuttur. Genel olarak
sivil toplum, devlet dışında ve devletin denetimi altında olmayan gönüllü üyeliğe
dayanan gönüllü örgütlerin yer aldığı alan olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımda bir
toplumun kendisini ve eylemlerini bir bütün olarak, devlet iktidarının baskısı ve
denetimi altında olmayan gönüllü örgütler yoluyla örgütlemesi şeklinde yapılmaktadır.
Görüldüğü gibi bu tanımda, sivil toplumun devletten bağımsız olarak kendi kaderini tayin
edebileceği ifade edilmektedir.
Ancak daha kapsamlı bir tanımda, toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm
bulma sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri yaşama
geçirecek politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan, farklı gönüllü örgütlerin devlet
denetimi dışında kurduğu ortak alan olarak izah edilmektedir. Böyle bir tanımlama, sivil
toplumu sadece devlet denetimi dışında gönüllü örgütlerin hareket alanı olarak tanımlamanın
kavramı çok fazla teknikleştirmesi ve kavramın taşıdığı ahlaki ve siyasi değeri asgariye
indirgemesinden ve sivil toplumu sadece demokratik toplum yönetimi temelinde
tanımlamanın da, kavrama aşırı ahlaki ve siyasi değer yüklemek sorununu ortaya
çıkartmasından kaynaklanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarını adlandırma konusunda da literatürde çok farklı kavramlar
kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında Hükümet Dışı Örgüt, Kar Gütmeyen Örgütler,
Gönüllü Örgütler, Üçüncü Sektör, Bağımsız Sektör ve Sosyal Hareketler sayılabilir.
Sivil toplum kuruluşlarının geçmişi oldukça eskidir. Ancak küreselleşme ile birlikte
yeniden gündeme gelmişlerdir. Sosyal sorunların karmaşıklaşması, devletin sorunları
çözümlenmesinde yetersiz kalması, 1980 sonrası neo-liberal politikalarla birlikte bu örgütlere
duyulan ilgiyi artırmıştır. Sayıları ve nitelikleri geçmişten çok farklı olan sivil toplum
kuruluşları; siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel faaliyetler yerine getirerek, insanı, evrensel
değerlere dayalı bir değişim içine sokmaya ve yurttaşlık kavramı yaratmaya çalışmaktadır.
Sosyal politika açısından sivil toplum kuruluşları iki temel işlevi yerine
getirmektedirler. Bunlar: demokratik hakları elde edilmesi ile ekonomik açıdan bireylerle
sınıflar arasında oluşan dengesizliği gidermeye yönelik politikaların geliştirilmesidir.

10.2. Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
Uluslararası sosyal politika, insan gücünü koruyup geliştirebilmek yönünde
uluslararası düzeyde benimsenen ilke ve kuralların, bir diğer deyişle normların yaratılmasını,
bunlara bölgesel, kıtasal yada küresel bir coğrafyada işlerlik kazandırılmasını
hedeflemektedir. Uluslararası sosyal politikanın amacı, ulusal sosyal politikaların son
bağlamda evrensel bir yörüngede standartlaştırılmasıdır.
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10.2.1. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ILO, Milletler Cemiyeti ile birlikte ve Versay Barış Anlaşmasına dayanılarak
kurulmuştur. ILO’nun kuruluşuna hakim olan ilke, çalışma hayatında sosyal adaletin
sağlanması suretiyle sosyal barışın teminidir. 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.
ILO’nun devamlı bir görevini uluslararası sosyal politika oluşturmakta olup, bu
amacına uygun olarak örgüt evrensel bir karaktere sahiptir. ILO’nun kuruluşu üçlü temsil
esasına dayanmaktadır. 1919 yılında Versay Barış Antlaşması ile kurulan örgüt, üçlü yapıya,
tripartizme dayalı tek uluslararası kuruluştur. Devletler 2 hükümet, 1 işçi, 1 işveren temsilcisi
olmak üzere ILO’da toplam 4 kişi ile temsil edilmektedir. Örgüt, işçi-işveren-hükümet üçlüsü
arasında dengeli ilişkiler kurmak suretiyle bütün dünyada sosyal barışın tesisine hizmet
etmektedir. Bu nedenle bütün organlarında ve faaliyetlerinde aynı üçlü grubun dengeli bir
biçimde temsil edilmesini kabul etmiştir. Temel amacı, kadın ve erkek çalışanların özgür, eşit,
güvenli ve insan onuruna uygun koşullara sahip düzgün ve verimli iş elde etme fırsatlarını
geliştirebilmek olan ILO’nun devlet ile işçi ve işveren örgütlerini bir araya getiren bu üçlü
yapısı, sosyal diyalogun en önemli örneğidir. ILO, 176 ülkeden işçi ve işveren örgütleri
temsilcileri ile bunların bağlı olduğu devletlere küresel düzeyde sosyal diyalog için bir forum
imkanı sağlar. Uluslararası çalışma standartları bir üçlü diyalog süreci sonunda hazırlanır ve
kabul edilir. İstihdam, sosyal koruma, eşitlik, çocuk emeği ve zorunlu çalışmanın ortadan
kaldırılması gibi küresel politika ve stratejiler bu şekilde belirlenmekte ve hayata
geçirilmektedir.
Üçlü yapısı ILO’ya bir yandan bir meşruiyet ve uluslararası düzeyde kabul edilen
yönetsel bir aygıt konumuna sahip olma, diğer yandan küresel sorunları teşhis etme ve
uygulanabilir çözüm yolları geliştirme kapasitesi vermektedir. Sosyal diyalogla ILO,
demokrasi ve sosyal adaleti sağlamlaştırma, yoksulluğu azaltma ve dengeli sosyal ve
ekonomik kalkınmayı teşvik etme hedeflerinde geniş bir konsensüse ulaşmaya çalışır
ILO, ücret karşılığı çalışan insanlarla ilgili hukuk düzenindeki birçok geriliklere karşı
şiddetli bir mücadeleye girişmiştir. Teşkilatın 1919 yılında Washington’daki ilk toplantısında,
sanayi ve taşımacılıkta 8 saatlik iş günü veya 48 saatlik iş haftası rejiminin uygulanması
hususunda meşhur bir anlaşmaya varılmış ve anlaşmaya birçok devletler, bu arada İktisaden
bir hayli geri durumda olan devletler de katılmıştır. Kongrede ayrıca kadın işçilere doğumu
takiben verilecek dinlenme süreleriyle, kadınların genellikle sanayide gece çalıştırılmalarının
yasaklanması, 17 yaşını doldurmamış olan gençlerin keza gece çalıştırılmalarının
yasaklanması ve 12 yaşını tamamlamamış çocukların sanayiden sayılan işlerde istihdam
edilmemeleri gibi kararlar da alınmıştır. Bu sözleşmeler birçok devletler tarafından imza ve
tasdik edilerek yürürlüğe konmuştur.
207

10.2.1.1. ILO’nun Organları
ILO’nun Uluslararası Çalışma Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu ve Yönetim
Kurulu olmak üzere üç ana organı ve çeşitli yardımcı organları vardır.
Uluslararası Çalışma Konferansı: Her üye devlet UÇK’ya iki hükümet temsilcisi ile
bir işveren ve bir işçi temsilcisi gönderir. Üye devletlerden gönderilecek işçi ve işveren
temsilcileri en fazla temsil yetkisine sahip her iki meslek organizasyonuyla (işçi ve işveren
sendikası) anlaşma suretiyle seçilir. Konferans yılda en az 1 kez toplanmak zorundadır.
Konferansta sözleşme tasarıları ve tavsiyeler hakkında kararlar alınır. Ayrıca ILO’nun bütçesi
hakkında da karar verilir. Konferans ILO’nun genel politikasına ilişkin kararlar almaktadır.
Uluslararası Çalışma Bürosu: Bir icra organı olarak UÇB, 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.
Vazifeleri: Konferans’ta müzakere konusu yapılacak tüm meselelerin kaynak ve dayanaklarını
hazırlamak, konular hakkındaki daha önceden alınmış uluslararası kararlara yönelik
karşılaştırmalı raporlar hazırlayarak Konferans heyetine sunmak, Konferansın sekreterlik
işlerinin düzgün şekilde işlemesine dikkat etmek, alınan kararların tam ve noksansız izahlarını
yapmak ve bu kararları araştırmalarla açıklamak, işçilerin yaşama ve çalışma ilişkilerinin
uluslararası ölçüde düzenlenmesi ile ilgili bütün bilgileri toplamak ve bunları ilgililere
dağıtmaktır.
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, 24 hükümet temsilcisi, 12 işçi temsilcisi ve 12 de
işveren temsilcisi olmak üzere 48 kişiden oluşmaktadır. Bu temsilcileri UÇK seçmektedir.
Yönetim Kurulu ILO’nun idari işlerini yönetir, konferansın gündemini tespit eder, kararların
yürürlüğe girmesine nezaret eder, bütçesini hazırla, bütçenin kurulmasını denetler, kısacası
UÇK’nın görev alanına girmeyen tüm sorunları ele alabilir. Cenevre şehrindeki Genel
Merkezi ile dünyanın birçok yerinde bulunan ILO Bölge Büroları arasında işbirliği ve irtibat
sağlar.
Teknik ve Bölgesel Konferanslar: Belli coğrafi sınırlar içinde kalan ve özel olarak
belli devletleri ilgilendiren özel sorunlar için Teknik ve Bölgesel Konferanslar
toplanmaktadır. Örgüt 1935’den beri Amerika ve II. Dünya savaşından sonra da Uzak ve
Yakın Doğu Ülkeleri için bu tarz konferanslar tertip etmektedir.
Devamlı Komiteler: ILO, yönetim organlarının görevlerine yardımcı olmak üzere
devamlı komiteler kurmuştur. Başlıca devamlı komiteler: Mali ve İdari Komite, Bütçe
Komitesi, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Komitesi, Sanayi Komitesi’dir.
Sanayi Komiteleri: En önemli sanayi dallarının sorunlarını incelemek üzere sanayi
komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler ILO yönetim organlarının daveti üzerine toplanır.
Başlıca sanayi komiteleri; Kömür Komitesi, Kara Nakliyatı Komitesi, Demir ve Çelik
Komitesi, Tekstil komitesi vb.dir.
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Diğer taraftan ILO’nun en önemli görevi sözleşme tasarıları hazırlamaktır. Bu
tasarılar üye devletlere tasdik edilmekte ve netice itibariyle tasdik edilen tasarı ile ilgili ülkede
yürürlüğe girmektedir. Bir sözleşme tasarısının kabulü, ancak hukuken muteber olmak
suretiyle verilen tüm oyların üçte iki çoğunluğuna bağlı bulunmaktadır. Sözleşme tasarısının
belirli bir üye ülkede yürürlüğe girebilmesi için, o ülkenin parlamentosu tarafından kanun
yapma usullerine uygun olarak tasdik ve tasvip edilmesi şarttır. Sözleşmemeleri benimseyip
benimsememek hususunda üye devletler bakımından hiçbir peşin taahhüt söz konusu değildir.
Ancak hükümetler, karar alınan sözleşme tasarılarını konferansın bitmesini takiben 1 yıl
içinde bir kanun teklifi haline getirmek zorundadırlar. Ayrıca her üye devlet katıldığı
sözleşmelerin uygulanması ile ilgili aldığı tedbirler hakkında UÇB’na her yıl bir rapor
vermekle sorumludur. Sözleşme tasarılarının bağlayıcılığı ise ancak üye ülke
parlamentosunda kabulü sonrasında söz konusu olabilmektedir.
1948 yılından beri savaş sonrasının ortaya çıkardığı yeni durum ve ilişkilere uygun
düşecek değiştirilmiş bir yasa yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu değişik rejime göre,
Birleşmiş Milletlerin tüm eski üyeleri ile, BM’ye kabul edilen yeni üye ülkeler, ILO Genel
Müdürü’nün yapacağı bir bildiri ile üyelik sıfatını kazanır. Bu sıfatı haiz olmayan devletler,
üyelik sıfatını ancak UÇK’nın kararı sonucunda elde edebilirler. Üyeliğe kabul edilebilmek
için konferansta, hazır bulunan bütün delegelerin üçte iki çokluğunun olumlu oyu gerekir.
1944 yılında ILO’nun kabul ettiği Philadelphia Beyannamesi ile örgütün hedef ve
fonksiyonları genişletilmiştir. Beyannamenin belli başlı prensipleri: Bütün insanlar,
hürriyet, şeref ve haysiyet içinde maddi refah ve fikri gelişme, iktisadi güvenlik ve aynı
elverişli şartlar altında yaşama ve çalışma hakkına sahiptir… ulusal ve uluslararası
politikanın ana gayesi bu hakkın emniyet altına alınmasına yönelmelidir…

10.2.1.2. ILO’nun Faaliyetleri
ILO’nun faaliyetleri düzenleyici, araştırıcı ve yayın ve teknik yardım olmak üzere üç
türlüdür.
Düzenleyici Faaliyeti: Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından belirlenen normlar
sözleşme ya da tavsiye olarak adlandırılan karar metinlerinde yer alır.
ILO Bürosu tarafından hazırlanan norm taslakları, üzerinde yeterince çalışıldıktan
sonra ILO Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu konuyu ele alıp inceler, uygun
bulursa da Konferans’a gönderir. Taslak metnin bir sözleşme kararı mı, yoksa bir tavsiye
kararı mı olacağına konferans karar verir. Taslağın sözleşme veya tavsiye kararı olabilmesi
için, Konferansta hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilmesi
gerekir.
Üye devletlerin sözleşmeleri onay aşamasına kabul edip etmeme hususunda bir
inisiyatifleri bulunur. Ancak sözleşmelerin bağlayıcı niteliği onay aşamasından sonra ortaya
çıkar. Ülkelerin farklı yapılarını göz önünde bulunduran ILO, değişiklik ihtiyacı
duyulabilecek, üzerinde yeterli bir uzlaşma sağlanmamış, henüz yeterince gelişmemiş
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konulara Tavsiye kararlarında yer verir. Genel bir normun uygulanmasına yönelik çok
ayrıntılı hükümlere de, daha çok tavsiye kararı metinlerde yer verilir. Tavsiye kararlarının üye
ülkeler için herhangi bir bağlayıcı niteliği yoktur.
Sözleşmelerinse üye devletler tarafından onaylandıktan sonra bir bağlayıcılığı olur.
Konferans tarafından kabul edilen bir Sözleşmeyi üye devletler en geç 1 yıl içinde yasama
organlarına aynen (değiştirme hakları yoktur) göndermekle yükümlüdür. Bu süre çok özel
durumlarda 18 aya çıkabilmektedir. Sözleşmeyi onaylayan devletlerin, ulusal mevzuatlarını
sözleşme hükümleri doğrultusunda gecikmeksizin düzenlemesi bu onay süreci kapsamında
irdelenmektedir. Bir sözleşmeyi onaylamakla üye devletlerin yükümlülükleri son bulmaz.
Uygulamaya konulan norma ilişkin bilgi ve verilerin sürekli ve düzenli olarak örgüte
iletilmesi de gerekmektedir.
Araştırma ve Yayım Faaliyeti: 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. Bunun yanında örgüt çeşitli bültenler
ve haber dergileri yayınlamakta, ulusal hükümetlerin talepleri üzerine onlara bilgi vermekte,
gerektiğinde bu bilgilerin verilebilmesi için bunların özel problemleri hakkında uzmanlara
araştırmalar yaptırmakta ve bunları da yayınlamaktadır.
Teknik Yardım Faaliyeti: 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.

10.2.2. Avrupa Birliği ve Sosyal Diyalog
Çağımızın en önemli entegrasyon hareketlerinden biri olan Avrupa Birliği'nin
kuruluşu, 1957 tarihli Roma Antlaşması'na dayanmaktadır. Altı üye ülkeyle oluşturulan bu
birlik, günümüze kadar pek çok aşamadan geçmiş ve Aralık 1991'deki Maastricht
Antlaşması’yla da yeni bir seviyeye ulaşmıştır.
Başlangıçta ekonomik bir birlik olarak ortaya çıkmışken, zamanla siyasi bir hareket
haline dönüşmüştür. Hatta zaman zaman bazı birlik yetkilileri tarafından bir Hristiyan birliği
olduğu da ileri sürülmüştür.
Birleşme hareketlerinin fikrî temelleri çok daha eskilere gitmekle beraber, başlangıç
noktasını II. Dünya Savaşını izleyen yıllar oluşturmaktadır.
Fransız Dış İşleri Bakanı Robert Schuman 1950'de, özellikle yakın tarihte sürekli
olarak birbirleriyle savaşmış olan Fransa ve Almanya'nın bir daha savaşmalarını engellemek
amacıyla, savaş sanayisinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının
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uluslarüstü bir organ tarafından yönetilmesi teklifiyle, Avrupa'nın bütün demokratik
ülkelerine çağrıda bulunmuştur. Schuman Bildirisi olarak anılan bu çağrıya Fransa'nın
yanısıra F. Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg olumlu cevap vermişlerdir.
R. Schuman'ın çağrısını ve planını kabul eden altı Avrupa devleti, 18 Nisan 1951
yılında imzalanan Paris Antlaşmasıyla, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kurmuşlardır.
Altı ülke arasında imzalanan ve 1952 yılında yürürlüğe giren antlaşma, kömür ve çelik
üretimini tüm Avrupa ülkelerinde açık bir çatı altında toplamayı ve aralarında yüzyıllardan
beri süren rekabet yerine ekonomik çıkarları ön plana geçirmeyi hedeflemiştir. Bu
Antlaşmayla birlikte Avrupa Topluluğu da hukuken doğmuştur.
Avrupa Birliği’nin amacına uygun olarak atılan ikinci adım, 25 Mart 1957 tarihinde
imzalanan Roma Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu olmuştur. Bu
Birliğin kuruluş amacı, Avrupa'da nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını
sağlamak, konuyla ilgili olarak üye ülkelerin kaynaklarını bir araya getirmek ve Birlik içinde
ve dışında nükleer enerjinin dağılımına ilişkin çeşitli düzenlemelerde bulunmak şeklinde
belirtilebilir.
Avrupa Birliği’ni oluşturan üçüncü kuruluş, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren
Roma Antlaşmasını imzalayan altı ülkenin, ekonomik gelişme için bütün güçlerini seferber
etmeyi kabul ederek kurdukları Avrupa Ekonomik Topluluğu'dur.
Yukarıda bahsedilen üç Birlik, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 1 Temmuz 1967 tarihinden itibaren
birleşerek Avrupa Topluluğu şeklinde faaliyetlerine devam etmiştir.
İktisadi, siyasi ve sosyal bazı amaçları bulunan Birliğin temel ekonomik hedefi,
yüzyıllar boyunca koruma duvarlarıyla çevrili küçük pazarlar halinde Avrupa’yı bölen
ekonomik sınırları kaldırmak ve gümrük birliği esasına dayanan ekonomik bir bütünleşmeyi
gerçekleştirmektir.
Birliğin temel siyasi hedefi ise siyasi birliğin gerçekleştirilmesidir. Avrupa Tek Senedi
ile bu hedefe önemli ölçüde yaklaşılmasına rağmen, Birlik organlarının henüz tam anlamıyla,
uluslarüstü organ niteliğine kavuşmamaları sebebiyle, bu hedefe tam olarak ulaşıldığı
söylenemez.
Öte yandan, Avrupa Birliği başlangıçta ekonomik ve siyasi hedeflere ağırlık verdiği
için sosyal amaç geri planda kalmıştır. Ancak, yine de birliğin sosyal hedefinin, Avrupa
halklarının yapıcı güçlerini, onların hayat standartlarını yükseltme yönünde kullanmak
şeklinde ortaya çıktığı söylenebilir.
1972 yılına kadar AB’nin ortak bir sosyal politikasından tam olarak söz edebilmek
mümkün değildir. 1972 Topluluk hükümet ve devlet başkanlarının Paris zirvesi sosyal
politika açısından yeni bir dönem olarak nitelenmektedir. Ancak AB’nin sosyal politikasında
reform niteliğindeki değişiklikler 1986 tarihli Avrupa Tek Senedi ile gerçekleşmiştir.
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Birliğin sosyal politikası, iktisadi ve sosyal kalkınmanın birlikte yürütülmesi yolu ile,
refah seviyesinin yükseltilmesinin hızlandırılmasıdır. AB, sosyal kalkınmanın iktisadi
kalkınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkması yaklaşımını kabul etmez. Refahın yükselmesi
için iktisadi kalkınma ile paralel yürütülen aktif bir sosyal politika gerçeğini kabul eder. Bu
açıdan, bazı iktisadi göstergelerin varlığı, AB üyeliği için yeterli değildir. Üyeliğe kabulde,
demokratik sistem yanında sosyal göstergelere aynı titizlikte önem verilmektedir.
Diğer taraftan temeli, sorunların birlikte müzakere edilmesine dayanan sosyal diyalog,
ortak çözüm yolları üretebilmenin önemli bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz
sosyal diyalog kavramı 21 yüzyılla birlikte ortaya çıkmış değildir. Gelişmiş ülkelerde çalışma
hayatının tarafları olan işçi ve işveren kesimleri ile hükümetin, geçen yüzyılın ortalarından
itibaren, ortak menfaat konularında Toplumsal Anlaşmalar imzaladıkları ve resmîsosyal
diyalog kurumları tesis ettikleri bilinmektedir. Yine, yıllardır sosyal demokrat geleneğe sahip
bazı Avrupa ülkelerinde sosyal tarafların ekonomik ve sosyal sorunların çözüm sürecine
katılımı söz konusu iken, bir çok ülkede sosyal diyaloga, 1990’lı yıllardaki ekonomik krizlerle
ve yapısal dönüşümlerle baş etmek kadar, AB’ye uyum sağlamadaki güçleri aşmak için
yönelindiği bilinmektedir. Sosyal diyalogun gelişiminde diğer bir motivasyon ise AB’dir. AB,
bir yandan aday ülkelerin uyum sürecini güçlendiren bir araç olarak sosyal diyalogu
benimserken, diğer yandan sosyal diyalogu bütünleşme ve Birliğin diğer ekonomik ve sosyal
sorunları mücadelenin bir aracı olarak görmektedir. Ancak, günümüzde sosyal diyalog sadece
işçi ve işverenler ile hükümetlerin ülkenin temel ekonomik ve sosyal politikalarının
belirlenmesine katılımını içeren bir yapının ötesine geçmiştir. AB ve gelişmiş ülkelerde sosyal
diyalog toplumun, ülkenin yönetimine katılmasının yeni bir formu olarak ortaya çıkmaktadır.
Gerçekten, sosyal diyalog, bireyler, kurumlar, kamu ve özel sektör unsurlarının ortak işleri
birlikte yönetme biçiminin toplamı ve çatışan ya da farklı çıkarların uyum ve işbirliği
sağlanarak harekete geçirilmesiyle işleyen süreç olarak tanımlanan yönetişim kavramı ile
daha ilintili hale gelmektedir. Buna göre, kısaca sosyal diyalog, toplumun farklı kesimlerini
temsil eden aktörler arasında her türlü görüşme / müzakere, danışma veya bilgi paylaşımı
olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda AB, sosyal diyalogu, başarılı sosyal ve ekonomik
reformların arkasındaki yönlendirici güç olarak nitelendirmektedir. Buna karşılık sosyal
diyalog kavramının gelişim içinde olduğu ve farklı biçimde algılandığı da ifade edilmelidir.
Öyle ki, hala tanımların birçoğunda sosyal diyalogun temel amacının, iş dünyasının tarafları
arasında konsensüs ve demokratik katılımın teşviki olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu
gelişim sosyal diyalogun ortaya çıktığı biçim ve düzeylerde de değişimi beraberinde
getirmiştir. Sosyal diyalog daha yaygın biçimde sosyal taraflar (işçi ve işveren) arasındaki
diyalog biçiminde iki taraflı ve sosyal taraflarla birlikte hükümetin katılımı ile üç taraflı
diyalog biçiminde ortaya çıkarken, günümüzde giderek çok taraflı sosyal diyalogun, yani bu
kesimlere ilaveten diğer örgütlü toplum kesimlerinin de sosyal taraflar arasında yer almaya
başladığı, sosyal diyalog biçimi yaygınlaşmaktadır. Yine, sosyal diyalog büyük ölçüde ulusal,
bölgesel ve işyeri veya işkolu düzeyinde ortaya çıkmakta iken, bugün bu katmanların yanı sıra
yerel düzeyde de sosyal diyalogun yaygınlık kazandığı görülmektedir.
Başarılı bir sosyal diyalog yapı ve süreci ülkeler ve toplumlar için oldukça faydalı
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Böylesi bir süreç, önemli ekonomik ve sosyal sorunların
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çözümlenmesi, iyi yönetişim/yönetişimin teşvik edilmesi, sosyal ve endüstriyel barış ve
istikrarın geliştirilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması potansiyeline sahiptir. Sosyal
diyalog, üzerinde uzlaşılan politikalara desteği ve bu politikaların meşruiyetini artırıcı da bir
etkiye sahiptir.
Konu Avrupa Kıtası ve AB bağlamında değerlendirildiğinde, Avrupa Kıtası tarihinde
sosyal diyalog köklü bir yere sahip olup, bu özellik AB’yi dünyanın diğer birçok bölgesinden
ayırmaktadır. AB’de sosyal diyalog, yüksek nitelikli sosyal koruma, eğitim ve mesleki
eğitime yatırım ve ekonomide dinamizmi geliştirmeye yönelik reformlara dayanan Avrupa
toplum ve kalkınma modelinin bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Gerçekten, 2002
yılındaki Barselona Zirvesi’nde Avrupa’nın siyasi liderleri Avrupa sosyal modelinin başarılı
bir ekonomik performansa, yüksek düzeyde sosyal koruma ve eğitim ile sosyal diyaloga
dayandığını ifade etmişlerdir. Avrupa sosyal modeli paradigmasının esası, ekonomi ile
istihdam ve sosyal politikaların, karşılıklı olarak birbirlerini güçlendiren politikalar
olduğudur. Bu politikalar arasındaki olumlu etkileşim ise dengeli, adil ve sürekli ekonomik ve
sosyal ilerleme döngüsü yaratacaktır. Yine, Avrupa’da işçi ve işveren örgütleri arasında tüm
düzeylerde tesis edilecek sosyal diyalogun küresel rekabet gücüne sahip işletmeler, etkin
işleyen kamu yönetim sistemi ve istihdamın artırılması için gerekli temel bir unsur olduğu
ifade edilmektedir.
AB’de sosyal diyalogun gelişiminin temel dayanakları şüphesiz, Avrupa ülkelerinin
birçoğunda yaşam biçimi haline gelmiş olan sosyal diyalog ve ortaklık anlayışıdır. Avrupa’da
sosyal ortaklık anlayışı ve ortaklık demokrasisi zaman zaman değişmekle ve farklılaşmakla
birlikte varlığını ve önemini sürdürmektedir. Kısacası, sosyal diyalogun Avrupa coğrafyası ve
AB düzeyinde de yaygınlaşmasında Avrupa toplum modeline özgü uzlaşma ve müzakere
geleneği önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenledir ki temel amacı sosyal politikalardan ziyade ekonomik işbirliğini
gerçekleştirmek olan AB’nin 1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Kurucu
Antlaşması’nda üç tarafın temsilcilerinden oluşan Ekonomik ve Sosyal Komite ve Avrupa
Sosyal Fonu gibi danışma organları yer almıştır. Buna göre Avrupa açısından sosyal diyaloga,
Avrupa Toplulukları Antlaşması’nda açık bir şekilde tanımlanan Avrupa sosyal modelinin
ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır denilebilir.
Gerçekten, Avrupa sosyal modelinin temel elementlerinden biri, Avrupa Birliği
düzeyinde politika ve girişimlerin geliştirilmesine sosyal partnerlerin dahil edilmesidir. Bu
modelde, işçi sendikaları, işverenler ve kamu kesimi temsilcileri belli bir dereceye kadar,
sosyal ve istihdam alanlarında direktiflerin biçimlendirildiği katılımcı süreçlere dahil
olabilmektedirler. Bazı yorumcular, sosyal kalkınmayla birlikte ekonomik kalkınmayı eş
zamanlı olarak ortaya çıkarabilecek olan bu yeni karar alma formunun tek Avrupa’ya giden
yola destek olduğunu da ileri sürmektedir.
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10.2.3. Uluslararası Düzeyde Sendikal Örgütlenmeler
10.2.3.1. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)
Genel merkezi Brüksel’de olan ICFTU’nun üyeleri özellikle Batı Avrupa’daki ülkeler
başta olmak üzere, Kuzey Amerika, Japonya, Avustralya’daki ulusal üst sendikal örgütlerdir.
Ancak ICFTU’nun Asya ve Latin Amerika’dan da üyeleri olmasına rağmen Afrika’da
oldukça zayıf bir temsil gücüne sahiptir. ICFTU, sosyalist veya sosyal demokrat partilerle
yakın ilişki içinde olan sendikal örgütlere açık olduğu gibi, pragmatik sendikacılık anlayışını
benimseyen sendikal örgütlerin üyeliğine de açıktır. Ancak ICFTU tüzüğü uyarınca üyelerin
hükümetlerin, siyasi partilerin veya diğer güçlerin etkisinde olmamaları ve örgütün
demokratik sendikacılığı geliştirme amaçlarını kabul etmeleri gerekmektedir. ICFTU, kural
olarak her ülkeden yalnızca bir ulusal üst sendikal örgütü üyeliğe kabul etmektedir. Ancak
siyasi ve ideolojik açıdan parçalanmış bir sendikal yapıya sahip olan ülkelerden birden fazla
ulusal üst sendikal örgütü üyeliğe kabul edebilmektedir. Nitekim ICFTU, Türkiye’den
aralarında siyasi görüş farklılıkları olan 3 işçi ve 1 memur sendikaları konfederasyonunu
üyeliğe kabul etmiştir.
ICFTU kendisine üye olan farklı ideolojik ve siyasal görüşe sahip sendikal örgütlerin
eğilimlerini dikkate alarak daha genel amaçlar benimsemiştir. ICFTU, temel sanayi kollarının
devletleştirilmesi, kapitalizmden sosyalizme geçiş gibi belirli ideolojik konularda taraf
tutmaktan kaçınmaktadır. Bunun yerine totaliter sistemlerin benimsenmemesi, dünya barışının
korunması, sosyal adalet ve insan hakları için mücadele, gelir ve servetin ulusal ve
uluslararası düzeyde adil şekilde dağıtılması gibi tüm üyeler tarafından kabul edilebilecek
amaçları benimsemektedir. ICFTU, dünyada kalıcı bir barış ortamının ancak hür emek,
ekonomik demokrasi, sosyal adalet ve sosyal güvenlik temelinde sağlanabileceğine
inanmaktadır.
2006 yılında bağımsız bir örgüt olarak varlığına son vererek ve Dünya Emek
Konfederasyonu (WCL) ile birleşerek ITUC’u kurmuştur.

10.2.3.2. Dünya Emek Konfederasyonu (WCL)
Genel merkezi Brüksel’de olan WCL bağımsız ve demokratik üst sendikal örgütlerin
üye olduğu uluslararası bir sendikal örgüttür. Üyelerinin çoğunluğunu az gelişmiş ülkelerin
üst sendikal örgütleri oluşturmaktadır. 1960’lardaki değişimden bu yana WCL, WFTU’nun
Marksist-leninist materyalizmine ve ICFTU’nun sosyal-demokratik refah anlayışına sahip saf
ve basit ekonomik sendikacılık anlayışına alternatif bir sendikacılık anlayışıyla ortaya
çıkmaktadır. Demokratik planlamaya, işçilerin yönetime katılmasına ve dış denetimden
bağımsız bir sendikacılık anlayışına sahip olan WCL, kendisini Hıristiyan orijininden miras
kalan hümanist ve dini temele dayanan ve sendikal çoğulculuğu sıkı sıkıya bağlı bir sendikal
örgüt olarak tanımlamaktadır. Ayrıca WCL, sendikal mücadelenin kapitalizme karşı bir
alternatif toplum düzeni yaratmaya yönelik olması gerektiğini savunmaktadır.
WCL, az gelişmiş ülkelerdeki sendikal hareketi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde
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bulunmayı temel amaç edinmiştir. Dayanışma faaliyetine de önem veren WCL, özellikle
gelişmiş ülke sendikaları ile az gelişmiş ülke sendikaları arasında dayanışma sağlamaya
çalışmaktadır. Örgüt, ILO, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile diğer uluslararası örgütlerde
danışma statüsüne sahiptir. WCL belirli bir bölgedeki sendikaların faaliyetlerini teşvik etmek,
desteklemek ve koordine edebilmek amacıyla 3 tane bölgesel örgüt oluşturmuştur. Bunlar;
Latin Amerika için CLAT, Asya için BATU ve Afrika için FOPADESC’tir. WCL üyelerinin
üçte ikisi Latin Amerika’dan olup CLAT kanalıyla üye olmuşlardır. CLAT anti kapitalist ve
anti Amerikan eğiliminde olup, faaliyetlerini Latin Amerika’daki köylüler ve tarım işçileri
üzerinde yoğunlaştırmıştır.
2006 yılında bağımsız bir örgüt olarak varlığına son vererek ve Uluslararası Hür İşçi
Konfederasyonu (ICFTU) ile birleşerek ITUC’u kurmuştur.

10.2.3.3. Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)
Dünyanın en büyük işçi sendikaları örgütü olup, 2006 yılında Hür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (ICFTU) ve Dünya Emek Konfederasyonu'nun (WCL) birleşmesi ile
kurulmuştur. ITUC bünyesine bağlı 161 ülkeden 325 sendika yoluyla dünya çapında 176
milyon işçiyi temsil etmektedir. Türkiye’den DİSK, KESK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ sendika
konfederasyonları bu kuruluşun üyesidir.
Dünya çalışanlarının küresel sesi olarak tanımlanan konfederasyonun birincil
misyonu; işçilerin hak ve menfaatlerini, işçi sendikaları arasında uluslararası işbirliğini
sağlayarak koruma ve geliştirmedir. Temel faaliyet alanları; işçi sendikaları ve insan hakları;
ekonomy, toplum ve işyeri; eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi; uluslararası dayanışma. ITUC,
sendikal demokrasi ve sendikal bağımsızlık prensiplerine bağlıdır.
ITUC’un bölgesel orgütlenmesi Asya-Psasifik Bölgesel Örgütü (ITUC-AP), Afrika
Bölgesel Örgütü (ITUC-AF) ve Amerikan Bölgesel Örgütü (TUCA) dır. ITUC, Avrupa İşçi
Sendikaları ile işbirliği yapar.
Çalışma konuları: çocuk işçiliği, zorunlu çalıştırma, iklim değişikliği, işbirliğini
geliştirme, ev işlerinde çalışanlar, küresel ekonomi, HİV/AİDS, insan hakları ve örgütlenme
özgürlüğü, göçmenler, kadınlar ve gençlerdir.

10.2.3.4. Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WFTU)
Dünya Sendikalar Konfederasyonu 1945 yılında Paris’te kuruldu. İlk kongresinde 67
milyon işçiyi temsil eden 55 farklı ülkeden 56 ulusal ve 20 uluslararası örgüt temsilcisi yer
aldı. Halen genel merkezi Prag’da olan WFTU’nun üye sayısı çok sınırlıdır. 1949’dan Sovyet
Bloku’nun yıkılışına kadar WFTU’nun üyelerinin büyük bir bölümünü komünist parti
yönetimindeki ülkelerin ulusal üst sendikal örgütler oluşturmuştur. WFTU komünist olmayan
ülkelerden de önemli sayıda üyeye sahip olsa da, ancak bu sendikal örgütler faaliyet
gösterdikleri kendi ülkelerinde ikincil bir öneme sahiptir. WFTU, SSCB’nin her zaman için
dış politikasını desteklemiş, bu genel politikasından bir sapma göstermemiştir. Özellikle 50’li
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yıllarda Sovyet egemenliği altında tamamen komünist bir uluslararası sendikal örgüt haline
gelen WFTU, Fransa, İtalya ve Latin Amerika’da birkaç büyük ülkeye sahip olmanın dışında,
Batı’da çok önemli bir hareket yaratamamıştır.
Sovyet Bloku’nun yıkılışına kadar Marksist sendikacılık anlayışına sahip olan WFTU
ile pragmatik bir sendikacılık anlayışına sahip olan ICFTU arasında büyük mücadeleler
yaşanmıştır. Ancak Sovyet modeli komünizmin ilk önce Orta ve Batı Avrupa’da, daha sonra
SSCB’de çöküşüyle birlikte WFTU da çöküşün eşiğine gelmiştir. Eski Sovyet Blokunda yer
alan üyeler, 1989 ve 1992 yılları arasında örgütten ayrılmıştır.
WFTU’nun en önemli amacı tüm dünyadaki insanların yaşam ve çalışma koşullarını
geliştirmektir. Bu amaca ise işçi sınıfının örgütlenmesini ve birliğini sağlayarak, az gelişmiş
ülkelerdeki sendikalara yardım ederek, savaşa karşı çıkarak ve faşizmle sürekli olarak
mücadele ederek ulaşılacağına inanmaktadır. Günümüzde ise üyelerinin büyük bir kısmı,
demokratik toplum ve piyasa ekonomisi içinde yeni bir rol üstlenmeye çalışmakta olsa da
etkinliğini önemli ölçüde yitirmiştir.
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Uygulamalar
Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri





































2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî
Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
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122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin
Sözleşme
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hem dar hem de geniş anlamda sosyal politikaları biçimlendiren ulusal
ve uluslararası taraflar incelendi. Kuşkusuz bu taraflardan içinde bazıları daha çok geniş
anlamda sosyal politikaları öncelerken bazıları işçi sınıfının çıkarlarının korunması öncelik
olarak ortaya çıkmaktadır. Ulusal ve uluslarası sendikaların temel amacı üyelerinin ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmektir. Buna karşılık, sivil toplum
kuruluşlarının toplumda özel gruplar olan engellilerin, yaşlıların, kadınların, çocukların
korunması başta olmak üzere yoksullara yardım etmek vb. eğitim, sağlık, çevre, kültür, sosyal
refahın artırılması gibi çok çeşitli amaçları taşıdığı görülmektedir.
Sendika kelimesi aynı sınıftan olan kişilerin iş ve kazanç koşullarını korumak ve
iyileştirmek için kurdukları mesleki birliktir. Dilimize Fransızca’dan geçen bu kelime işçi
birlikleri ve işveren birliklerini niteler. Bazı ülkelerde ise işçi ve işveren sendikaları için ayrı
deyimler vardır. Bu kuruluşların temelinde yatan felsefe, birleşerek güçlü olma, dayanışma
yoluyla ortak çıkarları birlikte koruma ve geliştirmedir. Ortaya çıkış nedeni kuvvete kuvvetle
karşı koyma ihtiyacıdır. Sendikalar işçiler için bir meslek kuruluşudur ve diğer meslek
kuruluşlarından serbest irade ile kurulması yönü ile ayrılır. Diğer meslek teşekkülleri yasa ile
kurulur ve bunlara üyelik mecburidir.
Sivil toplum kuruluşlarının geçmişi oldukça eskidir. Örneğin, Osmanlı
İmparatorluğu’nda vakıflar ekonomik ve toplumsal hayatta ve özellikle sosyal politikaların
sağlanmasında oldukça etkin idi. Nitekim Osmanlı bir vakıf medeniyeti olarak
nitelendirilmektedir. Günümüzde ise bu kuruluşlar, küreselleşme ile birlikte yeniden gündeme
gelmişlerdir. Sosyal sorunların karmaşıklaşması, devletin sorunları çözümlenmesinde yetersiz
kalması, 1980 sonrası neo-liberal politikalarla birlikte bu örgütlere duyulan ilgiyi artırmıştır.
Sayıları ve nitelikleri geçmişten çok farklı olan sivil toplum kuruluşları; siyasi, ekonomik ve
sosyo-kültürel faaliyetler yerine getirerek, insanı, evrensel değerlere dayalı bir değişim içine
sokmaya ve yurttaşlık kavramı yaratmaya çalışmaktadır. Sosyal politika açısından sivil
toplum kuruluşları iki temel işlevi yerine getirmektedirler. Bunlar; demokratik hakları elde
edilmesi ile ekonomik açıdan bireylerle sınıflar arasında oluşan dengesizliği gidermeye
yönelik politikaların geliştirilmesidir.
Uluslararası sosyal politikanın tarafları İLO, AB ve sosyal diyalog ile uluslararası
sendikalardır. Uluslararası sosyal politikanın amacı, insan gücünü koruyup geliştirebilmek
yönünde uluslararası düzeyde benimsenen ilke ve kuralların oluşturulması ve bütün dünyada
sosyal politikaların standartlaştırılmasıdır.
İLO, yasama faaliyeti çerçesinde hazırladığı uluslararası sözleşme ve tavsiye kararları,
AB, çalışma hayatı başta olmak üzere çok çeşitli konularda çıkardığı yönergeler ile sosyal
diyalogu sosyal politikanın geliştirilmesinde bir araç olarak nitelendirerek, uluslararası
sendikalar ise sendikal mücadeleyi uluslararası düzeyde sağlamak ve ulusal sendikaları
desteklemek suretiyle bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

5)

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların ortaya çıkış nedenir?
a)

İşverenle pazarlık

b)

İş sağlığı ve güvenliğini sağlama

c)

İşverenle rekabet

d)

Kuvvete kuvvetle karşı koyma

Aşağıdakilerden hangisinde sendikaların yasal olarak kurulduğu tarih ve ülke yer alır?
a)

1822, Fransa

b)

1823, Almanya

c)

1824, İngiltere

d)

1825, ABD

Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun ilk toplantısında alınan kararlar arasında yer almaz?
a)

8 saatlik iş günü veya 48 saatlik iş haftası rejiminin benimsenmesi

b)

17 yaşını doldurmamış olan gençlerin gece çalıştırılmalarının yasaklanması

c)

Esnek çalışmanın tüm türlerinin uygulanması

d)

Kadın işçilere doğumu takiben dinlenme süresi verilmesi

Taraflar İLO’da kaç temsilci ile temsil edilir?
a)

1 hükümet, 2 işçi, 1 işveren temsilcisi

b)

1 hükümet, 1 işçi, 2 işveren temsilcisi

c)

1 hükümet, 1 işçi, 1 işveren temsilcisi

d)

2 hükümet, 1 işçi, 1 işveren temsilcisi

Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun kuruluş esasını niteler?
a)

İkili temsil

b)

Üçlü temsil

c)

Çoklu temsil
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d)

Uluslararası temsil

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)d, 5)b
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11. SOSYAL YARDIM SİSTEMİ

223

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sosyal Yardım Olgusu
11.2. Sosyal Yardımların Olumlu Yanları
11.2.1. Boşlukları Tamamlayıcı Olması
11.2.2. Tasarruf Sağlayıcı Olması
11.2.3. Psiko-Sosyal Yararları
11.3. Sosyal Yardımların Olumsuz Yanları
11.3.1. Psiko-Sosyal Zararları: Damgalanma ve Küçük Düşürülme
11.3.2. İnsanları Tembelliğe İtmesi ve Bağımlılık Yaratması
11.3.3. İstismara Açık Olması
11.4. Türkiye’de Sosyal Yardım Sistemi ve Sorunları
11.5. Sosyal Yardım Tür ve Harcamaları
11.6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)

Sosyal yardım önleyici bir politika aracı mıdır?
Sosyal yardımların niçin olumsuz yönleri bulunmaktadır?
Ülkemizde sosyal yardım tür ve harcamalarının düzeyi nasıl gelişmektedir?
Sosyal yardımlarının giderek artıyor olması Türkiye’nin sosyal devlet olarak
nitelendirilmesi için önemli bir unsur mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal Yardım
Olgusu
Sosyal Yardımların
Olumlu Yanları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Sosyal
yardım
Okuyarak,
fikir
ogusunun unsurlarının ve yürüterek ve tartışmalara
olumlu ve olumsuz yönlerini katılmakla
kavramak.

Sosyal Yardımların
Olumsuz Yanları

Türkiye’de
Sosyal
Ülkemizde
sosyal
Okuyarak,
fikir
Yardım Sistemi ve Sorunları yardım sisteminin doğuşu, yürüterek ve tartışmalara
gelişimi ve temel sorun katılmakla
alanları
konusunda
bilgilenmek.
Sosyal Yardım Tür
ve Harcamaları

Ülkemizde özellikle
Okuyarak,
fikir
son yıllarda yapılmakta olan yürüterek ve tartışmalara
sosyal yardım tür ve katılmakla
Sosyal Yardımlaşma harcamaları
ile
sosyal
ve Dayanışma Vakıfları
yardıımlaşma ve dayanışma
vakıfları konusu kavramak.
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Anahtar Kavramlar




Sosyal yardım: Sosyal yardımlar, asgari düzeyde dahi kendisini ve bakmakla
yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından mahrum kalmış bireylere,
muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları kendilerine
yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya
süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlardır.
Şartlı nakit transferi (ŞNT): Ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve
eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna
tabi olmayan ve düzenli bir geliri bulunmayan nüfusun en yoksul kesimine
yönelik şartlı bir yardım programıdır. Halk arasında öğrenci parası ya da
çocuk parası diye bilinir.
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Giriş
Bu bölümde sosyal politikanın temel unsurlarından biri olan sosyal yardımlar ve
Türkiye’de sosyal yardım sisteminin özellikleri ile sosyal yardımların tür ve niteliği konusu
ele alınmaktadır. Sosyal yardımların yoksulluğun önlenmesindeki rolü ve sosyal yardımların
özelliklerinin tartışıldığı bölümde sosyal yardım sisteminin yapılanması, diğer bir ifadeyle
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluşu ve bu bakanlık bünyesindeki Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri incelenmiştir.
Ülkemizde bu bakanlığın kuruluşu ile sosyal yardım sisteminin sorunlarının
giderilmesi konusunda önemli bir adım atıldığı ve aynı zamanda sosyal yardım tür ve
harcamalarının hızla artmakta olduğu görülmektedir.
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11.1. Sosyal Yardım Olgusu
Sosyal yardım, temel gereksinimleri karşılayabilme olanaklarından yoksun olanlara
yönelik bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanıdır. Sosyal yardımlar, muhtaçlık
tespitine göre yoksullara karşılıksız olarak verilen ve yoksullukla mücadeleyi amaçlayan ayni
veya nakdi yardımlardır. Daha ayrıntılı bir başka tanıma göre sosyal yardımlar, asgari
düzeyde dahi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağından
mahrum kalmış bireylere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak yapılan ve onları
kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan ayni ve nakdi nitelikteki geçici veya
süreli, sistemli ve düzenli karşılıksız yardımlardır.
Sosyal yardım kavramı ve olgusunun temel unsurları şu şekilde sıralanabilir:
Sosyal yardım esas olarak sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde
yararlanılan primli sistemin tamamlayıcısı niteliği taşımaktadır.
Sosyal yardımlardan yararlananların sisteme katkısı söz konusu olmayıp, ihtiyaçları
karşılıksız olarak giderilmektedir.
Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik açısından kanunla düzenlenmiş olmaları ve
resmîveya yarı resmînitelikteki kuruluşlar tarafından yerine getirildikleri takdirde bir sosyal
güvenlik hizmeti niteliğine sahip olabilmektedir.
Sosyal yardımlar maddi sosyal gelirler biçiminde sunulabileceği gibi ayni yardımlar ve
bakım, tedavi, rehabilite etme ve yetiştirme gibi hizmet yönü ağır basan nesnel sosyal gelirler
biçiminde de sunulabilmektedir.
Sosyal yardımlar, ihtiyaç tespitine ve bireysel gereksinimler dikkate alınarak farklı
düzey ve biçimlerde sağlanmaktadır.
Sosyal yardımlar kişileri kendilerine yeterli duruma getirmek amacını taşıyan
yardımlardır. Sosyal yardım, yoksullara, muhtaçlık tespitine göre karşılıksız olarak verilen ve
yoksullukla mücadeleyi amaçlayan ayni veya nakdi yardımlardır.
Gerçekten, sosyal yardımların temel amacı muhtaç kişilere, muhtaçlık koşulları
ortadan kalkıncaya kadar ve yardım almadan hayatlarını sürdürebilecek duruma gelinceye
kadar gelir güvencesinin sağlanmasıdır. Çünkü sosyal yardımın özünde esas olarak insanın
insanca yaşaması ve insanın en değerli varlık olduğu değerlerine dayanan insanı koruma
çabası bulunmaktadır. Sosyal yardımlarla kişinin varlığı güvence altına alınmaktadır. Buna
karşılık, sosyal yardımlar sadece bireylerin korunmasını değil, aynı zamanda onların
kendilerine yeterli duruma getirmek amacı güdülmektedir.
Yoksullukla mücadele politikaları içerisinde sosyal yardımların rolü ele alındığında,
bu tür yardımların yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik değil muhtaçlık durumunu
gidermeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal yardım faaliyeti ile yoksul bireylerin
ihtiyaçları karşılanarak yaşamlarını sürdürmelerine destek olunmaktadır. Çünkü, yoksulların
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çok çeşitli nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan ve orta ve uzun dönemli politikalarla ortadan
kaldırılması mümkün olan yoksullukla mücadele politikalarının sonuçlarını bekleyecek
zamanları yoktur. Beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçların acilen karşılanması
gerekmektedir. Buna göre sosyal yardımlar yoksul bireylere kısa vadede en büyük destektir.
Üstelik, her toplumda engellilik, yaşlılık vb. sebeplerle uzun süre veya sürekli olarak sosyal
yardıma ihtiyaç duyan bireylerin bulunması kaçınılmazdır. Bu niteliğiyle de sosyal yardımlar
ömür boyu sürebilmektedir.
Olumlu ve olumsuz yönleriyle, sosyal yardımlar çeşitli tartışmalara konu olmaktadır.
Sosyal güvenlik sistemindeki açıkları tamamlayıcı olması, kaynakların kullanılmasında
tasarruf sağlamaya imkân vermesi, toplumda suç ve şiddetin önlenmesine etkisi, sosyal
yardımların olumlu yönleri arasında sayılabilir. Buna karşın toplumda küçük düşürülme ve
damgalanmaya yol açabilmesi, istismara açık olması, tembellik ve bağımlılık yapabilmesi, vb.
de olumsuz yönleri arasında sayılabilir.

11.2. Sosyal Yardımların Olumlu Yanları
11.2.1. Boşlukları Tamamlayıcı Olması
Modern sosyal güvenlik sistemi, hem sosyal sigorta (primli sistem) hem de sosyal
yardımlar ve sosyal hizmetler (primsiz sistem) tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir sistemdir.
Sosyal güvenlik sistemi, devlet tarafından kurulur ve devletin garantörlüğünde çalışır.
Türk sosyal güvenlik sistemi, kuruluşundan günümüze kadar sosyal sigorta tekniği
ağırlıklı bir sistem içinde yapılandırılmış, dolayısıyla da toplumun bütün kesimleri sosyal
sigorta şemsiyesi altına alınmaya çalışılmıştır. Modern sosyal güvenlik sistemlerinin ikinci
ayağını oluşturan “sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler” boyutu ise yıllarca ihmal edilmiş ve
büyük ölçüde zayıf kalmıştır. Sosyal yardımın olumlu yönlerinin başında sosyal güvenlik
sisteminin açıklarını kapatıcı, tamamlayıcı bir yöntem olması yer almaktadır. Tamamlayıcı
teknikler sosyal güvenlik sistemini bütünler ve güçlenmesine katkıda bulunur.
Bu yaklaşım biçiminin sosyal güvenlik reformu kapsamında da sürdürüldüğü ifade
edilebilir. Reform projesinin sosyal yardım ve sosyal hizmetler sistemini bütünüyle
kavramadığı, büyük ölçüde sosyal sigorta kurumlarını yeniden yapılandırdığı ve tek bir kanun
temelinde sosyal sigortanın yeniden kanunlaştırıldığı görülmektedir. Sosyal yardımlar ve
primsiz ödemeler kanunu ile de önemli düzenlemeler planlanmakla birlikte yapılanlar, sosyal
yardım ve sosyal hizmetler alanında bütüncül bir düzenleme getirmemektedir.
Sosyal yardımın bu tamamlayıcı rolü (sosyal hizmet ile birlikte) ağ altında ağ tabiri
ile de ifade edilmektedir. Bu durum, başka bir koruyucu sistem olmaması halinde, devletin
devreye girmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, sosyal yardım, sosyal güvenlik
sisteminden sonra, varsa işsizlik sigortasından sonra, o da varsa işsizlik yardımından sonra
devreye girme özelliğine ve aynı zamanda bu sayılanları tamamlayıcı niteliklere sahiptir.
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11.2.2. Tasarruf Sağlayıcı Olması
Sosyal yardımın diğer bir olumlu yönü, kaynakların kullanışında tasarruf sağlamaya
imkân vermesidir. Yardımlar ihtiyaç türüne ve önemine göre bireysel olarak ayarlanabildiği
için, sosyal yardımın tasarruf sağlanabilme özelliği ortaya çıkmaktadır.

11.2.3. Psiko-Sosyal Yararları
Sosyal yardımların bir başka olumlu yönü, yardıma muhtaç kişilerin psikolojik
sağlığına yaptığı katkıdır. Sosyal yardımlar sayesinde bu kişilerin kısa süreli de olsa
muhtaçlık ve yoksulluk psikolojisinden kurtulmaları, ruh sağlığına önemli bir katkı olarak
düşünülmektedir.
Sosyal yardımların olumlu yönlerinden biri de, insanları, hayatını idame ettirebilmek
için suça yönelmekten alıkoyabilmesidir. Sosyal yardımlar, yardıma muhtaç durumdaki
kişilere muhtaç durumdan kurtuluncaya ve ihtiyaç duyabileceği mesleki eğitimleri edininceye
kadar zaman kazandırmaktadır.

11.3. Sosyal Yardımların Olumsuz Yanları
11.3.1. Psiko-Sosyal Zararları: Damgalanma ve Küçük Düşürülme
Sosyal yardımların en olumsuz yanı, yardım alanlarda psiko-sosyal zararlara yol
açabilmesidir. Psiko-sosyal zararlar, yardımdan yararlanacak kişinin yardıma muhtaç
olduğunu kanıtlamak zorunda kalması ile ilintili olarak ortaya çıkabilen onur kırıcı
davranışları içermektedir. Sosyal yardım alanların yardıma muhtaç olduklarını kanıtlamaları
ve ilgili makamların da bu durumu onaylaması gerekmektedir. Bu da yoksulların
damgalanmasına yol açmaktadır.

11.3.2. İnsanları Tembelliğe İtmesi ve Bağımlılık Yaratması
Sosyal yardım politikalarıyla ilgili en önemli eleştirilerden biri, bu yardımların
yardımlardan yararlanan kişilerde tembelliğe ve sosyal yardım bağımlılığına yol açtığı
iddiasıdır. Bu tür iddialar, çeşitli ülkelerde sosyal yardım düzeyinin sınırlandırılmasına yol
açmıştır. Örneğin, 1795 İngiltere’sinde çıkartılan ve fakirlerin, evlerinde kaldıkları süre içinde
sosyal yardımdan faydalanmaları ve ailelerin, nüfuslarına göre ayarlanan bir ek katkı sistemi
ile kazançlarının normal ihtiyaç sınırlarına getirilmesine dayanan kanuna karşı çıkılmıştır.
Çünkü bu tür yardımların tembelliği teşvik edici ve ahlak bozulmalarına yol açıcı olduğu ileri
sürülmüştür.
Sosyal yardımın yardım alanları tembelliğe ve bağımlılığa yönelttiği iddiası ABD ile
ilgili olarak da gündeme gelmiş ve ABD’deki muhtaç insanlara, özellikle de siyahlara yapılan
sosyal yardımların miktarı arttıkça, bu insanların daha yoksul ve daha çaresiz duruma düştüğü
ileri sürülmüştür. Benzer bir durum, Bulgaristan için de geçerlidir. Bulgaristan’daki
Romanların sadece sosyal yardımlarla geçinmeleri nedeniyle sosyal yardım tüketicileri
231

olarak adlandırılmaları, sosyal yardımların tembellik ve bağımlılık yarattığı yönündeki
eleştirileri güçlendirmiştir.
Bununla birlikte mevcut sosyal yapı içerisinde kadınların kocalarına, yaşlıların
evlatlarına, kimsesiz yoksulların konu komşuya veya yabancı hayır sahiplerine zaten bağımlı
durumda oldukları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kamusal sosyal yardımların
bağımlılık yarattığı eleştirisi haklılığını yitirmektedir.

11.3.3. İstismara Açık Olması
Sosyal yardımların olumsuz yanlarından biri de, istismara açık olmasıdır. Sosyal
yardımların istismarı, muhtaç olmadıkları halde bazı kişilerin sosyal yardım talep etmeleri ya
da aynı kişilerin farklı sosyal yardım kurumlarından ayrı ayrı yardımlar alması şeklinde
olabilir. Sosyal yardım alanında kamu ve özel kesime ait çok sayıda kurumun
koordinasyonsuz
biçimde
faaliyette
bulunuyor
olması
sistemin
istismarını
kolaylaştırmaktadır.
Sosyal yardım açısından tereddüt uyandıran bir konu olan istismar, küçük yerleşim
birimlerinde daha kolay tespit edilebilirken, büyük yerleşim yerlerindeki tespit daha güç
olabilmektedir.

11.4. Türkiye’de Sosyal Yardım Sistemi ve Sorunları
Ülkemizde sosyal yardımların sağlanmasında kamusal sosyal yardımları yerine getiren
merkezi yönetim başta olmak üzere yerel yönetimlerin, STK’ların, dinî kurumların ve hatta
özel sektörün rol oynadığı söylenebilir. Tarihsel perspektiften ele alındığında, Osmanlı
Devleti döneminde STK’lar (vakıflar) ve meslek örgütlerinin (ahi teşkilatı) sosyal güvenlik ve
sosyal yardım işlevi yerine getirdiği, Cumhuriyet döneminde ise 1950’li yıllara kadar
yoksullukla mücadele ve sosyal yardım konularının ihmal edildiği görülmektedir. Bu
dönemde sosyal yardımlar yasal kısıtlar altında gelişmeye çalışan STK’lar tarafından
sağlanmaya çalışılmıştır.
1950’li yıllardan ve özellikle de 1970’den sonra sosyal yardımlarla ilgili yasal ve
kurumsal düzenlemelerin yapıldığı ve kamusal sosyal yardım sisteminin biçimlendirildiği
görülmektedir. Gerçekten, Türkiye sosyal yardımlar konusunda ilk ciddi politikalarını
1970’lerin sonunda geliştirmeye başlamıştır. 1976 yılında 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması” Hakkındaki Kanun
ile “muhtaç olmak koşulu ile, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük
özürlüler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını
bulunan Türk vatandaşlarına T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından aylık
bağlanması” düzenlenmiştir. Belirli bir yoksul grubunu hedef alan bu yasadan sonra 1986
yılında tüm yoksul vatandaşları ilgilendiren bir kamu sosyal yardım programı olan 3294 sayılı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ardından da
doğrudan yoksullukla mücadele yaklaşımı içinde 1992 yılında Yeşil Kartla ilgili 3816 sayılı
yasa çıkarılmıştır.
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Ancak, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulup sosyal yardımlar bu
Bakanlık bünyesinde toplanıncaya kadar ülkemizde kamusal sosyal yardım sistemi sağlıklı bir
biçimde yapılandırılamamış ve bu kanunlara dayanılarak yapılacak sosyal yardımlar için
farklı kurumlar görevlendirilmiştir. Diğer bir ifadeyle çoklu kurumsal yapı ve çok başlılığın
hakim olduğu bir sosyal yardım sistemi oluşturulmuştur. Üstelik, asıl amaçları yoksullara
sosyal yardım sağlamak olmayan SHÇEK ve Vakıflar genel Müdürlüğü de sosyal yardım
yapmışlardır. Yeni yapılanmaya kadar Türkiye’de kamusal sosyal yardım Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK), Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002 sayılı Kanun ve bu Kanunun
uygulanmasıyla sorumlu Emekli Sandığı ve Yeşil Karttan sorumlu Sağlık Bakanlığı
tarafından yerine getirilmiştir.
Bu durum ülkemizdeki kamusal sosyal yardım sistemi reformunun bir an evvel
gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü yeni yapılanma öncesi, kamusal yardım
sistemi ülkemizde yukarıda sıralanan sosyal yardımın olumsuz yönlerinin ortaya çıkmasına
zemin hazırlayıcı bir nitelikteydi.
Birinci olarak örgütleme bağlamında ele alındığında kamu sosyal yardım ve sosyal
hizmet kurumlarının çoklu kurumsal yapı sergilediği, bu alanda çok başlılığın varlığı
belirtilmelidir. İkincisi, mevzuat bakımından, sosyal yardım ve hizmet sistemini düzenleyen
mevzuatın da çok sayıda ve dağınık olduğu, bu alanda çok sayıda kanuni düzenleme ve
bunlara dayalı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmeliğin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
Üçüncüsü ise sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle ilgili kamu kurumlarının çokluğu kadar
bakanlık bakımından da bir çok başlılık vardır. Bu alandaki sorumlu ve görevli bakanlıklar
Devlet bakanlıkları (en az üç devlet bakanlığı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Oysa politika belirleyen
bakanlığın tek bir bakanlık olması gerekmektedir. Üstelik, mevcut durumda Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında sınırlı yetkili
makam durumunda olduğu, doğrudan yetkili ve görevli olmadığı görülmektedir.
Haklar bakımından ele alındığında; sosyal yardım ve sosyal hizmet sağlayan hakların
birden çok yasada düzenlenmiş olduğu; bu yardımlar ve hizmetlerin bir hak niteliğinde
düzenlenmemiş olduğu; sağlanan yardımların nicelik ve nitelik yönünden asgari tatmini
sağlamaktan öte bulunduğunu ve yardımları yapmakla yükümlü kurumlara yeterli kaynak
tashih edilmediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık yeterli kaynak tashih edilen kurumlarda ise
kaynakların keyfiliğe dayalı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Bu duruma 2011 yılında 633 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluşu ve bu Bakanlık bünyesinde tüm sosyal yardım ve
hizmet veren kurumların tek çatı altında toplanmasıyla son verilmiştir. Kuşkusuz sağlanan
yardımların nicelik ve nitelik yönünden asgari tatmini sağlama düzeyinde de ciddi gelişmeler
olmakla birlikte ülkemizde asgari gelir desteği sisteminin kurulmamış bulunması haklar
bakımından önemli bir eksikliktir.
Ayrıca, ülkemizde STK’lar ve özellikle yerel yönetimlerin etkin bir biçimde sosyal
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yardımların sağlanmasında rol oynamaya başladığı görülmektedir. 1999 yılındaki Marmara
Depremi STK’ların sosyal yardımlar alanına katılımını artırıcı bir etki yaparken, özellikle
1990’lı yılların ortalarından itibaren sosyal belediyecilik anlayışı gereği belediyelerin
toplumun özel politika gerektiren kesimlerine yönelik sosyal yardımları öncelikleri arasına
aldıkları anlaşılmaktadır. Mevcut yapılanma çerçevesinde kamu sosyal yardım kuruluşlarına
ilaveten özellikle çok sayıda STK ve çok sayıda ilçe belediyesinin yer aldığı Büyükşehir
belediyeleri sınırları içinde, sosyal yardımlar etkinliğini kaybedebilmekte ve sosyal
yardımların istismarı söz konusu olabilmektedir.
Diğer taraftan, ülkemizde sosyal yardımlara ayrılan pay yıllarca oldukça sınırlı
kalmıştır. Son birkaç yıldır ise büyük artışlar gerçekleştirilmektedir. 2000 yılında toplam
sosyal yardım ve harcamaların GSYİH’ye oranı %0,48, 2005 yılında ise sadece %0,86 olarak
gerçekleşmiş, 2012 yılında ise %1,40’a yükselmiştir. Toplam sosyal yardım ve sosyal hizmet
harcaması tutarı 19,9 milyara yaklaşmıştır. Sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 2.101
bin, kişi sayısı 6.370.100’dür.

Rakamlarla Türkiye’de Sosyal Yardımlar
Toplam sosyal yardım ve hizmet harcaması tutarı
Sosyal harcamaların GSYİH’ye oranı

19.824.
984.46
%1,40

Sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı (SYDV)

2.101.1
00

Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı (SYDV)

6.370.1
00

Düzenli yardımlardan (ŞNT, EVEK) faydalanan hak sahibi sayısı
(SYDV)

1.657.1
44

Geçici yardımlardan faydalanan hak sahibi sayısı (SYDV)

1.944.4
70

SYDTF kaynaklarıyla yapılan yardımlara aktarılan tutar

3.099.5
82.115

Sosyal yardımlardan faydalanan kadınların oranı (SYDV)
Aktif çalışma çağında bulunan (18-55) ve yardım alan erkeklerin
tüm hak sahiplerine oranı (SYDV)

%70
%28
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2022 yaşlılık ve engelli maaşı hak sahibi sayısı

1.228.3
55

2022 yaşlılık ve engelli maaşı toplam aktarılan kaynak

2.911.1
91.180

Gelir testi yapılan kişi sayısı

14.493.
157

GSS primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı

9.099.0
59

Ödenen toplam GSS prim tutarı

4.072.8
63.815

Sosyal yardım istihdam bağlantısı ile işe yerleştirilen kişi sayısı
(İŞKUR)

21.755

Sosyal yardım istihdam bağlantısı ile mesleki eğitime yönlendirilen
kişi sayısı (İŞKUR)

61.045

Bütünleşik sosyal yardım sisteminde kayıtlı hane sayısı

6.768.1
26

Bütünleşik sosyal yardım sisteminde kayıtlı kişi sayısı

23.668.
942

SYDV sayısı
973
SYDV personel sayısı

8.607

SYDV sosyal yardım inceleme görevlisi sayısı

3.701

Satınalma gücü paritesine göre günlük 2,15$ın altındakilerin oranı

%0,14

Satınalma gücü paritesine göre günlük 4,30$ın altındakilerin oranı

%2,79

2011

2011

Sonuç olarak, son düzenlemelere kadar ülkemizde kamusal sosyal yardım sistemi,
mevcut haliyle önemli sorunlara sahip olup, sürdürülebilir değildi. Buna karşılık, sosyal
yardım işlevi yüklenmiş bulunan yerel yönetimler ve STK’ların ise daha az sorunu
bünyesinde barındırmadığı açıktır. Özellikle küçük belediyelerin bir çoğunda sosyal yardım
müdürlüğü bulunmadığı gibi muhtaçlık tespiti yapılamamakta, yardımlar düzensiz, süreksiz
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ve yılın belirli dönemleri ağırlıklı gerçekleştirilmektedir. Birçok belediyede muhtaçlara ilişkin
kapsamlı bir veri tabanı da bulunmamaktadır.

11.5. Sosyal Yardım Tür ve Harcamaları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bu bakanlık bünyesinde Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü kuruluncaya kadar sosyal yardım sistemindeki çok başlılık ve dağınık
kurumsal yapı, ülkemizde yapılan sosyal yardım türlerinin ve miktarının tespitini
güçleştirmekteydi. Çünkü, bir çok kurum esas işlevi olmadığı halde sosyal yardımların
sağlanmasında görev almaktaydı. Bugün Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından
vatandaşlara yönelik uygulanan sosyal yardım programları ve türleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
Aile yardımları: İhtiyaç içindeki ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla ramazan ayı ve kurban bayramı öncesinde yılda 2 kez SYDV
tarafından yardım verilmektedir.
Yıl

Aktarılan Kaynak (Milyon TL)

2003-2012

1.397,06 milyon TL.

2012

131.11

Yakacak Yardımları: 2003 yılından buyana ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 500 kg
kömür dağıtılmaktadır.
Yıl

Kömür miktarı (ton)

2003-2012

15.484.533

2012

1.974.455

Aile sayısı

2.082.620

Barınma yardımları: Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde
yaşayan muhtaç kişilere evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan
yardımlardır.
Yıl

Aktarılan
(Milyon TL)

kaynak

Kişi sayısı

2006-2012

187,89

5.372

2012

50,24

1.499
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Eğitim yardımları: Eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği
yardımı, ücretsiz kitap yardımı, taşımalı eğitimdeki öğrencilere ulaşım ve beslenme yardımı
başlıklarından oluşur.
Eğitim materyali yardımı: SYDV aracılığıyla her eğitim-öğretim yılı başında
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yoksul ailelerin çocuklarına önlük, ayakkabı,
kırtasiye, çanta gibi okul gereçleri verilmektedir.
Yıl

Aktarılan
(Milyon TL)

2003-2012

808,88

2012

117,12

kaynak

Şartlı eğitim yardımı: Çocuklarını okula gönderemeyen ailelere çocuklarının okula
devam etmeleri şartıyla yardım edilir. Annelerin hesabına ilköğretime devam eden erkek
öğrenciler için 30, kız öğrenciler için 35, ortaöğretime (lise) devam eden öğrenciler için
sırasıyla 45 ve 55 TL’dir.

Yıl

Aktarılan
(Milyon TL)

kaynak

Kişi sayısı

2003-2012

2.514,97

2012

501,49

2.017.810

2013 Mart

220,67

1.756.237

Öğle yemeği yardımı: Taşımalı eğitim uygulaması kapsamındaki okulların bulunduğu
merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren program kapsamında
2012 yılında 235 milyon kaynak aktarılmıştır.
Ücretsiz kitap yardımı: Tüm öğrencilere yapılan ücretsiz kitap yardımı için 2012
yılında 265 milyon kaynak aktarılmıştır.
Sağlık yardımları: Tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı tedavi destekleri, yoksul
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ailelerin 0-6 yaş grubundaki çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrolüne götürmeleri şartı ile
ayda 30 TL olarak yapılan düzenli yardımlardır. 2012 yılında 887.926 çocuk için 188,13
milyon TL yardım yapılmıştır.
Bu bağlamda bayanların hastanede doğum yapmalarını teşvik etmek için düzenli
olarak doktora gitmeleri halinde; doğumun hastanede yapılması durumunda bir kereye
mahsus 70 TL, düzenli muayene olunması halinde doğumdan önce aylık 30 TL, doğumdan
sonra iki kereye mahsus olmak üzere 30 TL yardım yapılmaktadır. Bu yardımdan 2012
yılında 25.665 gebe, 2013 Mart ayına kadar 33.380 gebe yararlanmıştır.
Özel amaçlı yardımlar: Bu yardımlar kapsamına aşevleri ve afet ve terörden zarar
görenlere yönelik yardımlar girmektedir. Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde aşevleri
kurulmakta ve yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaçlara sıcak yemek verilmektedir. 2012 yılında
aşevlerinde 44.139 kişi yararlanmıştır. Yine aynı yıl afet ve terör mağdurları için 32.08
milyon TL harcanmıştır.
Diğer yardımlar ise 2011 yılında çıkarılan eşi vefat etmiş kadınlara yardım olup ayda
250 TL olan bu yardımdan 2012 yılında 239.376, 2012 yılında 241.300 eşi vefat etmiş kadın
yararlanmıştır. 118 milyon kaynak harcanmıştır.
Bir diğeri sosyal konut yardımı projesidir. TOKİ ile yapılan protokolle 39.974 konutun
yapılması planlanmıştır. Hedef 2023 yılına kadar 100 bin konut yapmaktır.
2022 sayılı kanun kapsamında ise Sosyal Güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık
hakkından yararlanamayan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk
vatandaşları ile 18 yaşından büyük engelliler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli
yakını bulunan ailelere aylık bağlanmaktadır.

Yardım Türü

Yardım
Miktarı

Bakıma muhtaç engelli aylığı (%70 ve üzeri)

Sayısı

Kişi

249.160.643

209.719

234.214.064

305.846

51.019.219,

65.163

250.687.269

665.918

,92
Engelli aylığı (%40-69)
,84
Engelli yakını aylığı (18 yaş altı)
18
Yaşlılık (65 yaş üstü) aylığı
,43
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11.6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ülkemizde yoksulluğa karşı alınan en
kapsamlı önlemi teşkil etmektedir. Bu vakıflar, 14 Haziran 1986 tarihinde yürürlüğe giren
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’na dayalı olarak kurulmaya
başlamıştır. Kanun çerçevesinde, amacı, hiçbir sosyal sigorta programının içinde olmayan ve
acil muhtaç durumda bulunanlara ayni ve nakdi olarak yardım yapılması olan ve 2004 yılında
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne dönüştürülen Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kurulmuş, bu kurumların işleyişini sağlamak
amacıyla da tüm il ve ilçelerde vakıflar teşkil edilmiştir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının amacı, 3294 sayılı Kanunun 1.
maddesinde “fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile
gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan
kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının
adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik
etmek” olarak açıklanmıştır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı resmîsenedinde ise vakıfların amacı, “fakru
zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik
kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile
geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde
topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek
ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının adilane bir
şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek”
olarak ifade edilmiştir. (ResmîGazete, 19167, 17 Temmuz 1986).
Anlaşılacağı gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan sadece muhtaç
durumdaki kişilere yardım edilmesiyle sınırlı dar kapsamlı amaçlar değil, sosyal adaleti
pekiştirici tedbirler alarak dengeli bir gelir dağılımına ulaşılması ve bireyler arasında
yardımlaşma ve dayanışmanın teşvik edilmesi gibi geniş amaçlar gerçekleştirilmesi
beklenmektedir.
Gerek Kanunun Kapsam başlıklı ikinci maddesinde gerekse vakıf resmî senedinde
vakıfların hedef kitlesi belirtilmiştir. Buna göre, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi
olmayıp muhtaç durumda olanlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim
imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek kişiler Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları’nın hizmetlerinden yararlanacak kitleyi oluşturmaktadır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın yönetimi vakıf başkanı ve mütevelli
heyeti tarafından gerçekleştirilmektedir. Vakfın ve mütevelli heyetin başkanı mahallin en
büyük mülki idare amiridir. Buna göre vakıf başkanı illerde valiler, ilçelerde kaymakamlardır.
Mütevelli heyeti ise geniş toplum kesimlerini yansıtacak biçimde tasarlanmakla birlikte daha
çok kamu kesimi ve kamu görevlileri ağırlıklıdır.
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Oysa, vakıflar kurularak sosyal yardım hizmetinin halka yakın birimlerde yürütülerek
sivilleşmesi ve yerelleşmesi amaçlanmıştır. Böylece, bireyler arasında dayanışma ve
yardımlaşmanın sağlanabileceği ve yerel halkın kendine yapılacak yardımlarda söz sahibi
olması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak vakıf mütevelli heyetlerinin bileşimi resmîgörünümü
silmekten uzak kalmıştır. Çünkü, 3294 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre mütevelli heyetleri,
illerde valinin başkanlığında Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık
Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, il
müftüsü, bir öy muhtarı, bir mahalle muhtarı, benzer faaliyette bulunan iki sivil toplum
kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında
belediye başkanı, mal müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığı’nın ilçe üst
görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü, ilçe müftüsü, bir köy muhtarı, bir mahalle muhtarı, benzer
faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iki hayırsever vatandaştan
oluşmaktadır.
Görüldüğü gibi, vakıfları yönetim ve temsile yetkili ve yapılacak tüm yardım
programlarına karar veren organ olan mütevelli heyetleri üyeleri kamu yönetimi aygıtının
temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu durumu bir nebze değiştiren STK temsilcileri ve halktan
kişilerin heyette yer almakta oluşudur.

11.7. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Faaliyetleri
3294 sayılı Kanuna göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’nda
toplanan kaynağı muhtaçlara dağıtmak amacıyla il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları’nın son yıllarda yapmakta oldukları yardım miktarını artırdığı ve
yardım türlerini çeşitlendirdiği görülmektedir. Bu vakıflar tarafından yapılan yardımlar; başta
periyodik yardımlar olmak üzere, özel amaçlı yardımlar, eğitim yardımları, sağlık yardımları,
yakacak yardımları, gelir getirici ve istihdam yaratıcı proje yardımları olarak sıralanabilir.
Özellikle son yıllarda istihdam yaratıcı projelerle sadece sosyal yardımlara muhtaç yoksullara
bir yaşam standardı sağlamakla kalınmadığı ve küçük desteklerle üretken hale geçerek yardım
alan dairesinin, diğer bir ifadeyle yoksulluk sınırının üzerine çıkabilecek olanlara yönelik
çalışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 2006 yılında Kırsal Alanda Sosyal
Destek Projesi, Bilişim Çırakları Projesi, Sertifikalı Tarım İşçileri Projesi yürütülmüştür.
Diğer taraftan her ay yapılan periyodik yardımlarla yoksul kişilerin gıda, giyim,
yakacak, barınma, sağlık ve eğitim gibi acil ve güncel zaruri ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından özürlülerin tedavilerine ve
eğitimlerine destek olunduğu, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırıcı araç ve gereç
ihtiyaçlarının giderildiği görülmektedir.
Bir diğer yardım kalemi, yoksul ailelere verilen eğitim yardımıdır. Çocuklarının eğitim
ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere kırtasiye, önlük, ayakkabı defter gibi eğitim
materyallerinin sağlanmasının yanı sıra barınma ve ulaşım desteği verilmektedir. Ayrıca,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dinî bayramlarda gıda yardımında bulunmakta,
her yıl kömür dağıtmakta, yoksulların barınma ihtiyaçlarını karşılamakta ve 40 aşevinde
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yemek dağıtmaktadır.
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Uygulamalar
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)
"Tek Adımda Hizmetten Tek Tuşta Hizmet Dönemine Geçiş"
Sosyal yardımların sunumunda ihtiyaç duyulan muhtaçlık tespitinde ve sosyal
yardımlardan mükerrer yararlanmanın engellenmesinde "Tek Tuşta Hizmet" dönemi
başlamıştır. Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), sosyal yardım başvurusu yapan
vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından
temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası
(online) veri paylaşımını sağlama amacıyla SYDGM tarafından 6 aylık çalışma ile hayata
geçirilmiş bir E-Devlet uygulamasıdır.
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi vasıtasıyla sosyal yardım başvurusu yapan
vatandaşlarımızın online olarak TC Kimlik Numaraları vasıtasıyla hâlihazırda aktif olan
sistemden 13 başlık altında 28 ayrı sorgulama saniyelerle ifade edilen kısa bir süre
içinde yapılabilmektedir:
Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin hizmete sunulmasıyla birlikte:
1. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıkları merkezi veri tabanları
kullanılmak suretiyle bizzat devlet tarafından yapılmaya başlanmış, bireyler muhtaçlıklarını
ispatlama külfetinden kurtarılmıştır.
2. Yardım başvurusu yapan vatandaşların tek tek kamu kurumlarını dolaşarak
durumları ile ilgili evrak toplamasının önüne geçilmi, sadece Nüfus Cüzdanlarını ibraz
etmek suretiyle yardıma müstahak olup olmadığı belirlenmeye başlanmıştır.
3. Yoksul vatandaşlarımızın yardıma erişim süreci kısaltılmıştır.
4. Kamu kurumları tarafından mükerrer yardım verilmesi engellenmiş; sosyal
yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ve daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanmıştır.
5. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın durumları ile ilgili belge talebinde
bulundukları kamu kurumlarında oluşan iş yükü azaltılmıştır.
6. SYD Vakıflarında yaşanan yoğunluk giderilerek, Vakıf çalışanlarının sosyal
inceleme (hane ziyareti) yapmaları için ayırdıkları zaman artırılmıştır.
7. Kamu kurumları arasında mükerrer yardımların engellenmesine yönelik yapılan
yazışmalar ortadan kaldırılarak bürokrasi en aza indirilmiş ve kamu kaynaklarının etkin
kullanılmasına katkıda bulunulmuştur.
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8. Etkin sosyal yardım politikaları geliştirilmesine yönelik gereken sağlıklı istatistiki
bilgi için alt yapı oluşturulmuştur.
9. SYGM, ülkemizin e-devlet uygulamaları vasıtasıyla yürüttüğü e-dönüşüm
sürecine, SOYBİS ile katkıda bulunmuştur.
Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin ortaya çıkardığı katma değeri anlayabilmek için
SOYBİS öncesi duruma bakmakta fayda bulunmaktadır. SOYBİS sistemi kullanılmaya
başlanmadan önce, sosyal yardım başvurusu yapan kişilerin muhtaçlığının belgelenmesi için
vatandaşların söz konusu kamu kurumlarını ya tek tek dolaşması ya da Tek Adımda Hizmet
Ofislerini kullanması gerekiyordu. Ayrıca sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın
engellenmesi için kurumlar arası yazışmaların yapılması gerekiyordu. Vatandaşların kamu
kurumlarını tek tek dolaşarak evrak toplaması için en azından 3-5 gün zaman harcaması ve
ulaşım masraflarına katlanması; Tek Adımda Hizmet Ofislerinde işlemlerin tekemmül etmesi
için ise en azından 15-20 gün süreye ihtiyaç duyulmaktaydı. SOYBİS'in hayata geçirilmesi ile
birlikte aylık olarak yaklaşık 1 Milyon evrak ortadan kaldırılmış, 2 Milyon TL yol parası
vatandaşın cebinde kalmış ve en önemlisi ortalama başvuru süresi 3 ila 15 günden birkaç
dakikaya indirilmiştir
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Uygulama Soruları
1) SOYBİS nedir?
2) SOYBİS ile kamuda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması girişimleri
arasında bir ilişki var mıdır?
3) Sistemin faydaları kamu kesimi ve sosyal yardım yararlanıcıları
açısından değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde sosyal yardım sistemi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluşu ile
birlikte yeniden yapılandırıldı ve sistemik sorunlarının bir kısmı ortadan kaldırılmasına
yönelik önemli bir girişimde bulunulmuş oldu. Sistemin temel sorunlarının başında gelen
dağınık yasal ve kurumsal çerçeve ve yönetsel çok başlılık sona erdi. Sosyal yardımlar
konusunda tek yetkili bir kurum kurulmuş oldu.
Sistemin temel sorun alanları; örgütleme bağlamında ele alındığında kamu sosyal
yardım ve sosyal hizmet kurumlarının çoklu kurumsal yapı sergilediği, bu alanda çok
başlılığın varlığı; mevzuat bakımından, sosyal yardım ve hizmet sistemini düzenleyen
mevzuatın da çok sayıda ve dağınık olduğu, bu alanda çok sayıda kanuni düzenleme ve
bunlara dayalı olarak çıkartılan tüzük ve yönetmeliğin mevcut olduğu; sosyal yardım ve
sosyal hizmetlerle ilgili kamu kurumlarının çokluğu kadar bakanlık bakımından da çok
başlılığın varlığı olarak sayılabilir. Bu alandaki sorumlu ve görevli bakanlıklar Devlet
bakanlıkları (en az üç devlet bakanlığı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Oysa politika belirleyen
bakanlığın tek bir bakanlık olması gerekmektedir. Üstelik, mevcut durumda Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında sınırlı yetkili
makam durumunda olduğu, doğrudan yetkili ve görevli olmadığı görülmektedir.
Haklar bakımından ele alındığında; sosyal yardım ve sosyal hizmet sağlayan hakların
birden çok yasada düzenlenmiş olduğu; bu yardımlar ve hizmetlerin bir hak niteliğinde
düzenlenmemiş olduğu; sağlanan yardımların nicelik ve nitelik yönünden asgari tatmini
sağlamaktan öte bulunduğunu ve yardımları yapmakla yükümlü kurumlara yeterli kaynak
tashih edilmediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık yeterli kaynak tashih edilen kurumlarda ise
kaynakların keyfiliğe dayalı olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Bu duruma 2011 yılında 633 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluşu ve bu Bakanlık bünyesinde tüm sosyal yardım ve
hizmet veren kurumların tek çatı altında toplanmasıyla son verilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda sosyal yardımlar tür ve harcamalar olarak hızlı bir artış
gösterdi. Sosyal yardımların GSMH içindeki payı 2000 yılında %0,48’den 2012 yılında
%1,48’e yükseldi. Birçok yeni yardım türü yapılmaya başlandı. Aile, yakacak, barınma,
eğitim, sağlık yardımları verilmekte; törer ve afet mağdurlarına destek olunmakta, 65 yaşın
üzerindeki yaşlılara, 18 yaşından büyük engelliler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu
engelli yakını bulunan ailelere, eşi vefat etmiş kadınlara aylık bağlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım sisteminin temel sorun alanları içinde
sayılamaz?

2)

3)

4)

a)

Çok başlılık

b)

Dağınık yasal çerçeve

c)

Sosyal yardımların nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması

d)

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün kurulması

Hangisi sosyal yardımların olumsuz yönlerinden biri değildir?
a)

Damgalanma ve küçük düşürülme

b)

İstismara açık olması

c)

Tasarruf sağlayıcı olma

d)

Tembelliğe itme ve bağımlılık yaratma

Hangisi sosyal yardımların olumlu yönlerinden biri değildir?
a)

Boşlukları tamamlayıcı olması

b)

Yoksullukla mücadele

c)

Psikolojik destek

d)

Muhtaçlık ve yoksulluk psikolojisinden kısa süreli kurtulma

Aşağıdaki hangi grup sağlıkla ilgili şartlı nakit transferlerinden yararlanır?
a)

Çocuklar

b)

Yaşlılar

c)

Kadınlar

d)

Engelliler

5)

Aşağıdaki hangi grup eğitimle ilgili şartlı nakit transferlerinden yararlanır?

a)

Çocuklar
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b)

Yaşlılar

c)

Kadınlar

d)

Engelliler

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)c, 5)a
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12. SOSYAL POLİTİKA YARARLANICILARI: YOKSULLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yoksulluk Kavramı
12.2. Uluslararası Yoksulluk Tanımları
1.2.1.
Mutlak (Birinci Derece) Yoksulluk
1.2.2.
Göreceli (İkinci Derece) Yoksulluk
1.2.3.
İnsani Yoksulluk
1.2.4.
Ultra Yoksulluk
12.3. Sosyal Dışlanma
12.4. Yoksulluk Sorununun Nedenleri
12.5. Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yoksulluk bireyin kendi kusurundan kaynaklanır anlayışı bugün geçerli midir ve
sosyal politikaları nasıl etkiler?
2) Yoksulluk ile gelir dağılımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) Yoksulluğa neden olan yapısal sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yoksulluk Kavramı
Uluslararası
Yoksulluk Tanımları
Sosyal Dışlanma

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yoksulluk
Okuyarak,
fikir
kavramının ve uluslarası yürüterek ve tartışmalara
yoksulluk tanımlarının ve katılmakla
yoksulluğa yeni bir boyut
getiren sosyal dışlanma
kavramının açıklanması.

Yoksulluk
Sorununun Nedenleri

Yoksulluk sorununun
Okuyarak,
fikir
temel
nedenlerinin yürüterek ve tartışmalara
kavranması.
katılmakla

Dünyada ve
Türkiye’de Gelir Dağılımı
ve Yoksulluk

Artan refaha rağmen
Okuyarak,
fikir
gelirin
dünyada
nasıl yürüterek ve tartışmalara
dağıldığı ve zaman içinde katılmakla
gelir dağılımında nasıl bir
değişimin ortaya çıktığının
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar






Yoksulluk: genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari
yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit
ihtiyaç maddelerini karşılayamaması olgusudur.
Sosyal dışlanma: Toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal,
ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen
yoksun olma sürecini ifade etmektedir.
Gini katsayısı: Gelir dağılımı hesaplamalarında en çok kullanılan ölçüt
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Giriş
Sosyal politikanın hedef kitlelerinin başında gelen yoksullar ve yoksulluk sorunu tarih
boyunca en önemli sosyal politika sorunu olmuştur. Öncelikle yoksulluk sorunu tanımlanacak
ve yoksulluk ve sosyal dışlanma kavram ve tanımları verilecek, akabinde ise yoksulluğa
yönelik sosyal yardımların genel özellikleri aktarılacaktır.
Yoksulluk sorununun tanımlama bu sorunun çözümüne yönelik politika geliştirilmesi
ise kapsamlı bir şekilde ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Bu döneme kadar
yoksulluk sorunu kişinin kendi hatası olarak görülmüştür.
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12.1. Yoksulluk Kavramı
Özellikle az gelişmiş ülkelerin sorunu olarak görülen yoksulluk, 1980’li yıllardan
sonra küreselleşmenin refah devletleri üzerinde olumsuz etkilerde bulunması ve devletin
sosyoekonomik hayattan çekilmesi gerektiğini öngören neoliberal politikalar çerçevesinde
gelişmiş ülkelerin de karşılaştığı çok önemli bir sorunsal alanı oluşturmuştur. Dolayısıyla
günümüzde yoksulluk konusu ve sorunu, en önemli iktisadi problemlerden biri haline
gelmiştir.
Ülkelerin farklı sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre yoksulluğun kavramsal
anlamı ve boyutu da değişebilmektedir. Ancak, hayatın idamesini tehdit etmesi bakımından
sosyal risklerin başında gelmesinden dolayı, yoksulluk bütün toplumların üzerinde durduğu en
önemli ortak sorunu teşkil etmektedir. Yoksulluğun objektif ve üzerinde hemfikir olunan bir
tanımı bulunmamaktadır. Zira zenginlik ve yoksulluk, temelde şahsi niteliklerdir. Bu konuda
tek bir tanım yapmak, tek bir kriter bulmak, tek bir yaklaşım getirmek imkansızdır.
Üzerinde görüş birliğine varılmış bir yoksulluk tanımı olmamakla birlikte, yoksulluk
tanım ve ölçümünde ilk olarak üzerinde durulması gereken nokta, yoksulluk göstergesi olarak
salt ekonomik kıstasların mı, yoksa bunların ötesinde ve bunlara ek olarak sosyal ve hatta
siyasal kıstasların mı dikkate alınacağı ile ilgilidir. Yoksulluk araştırmaları, yakın bir zamana
kadar iktisat ağırlıklı bir gelişme göstermiş ve ekonomik göstergelerin ön plana çıktığı bir
yapı teşkil etmiştir. Yoksulluk, genellikle insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli
kaynağa sahip olamama durumu olarak veya çok benzer bir şekilde, mutlak asgari refah
düzeyinin altında kalma durumu ve yaşamda kalabilmek için gerekli mal ve hizmetlere olan
ihtiyaçların karşılanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır.
Yoksullukla ilgili olarak insanların görüşlerinde, geçmişteki tüm kalıplaşmış
düşünceleri değiştirecek üç ana değişiklik olmuştur. Bunlardan birincisi, yoksulluk olgusunun
genelliğidir. İkincisi yapının etkilerinin genişlemiş olmasıdır. Bu durum politik, sosyal,
kültürel ve zorlayıcı kaynakların önemli bir konumunu vurgulamaktadır. Üçüncü olarak da,
yoksulluğun kendine has özelliği olduğu, daha da önemlisi yoksulluğun değişken bir yapıya
sahip olduğunun ortaya çıkmasıdır

12.2. Uluslararası Yoksulluk Tanımları
12.2.1. Mutlak (Birinci Derecede) Yoksulluk
Yoksulluk, genel olarak bir halkın ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam
düzeyini sürdürebilmesi için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit ihtiyaç maddelerini
karşılayamaması olgusudur. Buna mutlak yoksulluk da denmektedir. Bu kişilerin miktarı,
genellikle belirli bir minimum gelir düzeyinin altında yaşayan insanların sayısı ile
hesaplanmaktadır. Bu düzey uluslar arası düzeylerinden bağımsız olarak, günlük bir dolardan
aşağı gelir düzeyine sahip olanların sayısı şeklinde belirlenmektedir.
Mutlak yoksulluğa ilişkin olarak iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar: minimum
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gıda harcaması ve temel gereksinimlerdir. Minimum gıda harcaması yaklaşımında, sadece
minimum gıda harcaması maliyeti esas alınarak hesaplama yapılır. Bu hesaplamada öncelikle
kişinin veya hane halkının yaşamını idame ettirebilmesi için günlük asgari düzeyde alması
gereken kalori miktarı ve bu kaloriyi alabilmesi için yapması gereken gıda harcaması dikkate
alınmaktadır. İkinci yaklaşım olan temel gereksinimlerde ise, bireyin veya hane halkının
sadece minimum gıda harcaması değil, bunun yanında giyim, barınma, ısınma, sağlık, eğitim
gibi diğer temel ihtiyaçları da esas alınmaktadır. Bu noktadan hareketle, ikinci yaklaşımda
yoksulluğun birinci yaklaşıma göre daha geniş kapsamlı olduğu görülmektedir.
Dünya Bankası, mutlak yoksulluğa daha çok parasal gelir açısından yaklaşmakta;
günlük geliri minimum 2400 kalori besini almaya yetmeyen insanları mutlak yoksul olarak
tanımlamaktadır. Mutlak yoksulluk sınırı, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre de
değişmektedir. Gelişmiş ülkeler için kişi başına günde 1$ olan mutlak yoksulluk sınırı, Latin
Amerika ve Karaibler için 2$, Türkiye’nin de dahil edildiği Doğu Avrupa ülkelerinin de
içinde bulunduğu grup için 4$, gelişmiş sanayi ülkeleri için 14.4$’dır. Bu anlamda mutlak
yoksulluk, bir insanın yaşamını minimum düzeyde sürdürebilmesi için gerekli olan ayni ve
nakdi gelirden yoksun olması şeklinde de açıklanabilir.
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), yoksulluğu, insani gelişme için
zorunlu olan fırsatlardan (hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama bir hayat standardı,
özgürlük, kendine güven, saygınlık) mahrum olma şeklinde tanımlayarak, kavrama sadece
parasal bir anlam verilmesini reddetmiştir. Kuşkusuz ki yoksulluğun bu boyutuyla
incelenebilmesi için çok geniş ve özellikle sosyal içerikli istatistiklere ihtiyaç duyulmaktadır.
UNDP bu amaçla hayat beklentisi, okuma yazma, çocuk ölüm oranları ve reel satın alma gücü
gibi göstergeleri kullanmaktadır. Bu faktörler Beşeri Kalkınma İndekslerine eklenerek insani
gelişme derecesinin ölçülmesinde temel oluşturmaktadır. Beşeri Kalkınma İndeksleri, 0 ile 1
arasında ifade edilmektedir. Buna göre, Kanada en yüksek değere (0.960), Sierra Leone ise en
düşük değere (0.185) sahip durumdadır.

12.2.2. Göreceli (İkinci Derecede) Yoksulluk
Göreceli yoksulluk, kişinin bir toplumsal varlık olmasından hareket etmekte ve
kendisini biyolojik olarak değil, toplumsal olarak yeniden üretebilmesi için gerekli tüketim ve
yaşam düzeyinin saptanmasını içermektedir. Bu durumda, belli bir toplumda kabul edilebilir
minimum tüketim düzeyinin altında geliri olanlar göreceli yoksul olarak tanımlanmaktadır.
Bireysel bazda göreceli yoksulluk, bir kimsenin, diğer bir kimseye göre daha az gelir
elde etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Toplumsal boyutuyla göreceli yoksulluk, toplumun genel
hayat standardına, yani sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan bir
yoksulluk durumudur. Buna göre açlık sınırının üzerinde, fakat ortalama hayat standardının
altında bir hayat sürdüren bir kişi, nispî olarak yoksul sayılmaktadır.
Gerçekte göreceli fakirler, gelirden tamamen mahrum olan yoksullar olmaktan ziyade,
gelir yoksulu olan dar gelirli insanlardır. Sürekli olarak bir gelire sahip olsalar ve asgari hayat
standardını yakalamış olsalar dahî, bu kesimin gelir düzeyi, çoğu kez ortalama refah
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seviyesinin altında seyretmektedir. Temel ihtiyaçlarını kısmen karşılamakla birlikte, eğitim,
sağlık, altyapı, sosyo-kültürel katılım ve mesken kalitesi açısından yeterli bir durum
göstermeyen, sosyal-refah yönünden gelişmiş toplumlarda vazgeçilmesi zor olan ve hayatın
kalitesini artıran veya hayatı kolaylaştıran bazı nesnel ev eşyalarını (buzdolabı, çamaşır
makinası, televizyon, telefon, bilgisayar vb.) temin edemeyen bu insanlar ve aileler, ikinci
derecede, yani göreceli yoksullar kategorisine girmektedir.
Dünya Bankası’nın geliştirmiş olduğu göreceli yoksulluk tanımına göre, minimum
kalori ihtiyacının yanı sıra, temel toplumsal taleplerden olan barınma, eğitim, sağlık ve
benzeri kültürel ve toplumsal taleplerin getirdiği ek gelir ihtiyacının mutlak yoksulluk sınırına
eklenerek artması beklenirken, uygulamada, dolar bazında artması beklenen yoksulluk
sınırlarının, ulus devletlerce hesaplanmış mutlak yoksulluk sınırlarının daha da aşağıya
düşürülmesini sağlayacak bir kaygıyla hesaplandığı görülmektedir. Çoğunlukla mutlak
yoksulluğun altına çekilen yeni sınırlar, beraberinde ulusal yoksulluk diye adlandırılan ve
ülkeden ülkeye değişen yeni kriterleri de beraberinde getirmiştir.

12.2.3. İnsani Yoksulluk
İnsani yoksulluk, UNDP çerçevesinde geliştirilen yeni bir yoksulluk ölçütüdür. Bu
ölçüt, bazı bireylerin insanca yaşama imkanlarına sahip olmamasını ifade etmektedir.
Yoksulluğu belirlemek ve değerlendirmek için İnsani Gelişme kavramı, yoksulluğu ölçmek
için de İnsani Gelişme Endeksi hazırlanmıştır. 1997 İnsani Gelişme Raporu, insani gelişim
kavramına ek olarak, insani yoksulluk kavramını geliştirmiştir. İnsani yoksulluk kavramını
somut olarak tanımlamak ve izlemek için geliştirilen insani yoksulluk göstergesi, insanların
yaşadıkları yoksulluğu açıklamaya çalışmıştır. İnsani yoksulluk kavramı diğer yaygın
yoksulluk yaklaşımları ile örtüşen noktalar taşımakla beraber kapsam olarak yoksulluk
olgusunun insanlık onurunu kırıcı ve çok yönlü boyutlarını açıklamayı hedeflemektedir.
UNDP, gelişmekte olan ülkelerde insani yoksulluğu üç kriterden yola çıkarak
hesaplamaktadır:
Yaşam Süresi: Uzun bir yaşamdan yoksun olma, insani yoksulluğun ilk göstergesi
olarak kabul edilmektedir. UNDP, hesaplamalarında 40 yaşı esas alarak bu yaşın altındaki
yaşam süresini insani yoksulluk olarak değerlendirmektedir.
Eğitim: Eğitim imkanlarından yoksun olma, insani yoksulluğun ikinci göstergesini
oluşturmaktadır. Hesaplamalarda yetişkinler arasındaki okuma yazma bilmeme oranı insani
yoksulluğun diğer bir kriterini oluşturmaktadır.
Ekonomik ve Sosyal İmkanlar: Bireylerin ekonomik ve sosyal imkanlardan yoksun
olması, insani yoksulluğun bir diğer göstergesini oluşturmaktadır. UNDP, aşağıda belirtilen
başlıca üç veriden yararlanarak ekonomik ve sosyal imkanlara sahip olma düzeyini
belirlemektedir:
Sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus yüzdesi,
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Temel sağlık imkanlarından yoksun olan nüfus yüzdesi,
Beş yaşın altında olan ve yeterli beslenemeyen nüfus yüzdesi.
Yukarıda belirtilen üç kriterin ortalaması alınarak “insani yoksulluk indeks değeri”
hesaplanmaktadır.

12.2.4. Ultra Yoksulluk
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı) ve WHO (Birleşmiş Milletler
Dünya Sağlık Teşkilatı), Dünya Bankası’nca saptanmış olan mutlak yoksulluk kriterini esas
alarak, yoksulluğun yoğunluğunu ölçmek amacıyla yeni bir tanım geliştirmiştir. Bu kritere
göre, gelirinin tamamını harcadığı halde, mutlak yoksulluk kriterinde esas alınan günlük
kalori miktarının yalnızca % 80’ini karşılayabilenler ultra yoksul olarak tanımlanmaktadır.
Dünyada bu durumda olanlara ilişkin sayısal bilgi verilmemekle birlikte, WHO ikinci bir
kriter daha geliştirerek süre belirlemektedir. WHO’ın belirlemesine göre ultra yoksulların
yoksulluk durumlarının beş yıldan fazla sürmesi halinde onların durumlarının düzeltilmesinin
imkansız olduğu savunularak bu kategoridekiler “kronik yoksul” olarak tanımlanmaktadır.

12.3. Sosyal Dışlanma
Sosyal bütünleşme kavramının karşıtı olan sosyal dışlanma, sivil, politik, ekonomik ve
sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma/edilme durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanıma göre, sosyal dışlanma toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal,
ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun olma
sürecini ifade etmektedir. Genel olarak sosyal dışlanmaya yol açan nedenler şu şekilde
gösterilebilir:
İşgücü piyasasındaki değişim,
Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk,
Sosyal korumanın yetersizliği,
Eşitsizlik.
Sosyal dışlanma ve yoksulluk kavramları çoğu zaman birbiri yerine geçen veya aynı
anlama gelen kavramlar gibi görülse de, sosyal dışlanmanın yoksulluğu da kapsayan geniş bir
anlamı olduğu unutulmamalıdır. Bunun gerekçesi olarak da, dışlanmış kişilerin her zaman
yoksul kişiler olmayabileceği gösterilmektedir. Mesela, göçmenler, azınlıklar, belirli kadınlar
ve çocuklar gibi bazı kişiler yoksul olmamakla birlikte toplumdan dışlanmış
olabilmektedirler. Yoksulluk sınırının çok altında kalıp da, rahat sayılabilecek bir yaşam
süren, işgücü piyasasına katılabilen, bazı fiziksel kaynaklara ulaşabilen insanlar olabileceği
gibi, bu sınırın çok üstünde olup da, sağlık, eğitim, demokrasi, medeni ve sosyal haklar gibi
geleneksel gelir ve tüketim harcaması dışında kalan kriterler açısından, çok daha yoksun
sayılabilecek insanlara rastlanılabilmektedir. Sosyal dışlanma ve yoksulluk arasındaki farklar
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şu şekilde gösterilebilmektedir:
Yoksulluk, daha çok bölüşüm sorunu üzerine odaklanırken, sosyal dışlanma bölüşüm
sorunun yanı sıra yetersiz sosyal katılım, sosyal bütünleşmenin yokluğu ve güç yoksunluğu
gibi daha çok sosyal ilişkiler üzerine odaklanır.
Yoksulluk daha çok yeterli gelire sahip olamama ve gerekli miktarda tüketim
harcamasından yoksunluk durumunu ifade eden statik bir kavramdır. Buna karşın, sosyal
dışlanma sadece bir yoksunluk durumu değildir. Yoksunluğa neden olan kurumsal
mekanizmaları, ilişkileri ve davranışları da içeren bir süreçtir. Sosyal dışlanma, yoksulluktan
çok bunu ortaya çıkaran süreçlere odaklanmıştır.
Sosyal dışlanma yoksulluğa göre daha dinamik, çok yönlü ve metodolojik bakımdan
çoğul bir kavramdır. Bu yönden sosyal dışlanma, yoksulluğun hem nedeni hem de bir sonucu
olabilir.

12.4. Yoksulluk Sorununun Nedenleri
Günümüzde dünyanın geneline yayılan yoksulluk, ekonomik, sosyal ve kültürel
özelliklere sahip bir kavramdır. Yoksulluğun nedenlerini bulmak üzere yapılmış olan bir çok
araştırma, yoksulluğun birden fazla değişkeninin olduğunu tespit etmiştir. Yoksulluğun
nedenleri, yoksulluğu, kişilerin yetenekleri, sorumluluk ve disiplin anlayışı, tutumluluk
derecesi ve gösterdikleri çaba gibi kendi kişisel özellikleriyle nitelendiren ve yoksulları
yoksulluğun hem kurbanı hem de nedeni olarak gösteren yaklaşımla, yoksulluğu,
yoksulların dışında başta ekonomik politikalar olmak üzere, düşük ücretler, yetersiz eğitim ve
istihdam olanakları ve ayrımcılık gibi yoksulların kendi denetimleri dışındaki yapısal
etmenlerle ve bütünüyle sosyoekonomik sistemle ilişkilendiren yaklaşım olarak ikili bir
ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu yaklaşımlardan hangisinin daha ağırlık kazanacağı ise büyük
ölçüde, ülkeden ülkeye, dönemden döneme ve yoksul gruplarının niteliklerine göre farklılıklar
gösterecektir. Yoksullukla mücadele politikaları da bu yaklaşımlardan hangisinin ön plana
çıktığına bağlı olarak biçimlenmektedir.
Bu kurumlar tarafından uygulamaya konan politikaların neden olduğu ekonomik
krizler, düşük ücretler, eğitim, istihdam olanaklarının daralması gibi faktörler yoksulluğun
artmasında önemli rol oynamıştır. Günümüzde yoksulluk kadar, yoksulluğun nasıl
kavranılması gerektiği de önem taşımaktadır. Yoksulluğun bir durum mu, bir an mı yoksa bir
süreç mi olduğuna karar vermek, yoksulluğun çözümünde uygulanacak politikaların
tespitinde aktif rol oynayacaktır. Yoksulluğa bir “durum” olarak yaklaşıldığında, durumu
belirleyen faktörleri belirlemek gerekecektir. Bu faktörler, yetersizlikler veya yoksunluklar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları
karşılayamama şeklindedir. Süreç olarak bakıldığında ise, daha çok tarihsel bir bakış açısıyla
karşılaşılacaktır. Bununla yaşlılar, işsizler ve özürlüler gibi risk altındakiler ifade
edilmektedir. Bununla birlikte, yoksulluğun nedenlerini belirlemeye çalışan araştırmalar,
yoksulluğun ülkeden ülkeye ve hatta bölgeden bölgeye değiştiğini göstermektedir. Bu yüzden
yoksulluğu önlemeye yönelik olarak alınacak tedbirler de farklılık göstermektedir.
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Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye önemli farklılıklar göstermekle birlikte,
yoksulluğun pek çok nedeni vardır. Fazla üretim yapılamaması ve bununla birlikte üretilen
ürünler karşılığında elde edilen değerlerin bireyler, bölgeler, sektörler vb. arasında adil bir
şekilde paylaşılamaması yoksulluğun ortaya çıkmasına neden olacaktır. İklim ve doğa
koşulları yönünden, bazı ülkelerin ya da ülkelerin bazı bölgelerinin üretim kapasitelerini
artırmaya müsait olmaması, fazla üretim yapılamamasının nedenleri arasında bulunmaktadır.
Böyle bir durum, o ülkede ya da bölgede yaşayan insanların ister istemez daha yoksul
olmalarına neden olacaktır. Yoksulluğun diğer bir önemli sebebini oluşturan hızlı nüfus artışı,
bir yandan ülkelerin daha fazla üretim yapmalarına olanak tanırken, öte yandan da ülkelerin
tüketim hacimlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bunun paralelinde, iklim ve doğal koşullar
açısından çok iyi bir konumda bulunmayan ülke ya da ülke içindeki bölgelerde hızlı nüfus
artışı mevcut ise, bu takdirde yoksullaşma daha da kaçınılmaz bir hal almaktadır. Tüm bunlar
dışında, yoksulluğa neden olabilecek diğer faktörler aşağıda sıralanmıştır:
Adaletsiz vergi sistemi,
Yüksek faiz ve rant ekonomisi,
Doğal afetler,
Çalışamayacak durumda olan özürlü sayısının fazla olması,
Bireyler arasındaki yetenek farklılıkları,
Miras yoluyla elde edilen gelirler,
Piyasada tekelleşmenin olması,
Devlet teşvikleri,
Enflasyon,
İşsizlik.
Yoksulluğun küreselleşme olgusunun bir süreci olduğunu belirten görüşlere gore
yoksulluğun temel nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır:
Neoliberal Politikalar: 1980’lerden sonra başta ABD olmak üzere bir çok ülkede
yürürlüğe konan neoliberal politikalar, maddi açıdan sosyal iyileşmeleri meydana
getirememiştir. Bu çerçevede neoliberal politikanın en büyük etkisi ise sosyal eşitsizliğe yol
açması olmuştur. Gerçi son yıllarda Dünya Bankası ve IMF’nin yürüttüğü neoliberal
politikaların bazı ülkelerde kısmı bir iyileştirme sağladığı ortaya çıkmıştır, ancak otuz yıl
önceki rakamlarla mukayese edildiğinde bu iyileşmenin çok düşük oranlarda meydana geldiği
görülmektedir. Günümüzde her sekiz Amerikalı’dan biri yoksulluk sınırının altında
yaşamakta ve 45 milyon Amerikalının hiçbir sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Asgari ücret
de, 1968 yılına oranla % 22 azalmıştır.
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Demografik Yapıdaki Değişim: Özellikle son yirmi yılda meydana gelen demografik
değişiklikler, gelir dağılımını önemli ölçüde etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artışı,
göç ve aile yapısında önemli bir değişim meydana gelmezken, gelişmekte olan ülkelerde
demografik yapıda ortaya çıkan hızlı değişim, gelir dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir.
Özellikle nüfus yoğunluğunda ortaya çıkan değişim, gelir dağılımının yapısını etkilemektedir.
Böylece mutlak yoksul insan sayısı dikkat çekici bir oranda artış göstermektedir.
Ekonomik Krizler: 1980’lerin başındaki borç krizi, makro ekonomik uyum ve
hükümetlerin yürürlüğe koydukları neoliberal reformlar, yoksulluk içinde yaşayan insanların
sayısını önemli ölçüde artırmıştır. Bunun sebebi ise, bu politikaların, az gelişmiş ülkelerden,
gelişmiş ülkelere doğru kaynak aktarımını artan oranlarda devamlı kılmasıdır. Bununla
birlikte, uluslar arası finans kuruluşlarının uygulamaya koydukları programlara bağlı olarak
sosyal hizmetlerdeki kısıtlamalar, sosyal korumanın yetersizliği yanında, kriz ve kriz
sonrasında bu hizmetlere ihtiyaç duyan grupların yoksullaşması sürecini hem hızlandırmış
hem de artırmıştır.
Göç: Yoksulluğun artması konusunda diğer önemli bir faktör de göç olayıdır. Göç
yoksulluğu artırıcı bir etken olduğu gibi aynı zamanda çözümü de güçleştiren bir unsur olarak
ifade edilmektedir. Kırsal kesimden büyük şehirlere yönelik göç hareketleri beraberinde farklı
sosyal sorunları da getirmektedir. Göçün nedenleri konusunda yapılmış olan çalışmaların en
önemli sonucu, yoksulluk ve işsizlik üzerinde negatif etkilerinin olduğudur. Özellikle konuya
göç alan ülkeler açısından yaklaşıldığında, göçmenlerin gittikleri ülkelerde özellikle istihdam
ve ücret konularında olumsuz etkiler yarattığı ve yerli halkla göçmenler arasında çatışma
zemini yarattığı ortaya çıkmaktadır. Tüm bu gelişmeler ise sonucunu, yoksulluk, ayrımcılık
ve sosyal dışlanma olarak göstermektedir.

12.5. Dünyada ve Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Dünyada gelir dağılımı her dönemde eşitsiz olmuştur. Ancak zaman içinde
eşitsizliklerin arttığı görülmektedir. Dünya nüfusu için 1820 yılı esas alınarak yapılan bir
hesaplamada Gini katsayısı 0.43-0.45 civarında bulunurken, günümüzde bu katsayı 0.65-0.70
olarak tahmin edilmekte ve dünyadaki en zengin %10’luk nüfusun dünya gelirinin %57’sine
sahip olduğu görülmektedir. 19. Yüzyılın başında, İngiltere’de Sanayi Devrimi başladıktan
sonraki dönemde, dünya nüfusu için Gini Katsayısı 0.50 gibi yüksek bir değer olarak
hesaplanmaktadır. Sanayi Devrimi’nin diğer ülkelerde de başlamasından sonra gelir
eşitsizlikleri de artmış ve I. Dünya Savaşı döneminde Gini katsayısı 0.61’e ulaşmıştır. İki
savaş arası dönemde eşitsizliklerde bir yavaşlama görülse de 1950’lerde Gini katsayısı 0.64
olarak hesaplanmıştır. Genel olarak söylemek gerekirse, 20. Yüzyılın ortalarında dünyadaki
gelir eşitsizlikleri zirve yapmış, bu tarihten sonra belli bir düzeyde sabitlenmiştir.
Günümüzde dünyadaki gelir dağılımındaki eşitsizlikler belli bir düzeyde sabitlenmiş
olmakla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun çok yüksek olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk daha önemli bir
sorundur. Dünyaya bir bütün olarak bakıldığında ortalama eşitsizlik düzeyi ile gelişme düzeyi
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arasında açık bir negatif korelasyon olduğu görülmektedir. Yüksek gelir eşitsizliğine sahip
olan ülkeler (0.50 ve daha yüksek Gini katsayısı) gelişmekte olan ülkelerdir.
Tablo 2: Türkiye’de Gelir Dağılımı Araştırmaları
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Kaynak: TÜİK, Gelir Dağılımı
İstatistikleri
Hiç kuşku yok ki Türkiye’nin başta gelen sorunlarından bir tanesi gelir
eşitsizlikleridir. Tablo 2’den Gini katsayısındaki gelişim izlendiğinde gelir eşitsizliklerinin
giderek azaldığı görülmekte ancak bunda TÜİK tarafından toplanan verilerde özellikle ücret
dışı gelirin %60’dan fazlasının beyan edilmemesinin büyük payı olduğu bilinmektedir. Kaldı
ki bu veriler esas alınsa bile gelir eşitsizliklerinin yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu
durumu daha net anlayabilmek için OECD ülkeleriyle bir karşılaştırma yapmak yeterli
olacaktır.
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Tablo 3: OECD Ülkelerinde Gini Katsayısı (2000’lerin Ortası)
Gini
Katsayısı

Ülke

Ülke

Gini Katsayısı

Danimarka

0,23

Almanya

0,30

İsveç

0,23

Güney Kore

0,31

0,26

Kanada

0,32

Avusturya

0,27

Yunanistan

0,32

Belçika

0,27

Japonya

0,32

Çek. Cum.

0,27

İspanya

0,32

Finlandiya

0,27

İrlanda

0,33

Hollanda

0,27

Slovakya

0,27

Britanya

0,34

Fransa

0,28

İtalya

0,35

İzlanda

0,28

Portekiz

0,42

Macaristan

0,29

Türkiye

0,43

Avustralya

0,30

Meksika

0,47

Lüksembur
g

Yeni
Zelanda

0,34

Kaynak: OECD, 2008.
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Uygulamalar
ÇSGB
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023)
İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
TEMEL POLİTİKA EKSENİ
A. Durum Analizi
1.

Türkiye’de işgücüne katılımın ve kayıtlı istihdam düzeyinin düşük olması nedeniyle
çalışma çağındaki nüfusun çoğunluğu sosyal sigorta sistemi dışında kalmakta, bu durum
sosyal yardımlara olan ihtiyacı artırmaktadır.

2.

İşgücü piyasasında yer alan uzun süreli işsizler ile yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıya
olanlar sosyal korumaya duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

3.

Türkiye’de kırsal alanda istihdam çoğunlukla kişi başı katma değeri düşük olan tarım
sektöründedir. Nitekim 2010 yılında istihdamın yüzde 25,2’si tarım sektöründe iken, bu
sektörün GSYİH’ deki payı sadece yüzde 8’dir. Söz konusu durum kırsal alandaki
yoksulluğun yüksek olmasındaki en önemli etkendir. Bunun yanı sıra, tarımdan kopan
nüfusun çok büyük bir bölümü kentteki işlere göre niteliklerinin yetersiz kalması
nedeniyle işgücü piyasası dışına çıkmakta veya düşük ücretlerle geçici ve güvencesiz
olarak çalışmaktadırlar. Tarımın istihdam içindeki payı ile gelirden aldığı pay arasındaki
dengesizlik ve tarımdan kopan nüfusun kentteki işgücü durumu, gerek kentte gerekse
kırda sosyal korumaya olan ihtiyacı artırmaktadır.

4.

TÜİK’in 2009 yılı verilerine göre, nüfusun yüzde 18,1 gıda ve gıda dışı harcamaları
içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Yoksul nüfusa dahil çalışabilir
durumdaki nüfusun önemli bir bölümü istihdamda olmasına rağmen, bu kesim gerek
nitelik düzeylerinin düşük olması gerekse yoğunlukla çalıştıkları tarım sektörü ile
kentlerdeki marjinal sektörlerin özellikleri itibarıyla geçici ve güvencesiz işlerde düşük
ücretlerle çalışmaktadırlar. Nitekim ücretsiz aile işçileri ile yevmiyeliler arasındaki
yoksulluk oranları genel yoksulluk oranının sırasıyla 11,5 ve 8,8 puan üzerindedir. Kayıt
dışı çalışan kesimin yanı sıra, özellikle asgari ücret ile çalışan ve hanede tek gelir
kaynağının bu ücret olduğu çocuklu hanelerde de yoksulluk riski yüksektir. Dolayısıyla
sosyal sigorta kapsamında özellikle asgari ücretle çalışan veya kayıt dışı çalışan yoksul
kesimler sosyal korumaya olan ihtiyacı artırmaktadır. Ayrıca, sosyal yardımlar
çoğunlukla sosyal sigorta kaydı olmayanlara yapılmakta ve bu durum da hem bireyleri
kayıtlı çalışmaktan caydırabilmekte hem de kayıtlı çalışan ancak muhtaç durumdaki
kişilerin sosyal yardımlardan daha az yararlanabilmesine neden olmaktadır.
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5.

İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde seksenini geçemeyecek şekilde ortalama brüt
kazancın yüzde kırkı olarak belirlenmiştir. 2010 yılında 3.046 bin işsizden yaklaşık 330
bininin (yüzde 10,8) işsizlik ödeneğinden yararlandığı görülmektedir. Hak kazanma
koşullarının katı olması ve ödenek miktarının düşük olması sosyal korumaya olan
ihtiyacı artırmaktadır. Bu durum da işsizlik sigortasının işsizlere tek başına yeterli
koruma sağlayamadığını göstermektedir. Üstelik ülkemizde prim ödeme süresine bağlı
olarak 6 ila 10 ay arasında değişen yararlanma süresi, 16,5 ay olan OECD ortalamasının
altındadır.

6.

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan veya işsizlik ödeneğinden faydalanma süresi
bitmiş ya da yetersiz prim ödemesinden dolayı bu hakkı hiç kazanamamış işsizlere,
birçok ülkede vergilerden finanse edilerek uygulanan işsizlik yardımlarının ülkemizde
sistemli bir şekilde sunulmaması sosyal korumanın yetersiz kalmasına neden
olmaktadır.

7.

Çalışabilir durumdaki yoksul vatandaşları üretken duruma getirecek, sürdürülebilir gelir
elde etmelerini sağlayacak projeler desteklenmekte ve 2010 yılında uygulanmaya
başlanılan Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve
Etkinleştirilmesi Eylem Planı doğrultusunda sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki
kişilerin işgücü piyasasına kazandırılmaları doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Ancak, sosyal yardım istihdam bağlantısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi ihtiyacı
devam etmektedir.

8.

Türkiye’de sosyal yardım alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iletişim ve
işbirliği eksikliği, nesnel ölçütlerin olmayışı gerçek ihtiyaç sahiplerine etkin ve yeterli
hizmet sunumunu ve kaynakların etkin ve verimli kullanmasını zorlaştırmaktadır.
Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi için 2011
yılında ASPB kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi
yürütülmekte olup, hayata geçirilen Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) ile
mükerrer yardımların önüne geçilebilmektedir. Ayrıca, sosyal yardımlardan
yararlanmada nesnel kriterler belirlenmesi için Sosyal Yardım Yararlanıcılarının
Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi
yürütülmektedir. Söz konusu projelerin tamamlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir.

9.

2010 yılında yüzde 16,7 olarak gerçekleşen Türkiye’de sosyal harcamaların GSYİH’ye
oranı AB ortalamalarına göre oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra yoksulluğun
azaltılmasında sosyal transferlerin etkisi beklenen düzeyde değildir.

10.

Yoksulluğu azaltmayı amaçlayan kamu sosyal yardım harcamalarının ülkemizde
GSYH’ye oranı AB ortalamasının gerisinde olmasına rağmen 2002 yılından bu yana
artış göstermektedir. Söz konusu oran 2002 yılında yüzde 0,5 iken, 2010 yılında yüzde
1,2’ye yükselmiştir.
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B. Temel Amaç
Ekonomik, sosyal ve mali politikalarla uyumlu olarak toplumun tüm kesimini
kapsayan, bireyleri sosyal yardımlara bağımlı kılmayan ve çalışmayı teşvik eden etkin ve
bütüncül bir sosyal koruma sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
C. Hedefler
1. İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı, 2012 yılındaki yüzde 14,5
seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 25’e yükseltilecektir.
2. 2008, 2009 ve 2010 yıllarının ortalamasına göre; yüzde 31 olan işsizlik ödeneği
alanlardan işten çıkış tarihinden itibaren bir yıl içinde işe girenlerin oranı 2015 yılında
yüzde 40’a yükseltilecektir.
3. 2023 yılında sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve
meslek danışmanlığı hizmeti sunulacaktır.
4. Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların yüzde 25’i bir yıl içerisinde işe
yerleştirilecektir.
5. Çalışan yoksulların oranı 2023 yılına kadar %5 seviyesine düşürülecektir.
D. Politikalar
1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenmiş objektif kriterlere dayalı olarak
sunulacaktır.
2. Sosyal koruma hizmeti, hane halkı kompozisyonu da dikkate alınarak kişilerin
ihtiyaçlarına göre çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanacak ve sınıflandırılacaktır.
3. İşsizlik sigortası,
düzenlenecektir.

daha

fazla

sosyal

koruma

sağlayacak

şekilde

yeniden

4. Kayıt dışı çalışan yoksullara ve yoksulluk riski altında olan kişilere yönelik faaliyetler
artırılacaktır.
5. Yoksul hanelerin veya yoksulluk riski altında olan hanelerin, kayıtlı çalışanları olsa
dahi, hane halkı özellikleri dikkate alınarak, sosyal yardımlardan faydalanma
imkânları arttırılacaktır.
6. Kamu tarafından uygulanan sosyal korumaya yönelik programların koordineli bir
şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
7. Çalışabilir durumdaki yoksul vatandaşlar üretken duruma getirilerek, sürdürülebilir
gelir elde etmeleri sağlanacaktır.
www.csgb.gov.tr, ResmîGazete: 30.05.2014
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Uygulama Soruları
1) Ulusal İstihdam Stratejisi’nin temel eksenlerinden biri olan eksende istihdam
ile sosyal koruma arasında nasıl bir bağ kurulmuş olabilir açıklayınız?
2) Sosyal yardım alanların yüzde kaçı istihdam edilme yeterliliklerine sahip
olabilir?
3) Hedef belirlenen sosyal koruma araçları nelerdir?

266

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dünyanınn en önemli sorunu olan yoksulluk sorunun kavramsal
çerçevesini, nedenlerini, yoksulluğun boyutlarını ve yoksulluğa ilişkin yaklaşım
değişikliklerini inceledik. Gerçekten yakın zamana kadar sadece az gelişmiş ülkelerin sorunu
olarak görülen yoksulluk, 1980’li yıllardan sonra küreselleşmenin refah devletleri üzerinde
olumsuz etkilerde bulunması ve devletin sosyoekonomik hayattan çekilmesi gerektiğini
öngören neoliberal politikalar çerçevesinde gelişmiş ülkelerin de karşılaştığı çok önemli bir
sorunsal alanı haline geldi. Bugün yoksulluk konusu ve sorunu, en önemli iktisadi
problemlerden biridir.
Çünkü, yoksulluk hayatın idamesini tehdit eden bir sorundur. Bu nedenle yoksulluk
araştırmaları ekonomik göstergeler üzerine binsa edilmiştir. Ancak, giderek yoksulluk
ekonomik yoksulluğun dışındaki boyutlarla birlikte ele alınmaktadır. Yoksulluk göstergesi
olarak salt ekonomik kıstasların mı, yoksa bunların ötesinde ve bunlara ek olarak sosyal ve
hatta siyasal kıstasların mı dikkate alınacağı tartışılmaktadır.
Yoksulluğun en önemli problem düzeyine yükselmesi; bu sorunun gelişmişgelişmemiş tüm dünyanın ortak bir sorunu haline gelmesi, yani genelliği, yoksulluğun
etkilerinin genişlemiş olması ve yoksulluğun kendine has özelliği olduğu, daha da önemlisi
yoksulluğun değişken bir yapıya sahip olduğunun ortaya çıkması nedeniyledir.
Yoksulluk, hangi toplumda olursa olsun kişinin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi
için gıda, giyim ve barınak gibi sadece en basit ihtiyaç maddelerini karşılayamaması, yani
mutlak yoksul olması; kişinin belli bir toplumda kabul edilebilir minimum tüketim düzeyinin
altında gelire sahip olması yani göreceli yoksul olması gibi farklı tanımlanabilmektedir. İnsani
yoksulluk ölçütü ise yoksulluk olgusunun insanlık onurunu kırıcı ve çok yönlü boyutlarını
açıklamayı hedeflemektedir. UNDP, gelişmekte olan ülkelerde insani yoksulluğu; yaşam
süresi, eğitim ve ekonomik ve sosyal imkanlar kriterleri ortalaması üzerinden belirlemektedir.
Sosyal dışlanma, sosyal bütünleşme kavramının karşıtı olup sivil, politik, ekonomik ve
sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma/edilme durumudur. Toplumla bireyin sosyal
bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen
veya tamamen yoksun olma sürecini ifade etmektedir.
Yoksulluğun nedenleri çok çeşitlidir. İklim ve doğa koşulları, doğal afetler, hızlı nüfus
artışı, göç ve kentleşme, adaletsiz gelir dağılımı ve vergi sistemi, yüksek faiz ve rant
ekonomisi, çalışamayacak durumda olan özürlü sayısının fazla olması, bireyler arasındaki
yetenek farklılıkları, piyasada tekelleşmenin olması, işsizlik, enflasyon vb.dir. Yoksullukla
ilgili politikalar ise yoksulluluğun kişinin kendi kusuru veya yapısal sorunların bir sonucu
olarak görülmesine göre biçimlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

2)

Aşağıdaki hangisinde mutlak yoksulluk tanımlanır?
a)

Komşusuna göre gıda ve gelir düzeyi yetersiz olan kişiler

b)

Ortama hayat standardının altında yaşayan kişiler

c)

Bir toplumda minimum gıda ve gelir düzeyinin altında yaşayan kişiler

d)

Minimum gıda ve gelir düzeyinin altında yaşayan kişiler

Aşağıdaki hangisinde göreli yoksulluk tanımlanır?
a)

Komşusuna göre gıda ve gelir düzeyi yetersiz olan kişiler

b)

Komşusunun hayat standardının altında yaşayan kişiler

c)

Bir toplumda minimum gıda ve gelir düzeyinin altında yaşayan kişiler

d)

Minimum gıda ve gelir düzeyinin altında yaşayan kişiler

3)
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde 1980 sonrasında ortaya çıkan yoksulluğun
nedenleri arasında sayılammaktadır?
a)

Ekonomik krizler

b)

Neo-liberal politikalar

c)

Keynesyen politikalar

d)

Göç

4)
Aşağıdakilerde hangisinde ortalama eşitsizlik düzeyi ile gelişme düzeyi arasındaki
korelasyon tanımlanmaktadır?
a)

Negatif korelasyon

b)

Pozitif korelasyon

c)

Korelasyon yok

d)

Korelasyon var

5)
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal dışlanmaya yol açan nedenler arasında
sayılamaz?
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a)

İşgücü piyasasındaki değişim

b)

Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk

c)

Fırsat eşitliği

d)

Sosyal korumanın yetersizliği

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)a, 5)c

269

13. SOSYAL POLİTİKA YARARLANICILARI: İŞSİZLER VE
SOSYAL POLİTİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Tarihsel Bir Perspektiften İşsizlik
13.2. İşsizlik Tanımı ve Oranı
13.3. İşsizliğin Önemi ve Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşsizlik kişinin mi yapısal sistemin bir sonucu mudur?
2) İşsizlikle ekonomik krizler arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) İşsizliğin yol açtığı ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tarihsel Bir
Perspektiften İşsizlik

Oranı

İşsizlik Tanımı ve

İşsizliğin Önemi ve
Sonuçları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İşsizliğin gelişimi ve
Okuyarak,
fikir
işsizliğe
yönelik
farklı yürüterek ve tartışmalara
yaklaşımları kavramak.
katılmakla
İşsizliği tanımlamak
Okuyarak,
fikir
ve
işsizliğin yürüterek ve tartışmalara
hesaplanmasında kullanılan katılmakla
istatistik kriterler konusunda
bilgilendirmek.
İşsizliğin yol açtığı
Okuyarak,
fikir
ekonomik, sosyal, kültürel yürüterek ve tartışmalara
ve psikolojik sorunları tüm katılmakla
boyutlarıyla
ortaya
koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar





İşsizlik sigortası: Bir iş yerinde çalışırken kendi kasıt ve kusuru dışında işsiz
kalan sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre
ve ölçüde karşılayan sigortacılık tekniğini ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta.
Okun Yasası: İşsizlik ile üretim arasındaki ilişkiyi diğer bir ifadeyle işsizlikle
üretim kaybı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yasa.
Tam istihdam: Friksiyonel işsizler dışında bir ekonomide mevcut insan
gücünün tümünün emeklerini arz edebilmesi.
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Giriş
Bu bölümde sosyal politika yararlanıcılarından işsizler ele alınarak, işsizliğin gelişimi
ve işsizliğin etkisi ile işsizlik sorununun çözümüne ilişkin yaklaşımlar incelenecektir.
İşsizliğin yol açtığı sorunlar etraflıca incelenerek işsizlik olgusu konusunda öğrencilere temel
bilgiler kazandırılacaktır.
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13.1. Tarihsel Bir Perspektiften İşsizlik
Tarihsel gelişim süreci içerisinde insanoğlu, varlığını sürdürebilmek için, her
dönemde, dönemin koşullarına göre, üretim ve tüketim ilişkileri/fonksiyonları içinde olmuş;
bu durum da ister istemez emeğin istihdamını ve/veya işsizliğini gündeme getirmiştir. Bir
başka deyişle, istihdam ve işsizlik sorunu sosyal ve ekonomik boyutları farklı olmakla
birlikte, avcı ve toplayıcı toplumlardan, sanayi/endüstri toplumuna ve günümüzün bilgi
toplumuna dek, tüm toplumları en fazla etkileyen sorun olarak varlığını ve önemini koruya
gelmiştir. Bununla birlikte, işsizliğin asıl etkisinin, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ortaya çıkan Sanayi Devrimi’nden sonra görülmeye başladığı, boyutları ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte gelişme düzeyi ne olursa olsun, tüm toplumları etkisi altına aldığı
bilinmektedir. Bu bağlamda insanlık tarihinde çok büyük devrim olan Sanayi Devrimi’nin
ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Bir başka deyişle, tarihsel süreç içerisinde istihdam ve
istihdamdan kaynaklanan sorunların bugünkü anlamı ile ifade ettiğimiz etkilerinin ilk kez
Sanayi Devrimi ile birlikte İngiltere’de yaşandığı söylenebilir.
İşsizliğin toplumlar tarafından önemli bir sorun olarak algılanmaya başlaması iki
dünya savaşı arasında gelişmiş ülkelerde işsizliğin zaman zaman büyük boyutlara ulaşmasıyla
başlamış; yüksek işsizlik, bu dönemde yaşanan bir dizi toplumsal, siyasal faciada önemli bir
rol oynamıştır. Öte yandan işsizlik sorununa bakış açısı ve sorunun algılanış biçimi de tarihsel
süreç içerisinde büyük bir değişime uğramıştır. Nitekim insanlara iş sağlanması konusunda
devletin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı 19. yüzyılda işsizlik sorununa bakış
açısının da son derece farklı olduğu bilinmektedir. İktisadi görüşün Liberalizme dayalı olduğu
bu yıllarda, piyasa düzeninin serbest işleyişi içinde, herkesin iş bulacağına ve her türlü
ekonomik, sosyal sorun gibi işsizliğin de piyasa düzeninin serbest işleyişi içinde
kendiliğinden çözümleneceğine inanılıyor; işsizlik, işsiz kalanların kendi kusurları sonucu
uğradıkları bir ceza olarak değerlendiriliyordu.
Nitekim 19. yüzyılda işsiz denilince akla yeteneksizliğinden dolayı bir meslek
edinememiş veya geçimsizliği nedeniyle iş bulamamış, boş vakit geçiren haylaz bir insan
tipi geldiği belirtilmektedir. İşsizliğin bireylerin kendi kusurlarından kaynaklanan bir sorun
olduğuna yönelik bu yaygın inanış; uzun yıllar hakimiyetini sürdürmüş; daha sonra yerini
devlet ve ekonominin sorumluluğu düşüncesine terk etmiştir.
Diğer taraftan kelime olarak işsizlik kavramının kullanılması için dahi, uzun yıllar
geçmesi beklenmiştir. Nitekim bu kavramın ilk kez 19. yüzyılın sonlarında İngilizce
konuşulan ülkelerde kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Bu duruma en çarpıcı örnek
olarak da Alfred Marshall’ın 1890 yılında yayımlanan Principles of Economics adını taşıyan
eserinin ilk cildi gösterilebilir. Söz konusu eserde, işsizlik sorunundan söz edilmediği gibi;
bunun yerine istihdamın istikrarsızlığı kavramının kullanıldığı görülmektedir. Yine bu
dönemde ekonomik yapı içinde işsiz olanların, yeni bir denge kurulana dek geçen sürede
ekonomik dalgalanmanın kurbanı olarak kabul edildiği; 19. yüzyılda bazı iktisatçıların söz
konusu periyodik işsizliği, iklim koşullarına bağladıkları da bilinmektedir. Bu dönemde
ortaya atılan teoriler içinde en ünlüsü ise, W.S. Jevons’un “Güneş Lekeleri Teorisi” kabul
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edilmektedir. Teori, istihdamın dalgalanmalarını güneş yüzeyindeki lekelerde meydana gelen
devri/dönemsel değişmelere bağlamıştır.
1886 yılında HS. Foxwell tarafından istihdamın düzensizliği ve fiyatların dalgalanması
konusunda yapılan araştırmaların ardından 1909 yılında, William Beveridge, Unemployment:
A Problem of Industry adlı işsizlik konusundaki ilk kitabını yayımlamıştır. İşsizliğin türleri ve
nedenleri konusunda ayrımların yapıldığı, dönemsel dalgalanmalara çare olarak kamu
harcamalarının önerildiği söz konusu esere yönelik bazı iktisatçılardan şiddetli eleştiriler
gelirken; J.M. Keynes’in de aralarında bulunduğu birçok iktisatçı ise kamu yatırımları
politikasını, işsizlikle mücadelede en güçlü araç olarak önermişlerdir.
20. yüzyılın başları işsizliğin güvenlik altına alınması gerekli ekonomik ve sosyal bir
hastalık olarak düşünülmeye başlandığı yılları temsil etmektedir. 1909 yılında Bern, Basel,
Köln ve Leipzig’de belediyelerin de katkılarıyla gönüllü işsizlik sigortası kurulmuş ve bu
gelişmeyi İsviçre kantonlarında zorunlu işsizlik sigortası denemesi izlemiş ancak uzun vadeli
başarılı olamamıştır. 1911 yılında ise, Milli Sigorta Kanunu ile ilk kez İngiltere’de zorunlu
işsizlik sigortası kurulmuştur. Esasen işsizlik riskine karşı ilk önlemlerin Avrupa ülkelerinde
ilk kez, Lonca sistemi içerisinde oluşturulan yardım/yardımlaşma sandıkları oldukça sınırlı ve
tamamen gönüllü bir yapıya sahiptir. Nitekim sendikaların işsizliğe karşı oluşturdukları bu tür
sigorta faaliyetlerinin kesin başlangıç tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, sendikacılığın
gelişmeye başladığı 19. yüzyılda Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Norveç, İsveç ve
İsviçre’de üyelerine işsizliğin ödeneği veren sendikalara rastlanmaktadır.
Savaş yıllarında asgari düzeye gerileyen işsizlik, savaş sonrası dönemde yeniden
yükselmeye başlamıştır. ILO 1919 yılında gerçekleştirdiği ilk toplantısında 2 Sayılı İşsizlik
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Bu söz konusu sözleşme ile işsizlik hakkında bilgi toplamak,
işsizlik ile mücadelede alınacak önlemler ve resmîiş bulma kurumlarının kurulması
hedeflenmiştir. O yıllara ait ILO istatistikleri, örneğin 1926 yılında Avrupa’da 5,5 milyon
işsizin olduğunu göstermektedir. 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı ise;
işsizlik oranlarının %20-30’a kadar yükselmesine yol açmıştır. Zaten gelişmiş ülkelerin ilk
büyük boyutlu işsizlik sorunu ile tanışmaları da bu dönemde yani 1929 Dünya Ekonomik
Buhranı ile olmuştur. 1930’lı yıllarda ABD’de her dört kişiden biri, Almanya’da ise her üç
kişiden biri işsiz kalmıştır. İşsizliğin bu denli büyük boyutlara ulaşması ise kurulan işsizlik
sigortalarının işlemez hale gelmesine neden olmuştur. Bunalımın en vahim devrelerinde
ABD’de 12,8; Almanya’da 5,5 ve İngiltere’de de 2,2 milyon işsiz tespit edilmiştir. Dünya
Ekonomik Buhranı ve yarattığı yıkım iktisat politikalarına da yeni bir bakış açısının
gelmesine neden olmuştur. 1936 yılında J.M. Keynes’in The General Theory of Employment,
Interest and Money adını taşıyan ünlü eserini yayımlamasıyla birlikte, ekonomik hayatın
işleyişine de yeni bir bakış açısı gelmiştir.
Ekonominin kitlesel işsizlikle düşük seviyede dengeye gelmesi durumunu talep
yetersizliğine bağlayan Keynes, hükümetlerin cari talebi, ekonomi tam istihdam seviyesine
gelene kadar yükseltmesini önermiştir. 1939’larda başlayan yeni depresyon ise, İkinci Dünya
Savaşı’nın başlaması ile hızını ve önemini kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde
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ise, bir yandan yüksek büyüme, diğer yandan milli gelirde ortaya çıkan konjonktürel
gerilemelere karşı uygulanan Keynesyen Politikalar, gelişmiş Batılı ülkelerde işsizliği
gündemden çıkarmıştır. Kuşkusuz bu dönemde gelişmiş ülkelerde, yukarıda da değinildiği
gibi İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlatılan onarım çabalarının ekonomik bir canlanma
yaratması, yüksek bir büyüme hızına ulaşılması, zaman zaman milli gelirde ortaya çıkan
konjonktürel gerilemelere karşı uygulanan başarılı Keynesyen Politikaların büyük etkisi
bulunmaktadır. Genç işgücü savaşlarda ölen ya da sakat kalan ülkeler, bu dönemde işgücü
gereksinimlerini gelişmekte olan ülkelerden karşılamaya çalışmış, bu hızlı kalkınma süreci
içinde de işsizlik, özellikle gelişmiş ülkelerin gündemlerinde önemli bir sorun olarak öne
çıkmamıştır.
1970’li yıllara gelindiğinde, kurulmuş olan dengelerin değişmeye başladığına tanık
olunmuştur. Nitekim Arap ülkeleri ile İsrail arasında başlayan savaşın yol açtığı ekonomik
durgunluk, uluslararası piyasalarda üstünlük sağlayabilmek için çok uluslu şirketlerin ve
gelişmiş ülkelerde sermayenin, sosyal damping yaparak zenginleşmeye çalışan ülkelere doğru
kaymaya başlaması, yatırımların azalmasına ve istihdam olanaklarının daralmasına yol
açmıştır. Öte yandan liberal ekonomi politikalarını savunan siyasal partilerin 1970’li yıllarda
önce İngiltere ve ABD, daha sonra da diğer gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde art arda yönetime
gelmeleri, piyasa kuralları çerçevesinde özelleştirme programlarına ivme kazandırmıştır. İşsiz
sayısının giderek artması, işsizlik sigortalarından yararlanma koşullarının sorgulanmasına ve
kurulu sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yol açarken; diğer ve
keskinleşen rekabet koşulları uzun yıllar hüküm süren fordist üretim anlayışı ve
organizasyonunu da değişime zorlamaya başlamıştır. Bir başka çok önemli gelişme ise
kuşkusuz teknolojik alanında yaşanan gelişmelerdir. Nitekim, özellikle bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, üretim yapısını değiştirirken, yeni mesleki formasyon
ile donatılmış işgücüne olan gereksinimi de artırmıştır.
1980’li ve özellikle 1990’lı yıllara gelindiğinde ise, işsizlik sorununun giderek
arttığına tanık olunmaktadır. Nüfusun demografik yapısındaki keskin dönüşümler ile birlikte
giderek kronikleşen işsizlik sorunu, 20. yüzyılın son çeyreğinde de pek çok ülkenin savaşmak
zorunda kaldığı son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Nitekim bu yıllarda pek çok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede Keynesyen ekonomi politikaları terk edilerek Neoliberal
ekonomi politikaları benimsenirken; bu durum emek piyasası sorunlarına farklı bir yaklaşım
getirmiştir.
1980 sonrası artan işsizlik sorunu karşısında emek piyasalarının yeterince esnek
olamamasının işsizliğe yol açtığını savunan Neoliberal görüş, çalışma yaşamında standart dışı
veya a-tipik çalışma olarak da adlandırılan esnek çalışma şekillerini yasalaştırmaya
yönelmiştir. Böylece emek piyasalarında kurallı dönem sona ererken kuralsızlaştırma ve
esnek emek piyasası gündeme gelmiştir. Diğer taraftan dünya ekonomisi 1990’lı yıllarda
birbiri ardına gelen finansal krizlerle sarsılmıştır. Bunlar; 1992-93 Avrupa Döviz Kuru
Mekanizması Krizi, 1994-1995 Latin Amerika (Meksika) Krizi, 1997 Güney Doğu Asya
Krizi, 1998 Rusya ve Brezilya Krizleri ile 2000-01 Türkiye ve Arjantin Krizleri olarak
sıralanabilir.
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Kuşkusuz ki yaşanan bu krizler, 1980’li yıllardan itibaren giderek artan mevcut işsizlik
sorununu çok daha ciddi boyutlara taşımıştır. Örneğin 1997 Güney Doğu Asya Krizi
sırasında, Kore Cumhuriyeti’nde Kasım 1997’den Temmuz 1998’e kadar geçen 9 aylık
dönemde 20 kişiden biri işini kaybederken, açık işsizlik oranı da %2,3’den %8,2’ye
ulaşmıştır. Yine 2008 yılının son aylarında ABD’de ortaya çıkan ve dünyanın bir çok ülkesini
etkisi altına alan son ekonomik kriz ABD’de 4.2 milyon kişinin işini kaybetmesine yol
açmıştır.
Bu bağlamda, uzun yıllar gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere özgü bir sorun
olarak görülen işsizlik sorunu sadece bu ülkelere özgü bir sorun olmaktan çıkmış; gelişmiş
ülkelerin de en ciddi sorununa dönüşmüştür. Hatta daha da önemlisi, gelişmiş ülkeler
1980’lerden itibaren sürekli işsizlik olgusuyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle de,
günümüzde işsizlik sorununun, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan tüm ülkeleri etkileyen
küresel bir sorun olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

13.2. İşsizlik Tanımı ve Oranı
Klasik iktisatta, emek arzı ile emek talebi arasındaki dengesizlikten dolayı oluştuğu
varsayılan işsizlik olgusu, teoride emek arzının emek talebinden fazla olduğu durumlarda ya
da emek talebinin emek arzına göre yetersiz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla
birlikte, emek arzı ile emek talebi arasında sayısal bir dengenin var olması durumunda dahi
işsizlik görülebilmektedir. Bu noktada, sadece nicelik olarak değil, nitelik bakımından da bir
denge unsurunun sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Altın Çağ olarak kabul edilen 1945-1975 döneminin ana hedefi olan tam istihdama
ulaşma, iktisadi gelişmeyi sağlamak bakımından çok önemlidir. Böyle bir ekonomide, mevcut
insan gücünün tümü iktisadi kalkınma içerisinde emeklerini arz edebilmektedir. Böylece, bir
ülke nüfusunun çalışma arzu ve iktidarında olan ve işgücü diye ifade edilen üretken kısmının
tamamen istihdam edilmesi amacı güdülmektedir. Fakat, bu hedefe varmak özellikle günümüz
piyasaları açısından imkansızdır. İşte bu noktada, işgücü seviyesi ile işgücünün iş bulup
çalışan kısmını ifade eden istihdam seviyesi arasındaki fark, işsizlik olarak
nitelendirilmektedir.
Bir kişinin işsiz olarak tanımlanabilmesi için; çalışma irade ve iktidarına sahip olup
da cari ve geçer ücret üzerinden ve ayrıca kanun, yahut örf ve adetle tayin edilmiş
saatler zarfında bir iş aradığı halde bulamayan ve maruz kaldığı aylaklık durumunun
kendi arzı ve isteği dışında meydana gelmiş olması gerekir. İşsizliğe yönelik bu tip bir
tanımlama tüm uluslararası tanımların üzerinde birleşmiş oldukları esastır. Bu tanımlamadan
hareketle, iş aramayan ve çalışma yönünde herhangi bir talebi bulunmayanlar işsizlik
kavramının içerisine dahil edilmemektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kendisine üye ülkelerde işsizlikle ilgili ana
esasları belirlemek için, 8. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında aşağıdaki işsiz
tarifini kullanmıştır. Buna göre, belirli bir gün ya da hafta zarfında, belirli bir yaş kümesinin
üzerinde bulunan aşağıdaki kategorilere giren kişiler işsiz kabul edilirler:
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İş akdi sona erdiğinden ya da iş yeri geçici olarak tatil edildiğinden dolayı istihdama
elverişli konuma giren, herhangi bir işe sahip olmayan ve ücretli bir iş arayanlar,
Daha önce hiçbir zaman istihdam edilmemiş olan ya da önceki statü durumu itibariyle
bağımlı olmayan veya emekli edilmiş ancak belirli bir dönem için çalışmaya elverişli olan
kişiler,
Belirli bir döneme nazaran gelecek bir tarihte yeni bir işe başlama konusunda anlaşma
yapmış olup da, halen bir işe sahip olamayan ve çalışmaya elverişli olan kişiler,
Geçici ve belirsiz bir süreyle ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadan tensikata
tabi olan kişiler.
İşsizliğin ILO tarafından kabul edilen standart tanımı aynı anda ifade edilebilecek üç
kriterden oluşmaktadır. Buna göre, referans döneminde bu kriterlere uyan belirli yaş
üzerindeki ekonomik olarak aktif olan nüfusun tümü işsiz olarak kabul edilmektedir. Bunlar
sırasıyla:
İşi Yok (İşi Olmama): Bu kriter referans dönemi (tanımlanmış bir zaman dilimi/bir
hafta veya bir gün) içinde istihdam edilmemiş olanları (ücretli ya da kendi hesabına çalışma
şeklinde) kapsamaktadır.
İş Arıyor: Son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olmayı
gerektirmektedir. Yani bir başka deyişle bu kriter, belirli bir süre önce iş aramak üzere
belirgin adımları atmış olanları nitelendirmektedir ki, bu kanallardan bazıları iş kurumuna
başvurmak, doğrudan işverenlere iş başvurusu yapmak ya da kendi işyerini kurmaya yönelik
girişimlerde bulunmayı kapsamaktadır.
İşe Başlamaya Hazır: Bu kriter kişiye iş teklif edildiğinde, bu işi kabul edeceğini
öngörmektedir. Yani referans haftası boyunca ücretli ya da kendi hesabına çalışma şeklinde
istihdam edilmeye hazır olanların durumunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki kriterlerden ilki olan işi olmama tanımlaması, referans dönemi boyunca
istihdam edilmemiş olanları kapsamakta olup işsiz ile istihdam edileni birbirinden tamamen
ayrı kategoriler halinde ve önceliği istihdama verecek şekilde belirlemektedir. Dolayısıyla bu
dönem içinde düzensiz de olsa bir işte çalışmış olan kişi, yeni bir iş arıyor olsa bile işsiz
sayılmamaktadır.
İkinci kriter olan iş arama ise, istihdam edilmek amacıyla belirli bir geçmiş dönem
boyunca çaba göstermeyi ifade etmekte ve aranan iş uluslararası standartlarca tanımlanan
herhangi bir ekonomik faaliyet olabilirken; iş arama kanalları ise; özel ya da kamu istihdam
ofislerine kayıt olma, gazete ilanlarına başvurma, sanayi sitelerini, fabrikaları, piyasaları
kollamak, işverenlere başvurmak, akraba ya da eş, dost, arkadaştan yardım talep etmek, kendi
işyerini açmak için makine, arazi, bina ve ekipman aramak, mali kaynakları ayarlamak vb.
gibi herhangi bir kanaldan oluşmaktadır.
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Yine bu kriterlerden üçüncüsü olan işe başlamaya hazır olma ise, bireye iş teklif
edildiğinde işi kabul edeceği öngörüsüne dayanmakta olup, bu dönem de genellikle referans
dönemi (bir hafta ya da bir gün) olarak alınmaktadır. Ancak bu süre ülkeden ülkeye çeşitli
nedenlerle (örneğin bazı kamu kuruluşlarında veya bazı işyerlerinde işe başlama tarihi ayın
1’i ya da 15’i olarak belirlenmiş olduğundan) değişebilmekte, bazen uzatılabilmektedir. Bu
nedenle işsiz tanımında yer alan işi yok kriteri dışında iki kriter koşullara göre
esnetilebilmektedir.
Ülkemizin veri kaynağı olarak görev yapan TÜİK işsizlik araştırmalarında ve
hesaplamalarında; “referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kar karşılığı,
yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da
olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini
kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma
çağındaki fertleri işsiz olarak tanımlarken; ayrıca iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe
başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenlerden
15 gün içinde işbaşı yapabilecek kişileri de aynı kapsamda değerlendirmektedir. Bu çerçevede
dört temel unsur ön plana çıkmaktadır:
Durum: İstihdam dışı bulunmaktır.
Gereksinim: İşsizin mevcut ücret oranından çalışma gereksinimi içinde olmasıdır.
Davranış: Kişinin işe hazır ve çalışmak arzusu içerisinde olmasıdır.
Eylem: Aktif olarak iş arama çabası göstermesidir.
Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, çalışma isteğinde olmayan bir
kişi işsiz sayılamayacağı gibi, iş aramayan veya çalışmasına engel durumu bulunanlar da işsiz
kitleye dahil edilmeyecektir. Piyasadaki geçerli ücretlerle vasıf ve niteliklerine göre iş
bulamayanlar işsiz kalmaya devam edeceklerdir. ILO’nun yapmış olduğu tanımdan da
anlaşılacağı üzere, işsiz sayılabilmek için çalışmayı istemek yeterli değildir. Bunun yanında
aktif olarak iş aramak gereklidir.
Belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi de, emek arzı ile emek talebi arasında
sayısal bir dengenin var olması halinde dahi işsizlik sorununun yaşanabileceğidir. Kuşkusuz
bu duruma yol açan en önemli neden ise, toplam emek arzı ile toplam emek talebi arasındaki
dengenin sadece nicelik olarak değil, aynı zamanda nitelik olarak da sağlanmasının
gerekliliğindendir.
İşsizlik oranı, işsizliğe ilişkin emek piyasasının en önemli göstergelerinden biridir.
İşsizlik oranı, toplam işgücü içinde işsizlerin görece ağırlığını gösteren bir orandır. İşi
olmayan ve iş arayan işgücünün oranını vermektedir. İşsizlik oranının hesaplanmasında
kurumsal olmayan sivil nüfus, işgücüne dahil olanlar, yani çalışan ve işsizler ile işgücüne
dahil olmayanlardan oluşan çeşitli nüfus kategorilerinden yararlanılmaktadır.
Bir ülkedeki işsiz sayısı, o ülkedeki işsizliğin şiddetinin bir göstergesi olarak son
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derece önemli olmakla birlikte; tek başına bir anlam taşımayabilir. Çünkü işgücüne dahil olan
nüfus ne kadar büyükse, işsiz sayısı da o oranda yüksek olabilmektedir. Bu bakımdan belirli
zaman dilimleri ve ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için işsizlik oranına
gereksinim duyulmaktadır. İşte toplam işgücü içinde işsizlerin oranının gösteren bu oran:
İşsizlik Oranı= (İşsizler / İşgücü) x 100 olarak hesaplanmaktadır.
İşsizlere, işgücünden istihdam edilenlerin çıkartılması ile ulaşılmaktadır. Bir başka
deyişle;
İşsizler= İşgücü – İstihdam Edilenler olarak da ifade edilebilmektedir.
İşsizlik oranı, son derece önemli bir makroekonomik istikrar göstergesi olarak kabul
edilmektedir. Nitelik işsizlik oranındaki artış, diğer makroekonomik göstergelerdeki
değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde, ekonomide bir daralmayı; aksine işsizlik
oranlarındaki azalış ise ekonomide bir genişlemeyi ifade etmektedir. Üretim–İstihdam
ilişkisi çerçevesinde ele alındığında ise; işsizlik oranındaki artış açık iş sayısında bir azalmayı
ve/veya istihdam olanaklarında bir daralmayı temsil etmektedir.
Bununla birlikte saptanan işsizlik oranının, ülke genelinde geçerli olan işsizlik
oranlarını temsil ettiği kadın/erkek, kır/kent ayrımında, eğitim düzeyi ve yaş gruplarına göre
detaylı bir şekilde değerlendirildiğinde daha bütüncül bir tablo ortaya koyduğu bilinmektedir.
Kuşkusuz bu farklılıkların analizi, emek piyasasının yapısı hakkında temel ipuçları
vermektedir. Ancak işgücüne katılma oranı ile emek piyasasına ilişkin diğer gösterge ve
özelliklerin de dikkate alınması, sağlıklı yorumlar yapılabilmesi için son derece önemlidir.
Diğer taraftan işsizlik oranına ilişkin göz ardı edilemeyecek konulardan biri de, bu
oranın sıfıra indirilemeyeceği gerçeği ile ilgilidir. Nitelik firmaların ve işçilerin heterojen
olduğu, eksik bilgilendirmenin söz konusu olduğu dinamik bir ekonomide, işsizlik oranını
sıfıra indirmek mümkün olmadığı gibi, arzu edilen bir durum olarak da kabul edilmemektedir.
Bir diğer ifadeyle, ekonomi tam istihdam düzeyinde olsa bile, emek piyasasında kaçınılmaz
olarak belirli oranda bir işsizlik olacaktır. Doğal İşsizlik olarak adlandırılan bu durum, emek
piyasası dengede iken bile var olan bir işsizliktir. 1960’lı yıllarda gelişmiş ülkeler için %4
olarak kabul edilen bu oran, 1970 ve 1980’lerden sonra çeşitli nedenlerden ötürü %-5-6’lara
yükselmiştir.
İşsizlik oranı, özellikle de yüksek olduğunda endişe duyulan son derece önemli bir
göstergedir. Bu konuda endişe duyulmasına yol açan çeşitli nedenler vardır. Nitekim
ekonomik ve politik tartışmaların odak noktasında yer alan işsizlik oranının önemini de
vurgulayan ve bu konuda endişe duyulmasına yol açan söz konusu nedenleri üç başlık altında
toplayarak incelemek mümkündür:
İşsizlik oranı yukarıda formülde gösterildiği gibi hesaplanmakla birlikte; çok yoğun
eleştirilere maruz kalmaktadır. Bir başka deyişle, resmîistatistiklerde yer alan işsizlik oranı
hesaplamalarının çeşitli yönlerden eksiklikler taşıdığı ve işsizlik sorununun olumsuz yönlerini
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tam olarak yansıtamadığı bilinmektedir. Bu söz konusu hesaplamalara yöneltilen eleştirileri
üç başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre;
Bunlardan ilki ev kadınları ve evde çalışanlar gibi, oldukça büyük kesimden
oluşmaktadır. Bu grup, üretken hizmetlerde bulunmalarına rağmen, yani ekonomik üretim ve
katma değer yarattıkları halde, emeklerini piyasada satmadıkları için bu söz konusu
istatistiklerde yer almamaktadırlar. Bu gruba örnek olarak, çocuk bakım hizmetini göstermek
mümkündür. Çocuk bakım evinde çalışan bir kişi istihdam edilmiş olarak kabul edilirken;
evinde kendi çocuklarına bakan anne, istihdam edilmemiş olarak kabul edilmemektedir.
İkincisi, rezervasyon ücreti ve gücenmiş işçi kavramları ile ilgili bulunmaktadır. Pek
çok ülkede hane halkı verileri işsizler için kabul edilebilir en düşük olan rezervasyon ücretine
ilişkin veriler içermektedir. Nitekim yüksek ücretli sektörlerden ayrılan ve bu nedenle
rezervasyon ücretleri yüksek olan işgücü, bu söz konusu ücrete uygun iş bulamadıkları için iş
aramaktan vazgeçeceklerdir. Gücenmiş işçiler olarak da adlandırılan bu kişiler, işgücüne dahil
olmayan grup içinde yer aldıkları için işsiz oldukları halde bu tür istatistiklerde yer
almayacaklardır.
Nihayet üçüncü ve son olarak ise, işsizlik oranları ile ilgili bir diğer sorun part-time
çalışanlar ile kayıtdışı çalışanların bu söz konusu istatistiklere sağlıklı olarak yansımaması ile
ilgilidir. Part-time çalışanlar işsizlik oranının gereğinden düşük görünmesine yol açmakta; bu
gruba giren çalışanlar istatistiklere eksik istihdam edilenler olarak yansımaktadır. Kayıt dışı
ekonomide çalışanlar ise, çoğu kez istatistiklere yansımadığından işsizlik oranlarının gerçek
durumu yansıtmamasına yol açmaktadırlar. Bu bakımdan işsizlik oranları hakkında gerçeğe
daha yakın bir fikir edinilebilmesi için; bu istatistiklerin eksik istihdam oranları ile birlikte
değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bununla birlikte; işsizlik istatistikleri tüm eksik
yönlerine rağmen bir ekonomide yıldan yıla istihdam olanaklarının nasıl değiştiğini gösteren
son derece önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

13.3. İşsizliğin Önemi ve Sonuçları
Yeryüzünde yaşayan canlıların en değerlisi olan insan, ilk çağlardan günümüze değin
hayatını idame ettirmek için bir çaba gösterme durumundadır. Bu çabaların en önemlisi olarak
ifade edilen çalışma hakkı, insan hakları ile ilgili temel sözleşmelerinin hemen hemen
hepsinde yer almaktadır. Bu uluslararası belge ve sözleşmeler, çalışma hakkını, insanın onurlu
bir yaşam sürdürebilmesi için sahip olduğu bir hak olduğunu kabul etmekte ve bu hakkı
korumayı amaçlamaktadır. Buna rağmen, günümüz dünyasında istihdam ve işsizlik sorunu,
ortaya çıkma nedeni bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte en
önemli ekonomik ve sosyal sorun olarak kabul edilmektedir.
İşsizlik sorunu, özellikle 1980’li yıllardan itibaren yalnızca az gelişmiş ülkelerin değil,
gelişmiş olan ülkelerin de en önemli sorunu haline gelmeye başlamış ve bu sorunun
çözümüne yönelik olarak gerek ulusal gerek uluslararası bazda plan, program ve stratejiler
üretilmeye başlanmıştır. Tüm bu önlemlere rağmen, işsizlik sorunu, istenilen oranlara
düşürülemediği gibi pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede artış göstermiştir.
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Günümüzde işsizlik sorunu artık küresel bir sorun olarak kabul edilmektedir.
William H. Beveridge; “İşsizlikten doğan iki büyük kötülük/tehlike vardır. İlk
olarak işsizlik, işsiz kalan bireyde faydasız, işe yaramayan, arzu edilmeyen insan olduğu
hissini yaratır. İkinci olarak işsizlik, insanların hayatlarına korkuyu getirir ki, bu
korkudan da nefret doğar” diyerek işsizliğin önemini belki de tek bir cümle ile özetlemiştir.
Gerçekten işsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan tüm ülkeleri etkileyen; sosyal,
ekonomik, siyasal ve psikolojik birçok olumsuz sonuç doğuran son derece önemli bir
sorundur. Bir başka deyişle işsizlik; geçmişte olduğu gibi günümüzde de gerek ekonomik
gerekse de sosyal yönden gelişme düzeyi ne olursa olsun tüm toplumların ortak en önemli
sorununu oluşturmaktadır. Çalışma istek ve yeteneğinde olup da işsiz kalmak, yani çalışma
olanağı bulamamak insan yaşamı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler
yaratmaktadır. Ancak, işsizlik yalnızca bu sorunu yaşayan birey ve ailesi açısından değil;
aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan da çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bir başka
deyişle işsizliğin “azaltılması gereken önemli bir sorun” olarak algılanmasının gerisinde,
işsizliğin gerek ekonomiye gerekse birey ve ailesine çeşitli maliyetler yüklemesi gerçeği
yatmaktadır.
Herşeyden önce ekonominin geneli açısından işsizlik, bir üretim faktörü olan emeğin
atıl tutularak potansiyel üretim gücünün değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Bu
durum Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından işsizlik ile üretim arasındaki ilişkiden yola
çıkılarak incelenmiş ve daha sonra da bu ilişki, Okun Yasası olarak kabul edilmiştir. İşsizlikle
üretim kaybı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan Okun Yasası, işsizlik oranındaki her %1’lik
artışın, GSMH’yi %2,5 oranında aşağıya çektiğini göstermektedir. Bir başka deyişle işsizlik
oranındaki her %1’lik artış, GSHM’nin olması gerekenden %2,5 oranında daha az
gerçekleşmesine neden olmaktadır.
İşsizlik oranının yükselmesi, ekonomik sıkıntının arttığının ve ekonominin gerileme
dönemine gerdiğinin de önemli bir göstergesidir. Yine işsizliğin artmasının ulusal ekonomi
üzerinde yarattığı olumsuz etkileri; iktisaden faal olmayan nüfusun artmasına, işgücüne
katılım oranının düşmesine neden olması; tüketici nüfus gruplarının giderek artmasına
paralel olarak istihdamdakilerin bakmak zorunda olduğu birey sayısının artmasına,
işsizlik sigortasının bulunması halinde toplumun, bulunmaması halinde bireylerin
tasarruf ve yatırım kaynaklarının üzerine ağır bir tüketim baskısı yükleyerek, kalkınma
hedeflerine ters düşen bir gelişmenin ortaya çıkmasına, işsizlikle birlikte bağımlı
çalışanların azalmasına bağlı olarak, aktif sigortalı sayısının azalmasına ve dolayısıyla
sosyal güvenlik gelirlerinin azalmasına, gelir dağılımının bozulmasına, çalışan sayısında
ve işletme karlarında azalma yaratarak vergi gelirlerinin azalmasına, sendikal hakların
kullanımını olumsuz yönde etkileyerek sendikaların üye sayısının ve pazarlık güçlerinin
azalmasına yol açması olarak sıralamak mümkündür.
İşsizlik olgusunun ekonomik anlamda önemli etkiler yarattığı alanlardan biri de,
vergiler hususundadır. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, vergilerden elde edilecek
olan gelirler de aynı oranda azalmaktadır. Çünkü vergi, çalışan ve çalışmasının karşılığında
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kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişilerden alınan kesintilerdir. Devlet müessesesinin en
önemli gelir kaynağı olan vergilerin azalması sonucunda kamu maliyesi olumsuz anlamda
etkilenmiş olacaktır.
Genel olarak işsizlik sorununun hem en önemli nedenlerinden hem de sonuçlarından
birisi de, kayıtdışı istihdamdır. Bireyin işsiz kalması ya da işsiz kalma tehlikesini yaşaması,
onun kayıtdışı çalışma şekillerine yönelmesini sağlayan gerekçelerin başında gelmektedir.
Özellikle işsizlik sigortasının bulunmadığı ya da güçlü olmadığı ülkelerde kayıtdışı istihdam
sorununun baş göstermesindeki en önemli nedenlerden biri olarak kabul edilen işsizlik, aynı
zamanda kayıtdışı istihdamı oluşturan nedenlerin bir sonucunu da teşkil etmektedir.
İşsizliğinin yoğun olarak görüldüğü ülkelerde genel eğilim, bu işsizlerin kayıtdışı istihdam
faaliyetlerine katıldıkları ve dolayısıyla düşük ücretlerle ve iş güvencesinden yoksun olarak
çalıştıkları yönündedir.
Diğer taraftan işsizliğin kuşkusuz bu sorunu yaşayan birey ve ailesi açısından da
önemli olduğu; bu bağlamda işsizlik sorununun birey ve ailesi üzerinden de son derece ciddi
olumsuz etkiler yarattığı söylenebilir. Nitekim genellikle tek geçim kaynağı ücret olan bireyin
ve dolayısıyla ailesinin, bu gelir kaynağından yoksun kalması, bireysel düzeyde ciddi olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. İşsizlik sigortasının bulunduğu ülkelerde, bireysel bir kader olmaktan
çıkarılarak toplumsal soruna dönüşen bu durum, hali hazırda işsizlik sigortasının olmadığı ya
da kapsamının son derece sınırlı olduğu ülkelerde ise, bireylerin üzerine adeta bir kabus gibi
çökmektedir.
İşsizlik olgusu her şeyden önce gelir kaybı anlamına geldiğinden dolayı öncelikli
etkilerini ekonomik anlamda göstermektedir. Yapılan araştırmalar, işsizliğinin bu ekonomik
etkilerinin yanında, çok önemli sosyal sonuçlar da meydana getirdiğini göstermektedir. Çünkü
insan sosyal bir varlıktır ve dolayısıyla çevresinde meydana gelen her türlü oluşumla birebir
etkileşim halindedir.
İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmesi ve hayatını belirli bir düzene oturtabilmesi
için gerekli bir sosyal faaliyet olan çalışma olgusu, bireylerin yaşamına çok önemli katkılarda
bulunmaktadır. Çalışma azmi, hırsı ve isteği içerisinde bulunan bir bireyin bu olgudan yoksun
olması, sosyal manada pek çok sorunun oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle bu sürecin
uzun süreli ve yaygın olması, işsiz bireylerin topluma ve sisteme karşı kızgın ve öfkeli
olmasına; dolayısıyla tepkili davranışlar göstermelerine neden olabilmektedir. Bu durum ise,
işsiz kalan bireylerden başlayarak toplumun çok geniş kitlelerine yayılacak toplumsal
bölünme ve çatışmaya uygun bir zeminin doğmasına neden olacaktır.
İşsizlik durumuyla karşı karşıya kalan bir birey, kendisini başarısızlık ya da yenilgi
durumuyla bağdaştırmaktadır. Bu da onun toplumdan uzaklaşmasına ve dolayısıyla
sosyalleşme sürecine devam edip, yeni bir kimlik ve sosyal statü kazanmasına engel
olmaktadır. Bu konu üzerinde yapılmış olan pek çok araştırma, kendisini toplumdan
soyutlayan ve yabancılaşan bireylerin, önemli oranlarda suç işleme eğilimine girdiklerini
göstermektedir. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde artan oranlarda oluşum gösteren yer
altı dünyası ya da ekonomisi olarak adlandırılabilecek suç dünyası, işsizler için adeta bir
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istihdam alternatifi olmaktadır.
İşsizlerin istihdam edilenlere göre politik sisteme ve düzene daha az güvendikleri,
politika süreci ile daha az ilgilendikleri ve konuştukları ve bununla birlikte yoğun olarak
devrimci politik düşünceleri destekledikleri de görülmektedir.
İşsizliğin yarattığı bunalım ve sıkıntı, çoğu zaman bu bireylerin eski sosyal
çevrelerinden uzaklaşmalarına da neden olmaktadır. Bu çevre genellikle, eski okul ve iş
arkadaşlarıdır. Arkadaşlarının kendisine sürekli olarak içinde bulunduğu durumu
hatırlatacağını zanneden işsiz birey, önceki sosyal yaşamı ile bağlarını koparma noktasına
getirmektedir. Bu eski iş ve okul arkadaşlarının yerine genellikle tercih edilen yeni çevre,
kendisiyle aynı sorunu paylaşan arkadaşlarının bulunduğu ortamlar olmaktadır. Bunun
yanında, günümüzde pek çok işsiz birey, işsizliğin bu itici gücüyle birlikte, daha iyi iş olanağı
ve gelecek beklentisiyle bulunduğu ülkeden uzaklaşma çabası içerisine girmektedir.
Başlangıçta belirli bir süre için çıkılan bu yolculuk daha sonraları kalıcı hale gelmekte ve göç
veren ülke için önemli bir değer kaybı oluşmasına neden olmaktadır. Toplumsal anlamda
meydana gelen ve farklı şekillerde görülebilen tüm bu asosyalleşme eğilimleri bir bütün
olarak “sosyal dışlanma”yı beraberinde getirmektedir.
İşsizlik olgusuyla baş başa kalan kişilerin göstermiş oldukları diğer eğilimlerden
bazıları aşırı uyku hali, internet salonları müdavimliği, alkol, sigara, uyuşturucu, ilaç gibi
maddelerin yoğun kullanımı ve bunun sonucunda meydana gelen aile içi ilişkilerin
zedelenmesi ve hatta şiddete varan davranışlarda bulunulması, yeni kimlik arayışlarına
girilmesi ve bu doğrultuda hem kendisine hem de topluma zarar verebilecek çeşitli gruplara
katılarak buralarda sosyal kabul görme tatminini yakalama arzusudur. Bunun yanında, uzun
süreli işsizlik dönemlerinde işsizlerin çok büyük bir kısmının çaresizlik psikolojisinin de
etkisiyle, kendi eğitim ve niteliklerine uygun olmayan düşük ücretli, tehlikeli ya da çok kötü
istihdam şartlarına haiz işlerde çalışmayı kabul ettikleri de görülmektedir.
İşsizliğin bireyler üzerinde yarattığı sonuçlardan belki de sağlık ile ilgili mahzurlar
taşıdığından dolayı en önemlisi psikolojik sonuçlardır. Bir bireyin çalışması ve bu çalışması
karşılığında hayatını idame ettirecek parayı kazanması, onun hem en temel hakkı hem de
görevidir. Bu hakkı ve görevini yerine getiremeyen insanlar bir takım psikolojik
farklılaşmaların içerisine girmektedirler. Bu psikolojik farklılaşmalar, işsizlik sürecinin uzun
sürdüğü durumlarda yerini üzüntüye, gelecek korku ve endişesine bırakmaktadır.
İşsizlik ile psiko-sosyal durum üzerinde yapılmış olan pek çok araştırmanın sonucuna
göre, işsiz kalan bir bireyin genel olarak karşılaştığı psikolojik zararlar şunlardır:
Kendilerine olan güvenlerini kaybetmeleri,
Algılanan yeterlilik ve özyeterlilik düzeylerinde azalma meydana gelmesi,
Hayattan tatmin olma duygularının azalması,
Depresif duygularında artış meydana gelmesi,
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Stres düzeylerinin yükselmesi,
Genel sağlık durumlarında önemli bir düşüş yaşanması,
Umutsuzluk ve çaresizlik psikolojilerine kapılmaları,
İçine kapanma ve yalnızlık duygusunu yoğun olarak hissetmeleri,
Kendilerine olan saygılarının zedelenmesi,
İntihar eğilimlerinin gözlenmesi.
İşsizlerde, çalışanlara oranla daha fazla beklenebilecek psikolojik rahatsızlıkların
başlıcaları; depresyon, somatik rahatsızlıklar, aşırı kaygı ve endişe, diğer insanlara yönelik
düşmanca tutumlar ve paranoyadır.
Görüldüğü üzere, işsizliğin bireyler üzerinde ekonomik olduğu kadar çok önemli
sosyal ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İnsanların çalışır durumda iken sahip oldukları
hayatın kalitesi, işsiz duruma düştükten sonra gerek ekonomik gerekse de sosyal ve psikolojik
olarak azalmaktadır. Aşağıdaki tablo işsizlik öncesi ve işsizlik dönemi içerisinde bir bireyin
durumunu gözler önüne sermektedir.
Tablo 1: İşsizlik Öncesi ve İşsizlik Dönemi Temel Değişimler
İşsizlik Öncesi

İşsizlik Dönemi

Gelirin Varlığı

Gelirin Yokluğu

İş Kimliği ve Statü

Statü Kaybı

Gelişmiş Sosyal İlişki

Yetersiz Sosyal İlişki

Kolektif çaba ve amacın bir
parçası olma

Belirsizlik ve tekil amaç (iş bulma)

Ekonomik ve sosyal nitelikli
aktivitelere katılım

Sosyal aktivitelerden kaçış

Düzenli bir yaşam

Düzensiz ve plansız bir yaşam

Psikolojik ve fiziksel sağlık

Psikolojik ve fiziksel değişiklikler

Yaşam sevincinin varlığı

Yaşam sevincinin yitirilmesi

Tablo 1’de de görüldüğü üzere, çalışıyor durumda iken gerek ekonomik, gerek sosyal
gerekse de psikolojik açıdan olumlu özellikler barındıran bir birey, işini kaybettiği ya da
henüz hiçbir işte çalışamayarak işsiz durumda bulunduğu dönemlerde son derece olumsuz
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özellikleri barındırmaktadır.
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Uygulamalar
ÇSGB
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023)

EĞİTİM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
TEMEL POLİTİKA EKSENİ
B. Temel Amaç
Eğitim ve öğretimin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinin geliştirilmesi
ve herkes için erişilebilir hale getirilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.
C. Hedefler
1. İş piyasasının önceliklerine göre belirlenen ulusal meslek standartları ve Avrupa
Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu UYÇ 2014 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.
2. 2013 yılında 8 bin 346 olan İŞ-KUR personeli sayısı 2015 yılında 12 bine çıkarılacaktır.
3. AİPP kapsamında 2014 yılından itibaren her yıl 400 bin kişiye işgücü yetiştirme kursu
sağlanacaktır.
4. İşgücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin işe yerleştirilme 2015 yılına kadar yüzde
40’a çıkarılacaktır.
5. HBÖ’ye katılım oranı 2023 yılına kadar yüzde 15’e çıkarılacaktır.
6. 2023 yılı sonuna kadar iş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar ve
yeterlilikler hazırlanacaktır.

D. Politikalar
1.

Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel
beceri ve yetkinlikler kazandırılacaktır.

2.

Genel ve mesleki eğitimin kalitesi ve etkinliği artırılacaktır.

3.

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açık öğrenme ortamları oluşturulacak ve hayat boyu
öğrenme özendirilecektir.

4.

Eğitim-işgücü piyasası arasında uyum sağlanacaktır.

5.

AİPP’ler yaygınlaştırılarak etkinliği artırılacaktır.

6.

Eğitim sistemi ve aktif işgücü piyasası politikaları ile proje merkezli yenilikçik ve
girişimcilik desteklenecektir.
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ÇSGB
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023)
İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI
TEMEL POLİTİKA EKSENİ
B. Temel Amaç
İşgücü piyasasının esnekliği artırılarak çalışanların ekonomik ve sosyal hakları ile
istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
C. Hedefler
1. Kısmi süreli çalışanların oranın toplam istihdama oranı 2023 yılında AB seviyesine
yükseltilecektir.
2. İstihdam Mevzuatı Koruma Endeksi’nde, Türkiye’nin 3,46 olan endeks değeri, 2012
yılında 2,23 olan (2010) OECD ortalaması düzeyine getirilecektir.
3. İş Yapma Kolaylığı Endeksi içinde yer alan ve Türkiye için 0,64 olan İşçi İstihdam
Etme Endeksi değeri, 2023 yılında OECD ortalaması düzeyine getirilecektir.
4. Esnek çalışanların sendikal hakları ve sosyal güvenlikle ilgili iyileştirmeler
sağlanacaktır.
D. Politikalar
1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma
biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır.
2. Mevzuatımızda düzenlenmemiş olan esnek çalışma biçimleri için yasal düzenlemeler
yapılacaktır.
3. Esnek çalışma biçimlerine ilişkin işçi ve işverenlerin bilinç düzeyi artırılacaktır.
4. Ekonomik koşullara ve onaylanan uluslararası sözleşmelere uygun olarak asgari
ücretle ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
5. Esnek çalışanların ekonomik ve sosyal haklara erişebilme imkânları geliştirilecektir.
6. Aktif işgücü piyasası tedbirlerinden faydalandırılmak suretiyle esnek çalışanların
istihdam edilebilirliği artırılacaktır.
7. Tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bir kıdem tazminatı reformu
yapılacaktır.
8. Çalışanların bilgilendirilme ve yönetime katılma hakları güvence altına alınacaktır.
9. Aşırı çalışmanın önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
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10. Denetim faaliyetlerinin rehberlik rolünün güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile
caydırıcılığının artırılması yoluyla kayıt dışı istihdamın azaltılması ve esnek
çalışanların haklarının korunması sağlanacaktır.
www.csgb.gov.tr, ResmîGazete: 30.05.2014
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Uygulama Soruları
1) Eğitim istihdam ilişkisi ne demektie? Niçin gereklidir?
2) Eğitim istihdam ilişkisi nasıl sağlanabilir?
3) İşgücü piyasaasında esneklik beraberinde neden güvencenin
sağlanmasını gerekli kılar ve güvence hangi hedef ve politikalarla temin
edilebilir
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yoksulluk gibi, işsizlik te günümüz toplumlarının en önemli sorun alanlarının başında
gelmektedir. Üstelik işsizlikle yoksulluk ve yoksulluk tehlikesi ile karşılaşma arasında doğru
bir ilişki bulunmaktadır. İşsizlik özellikle sanayi devrimi ile birlikte bir sorun olarak ortaya
çıkmış ve ekonomik kriz dönemlerinde işsizlik artarken, ekonomik büyüme işsizliği azaltıcı
bir etki yapmıştır.
İşsizliğin asıl etkisi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıktı ve bugün
gelişme düzeyi ne olursa olsun, tüm toplumları etkisi altına aldı.. İşsizlik sorunu
sanayileşmenin ilk dönemlerindeki bakış açısı liberal görüşe dayalı olarak piyasa düzeninin
serbest işleyişi içinde kendiliğinden çözümleneceği idi ve işsizlik, işsiz kalanların kendi
kusurları sonucu uğradıkları bir ceza olarak değerlendiriliyordu.
20. yüzyılın başları işsizliğin güvenlik altına alınması gerekli ekonomik ve sosyal bir
hastalık olarak düşünülmeye başlandığı yılları temsil etmektedir ve işsizlik sigortalarının ilk
örnekleri kuruldu. Nitekimi, ILO 1919 yılında gerçekleştirdiği ilk toplantısında 2 Sayılı
İşsizlik Sözleşmesi’ni kabul etti.
1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı işsizliği büyük boyutlara ulaştırdı.
Savaş sonrası Keynesyen politikalarla gelişmiş Batılı ülkelerde işsizlik gündemden çıktı.
1970’li yıllara gelindiğinde, kurulmuş olan dengelerin değişmeye başladığına tanık olunurken
1980’li ve özellikle 1990’lı yıllara gelindiğinde ise, işsizlik sorununun giderek arttı. 1990’lı
yıllarda birbiri ardına gelen finansal krizlerle işsizlik artmayı sürdürdü. Sonuçta daha çok
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere özgü bir sorun olarak görülen işsizlik sorunu
sadece bu ülkelere özgü bir sorun olmaktan çıktı ve işsizlik gelişmiş ülkelerin de 1980’den
itibaren sürekli hale gelerek en ciddi sorununa dönüştü.
İşsizlik, çalışma arzu ve iktidarında olup, cari piyasa koşullarında iş arayıp bulamayan
kişi olarak tanımlanmakta olup, işsizliğin insan yaşamı üzerinde derin ekonomik, sosyal ve
psikolojik etkileri vardır. Beveridge; işsizlikten doğan iki büyük kötülük/tehlikeyi işsizlikğin
işsiz kalan bireyde faydasız, işe yaramayan, arzu edilmeyen insan olduğu hissini yaratması ve
insanların hayatlarına korkuyu getirmesi ve bu korkudan nefretin doğması olarak tanımlar.
İşsizlik ekonominin geneli açısından, bir üretim faktörü olan emeğin atıl tutularak
potansiyel üretim gücünün değerlendirilememesi anlamına gelir. İşsizlik gelir ve vergi
kaybına ve kayıtdışı çalışmanın yaygınlaşmasına yol açar. İşsizliğin asıl büyük etkisi bu
sorunu yaşayan birey ve ailesi üzerine olup işsizler ekonomik, sosyal ve psikolojik bir çok
sorunla karşılaşır.
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Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

5)

İşsizlik hangi dönemde bir sorun olarak algılanmaya başlamıştır?
a)

Tarım devrimi dönemi

b)

Sanayi devrimi dönemi

c)

Otomasyon çağı

d)

Teknoloji devrimi dönemi

Aşağıdakilerden hangisi İşsizliğin yol açtığı ekonomik sorunlardan sayılamaz?
a)

Statü kaybı

b)

Gelir kaybı

c)

Büyüme kaybı

d)

Verimlilik kaybı

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin yol açtığı sosyal sorunlardan sayılamaz?
a)

Topluma öfke ve tepki

b)

Toplumdan uzaklaşma

c)

Politik süreçlere katılmama

d)

Ekonomik faaliyetlere katılmama

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin yol açtığı psikolojik zararlar arasında sayılamaz?
a)

Sosyal aktivitelere katılım

b)

İntihar eğilimlerinin gözlenmesi

c)

Hayattan tatmin olma duygularının azalması

d)

Kendilerine olan güvenlerini kaybetme

Aşağıdakilerden hangisinde Okun yasası tanımlanmıştır?
a)

İşsizlikle üretim artışı

b)

İşsizlikle büyüme artışı
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c)

İşsizlikle üretim kaybı

d)

İşsizlikle sigorta prim kaybı

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)a, 5)c
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14. SOSYAL POLİTİKA YARARLANICILARI: ÖZEL POLİTİKA
GEREKTİREN KESİMLER VE SOSYAL POLİTİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kadınlarda İşgücü Arzı, İstihdam ve İşsizliğin Yapısı
14.1.1 Kadın İşgücü Arzı
14.1.2. Kadın İstihdamı
14.1.3. Kadınlarda İşsizlik
14.2. Gençlerde işgücü, istihdam ve işsizliğin yapısı
14.2.1 Gençlerde İşgücü arzı
14.2.2.Gençlerde İşsizlik
14.3. Uzun Süreli İşsizler
14.4. İş Bulma Ümidi Olmayanlar
14.5. Engelliler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı bütün eğitim düzeyleri için aynı mıdır?
2) Ülkemizde kadınların işgücüne katılımını sosyal ve kültürel faktörlerin etkilemekte
midir?
3) Genç işsizliğinde deneyim ne derece etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kadınlarda İşgücü
Arzı, İstihdam ve İşsizliğin
Yapısı
Gençlerde işgücü,
istihdam ve işsizliğin yapısı
Uzun Süreli İşsizler
İş Bulma Ümidi
Olmayanlar
Engelliler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kadın ve gençlerin
Okuyarak,
fikir
işgücü arzı, istihdam ve yürüterek ve tartışmalara
işsizlik düzeyi konusunda katılmakla
bilgilenmek.

Uzun süreli işsizler, iş
Okuyarak,
fikir
bulma ümidi olmayanlar ve yürüterek ve tartışmalara
engellilerin işgücü arzı, katılmakla
istihdam ve işsizlik düzeyi
konusunda bilgilenme.
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Anahtar Kavramlar






Genç: 15-24 yaş grubundakiler.
Uzun süreli işsiz: 1 yıl ve daha uzun süreli iş arayanlar.
İş bulma ümidi olmayanlar: Çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen,
ancak buna rağmen iş bulma ümitleri olmadığı için iş aramayan ya da iş
aramayı bırakmış kişiler.
Engellilik: Doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza
nedeniyle kişinin bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal
fonksiyonlarında belirli bir sürekli azalma ve kayıplara neden olan, organ
yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam gereklerine uyum sağlama ve
günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük.
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Giriş
Türkiye’de işgücü piyasasının özel politika gerektiren alt gruplarını oluşturan kadınlar,
gençler, uzun süreli işsizler, iş bulma ümidini kaybeden işçiler ve engellilerin işgücü
göstergeleri işgücünün geneli ve diğer ülke ortalamaları ile kıyaslandığında daha kötü bir
görünüm sergilemektedir.
Nüfusun büyük bir kısmını oluşturan bu gruplar, yasalar önünde diğer gruplarla eşit
olmalarına rağmen, işgücü piyasasına sınırlı olarak katılmakta, kötü işler olarak adlandırılan
kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmekte ve daha yüksek işsizlik riskine maruz
kalmaktadırlar. İşgücü piyasasına katıl(a)mamak ya da olumsuz koşullarda istihdam edilmek,
bu gruplara mensup kişilerin yoksulluk riskini artırmakta, ekonomik ve toplumsal hayatın
sınırında ya da dışında yaşamalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla özel politika gerektiren
gruplara özel istihdam stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir.
Toplumda bu zorlukları yaşayan kişiler çoğunlukla kadınlar, gençler, uzun süreli
işsizler ve iş bulma ümidini kaybedenler ile engelliler olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir
ifadeyle, kadın, genç, engelli (ya da bunların bir kesişimi) olmak, istihdamdan uzun süre uzak
kalmak ve kısmen bu nedenle iş bulma ümidini yitirmiş olmak, istihdama erişimde birer
dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, söz konusu kişilerin diğer kişilerden
farklı durumlarından kaynaklanmakta olduğundan, hemen tüm ülkelerde kendini göstermekte,
bu nedenle toplumun bu kesimleri sürdürülebilir istihdama erişene kadar çeşitli politikalarla
desteklenmektedirler.
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14.1. Kadınlarda İşgücü Arzı, İstihdam ve İşsizliğin yapısı
14.1.1 Kadın İşgücü Arzı
Ekonomi literatüründe kadın işgücü arzının kalkınma süreci boyunca “U” şeklinde bir
davranış gösterdiği kabul edilir. Kısaca, tarımın yoğun olduğu toplumlarda kadın işgücüne
katılımının yüksek olacağı, sanayileşme ve kent nüfusun artışı ile birlikte ilk olarak kadın
işgücü arzının azalacağı, sanayileşmenin ve kentleşmenin olgunlaşmasıyla birlikte ise kadın
işgücü katılımının artışa geçeceği öngörülmektedir. Şekil 1’de seçilmiş ülkelerin 2008 yılında
kadın ve erkek işgücüne katılım oranları verilmiştir. Bu şekle göre erkek iş gücüne katılım
oranı bütün ülkelerde yüzde 70’in üzerindeyken kadın işgücüne katılım oranlarında büyük
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Türkiye kadın işgücüne katlım oranında 26,9 ile Ortadoğu
ülkeleriyle aynı grupta yer alırken Güney Avrupa ile Latin Amerika ülkelerinin, hatta
Malezya’nın oldukça gerisindedir. 2012 yılı itibariyle kadınların işgücüne katılım oranlarında
sınırlı bir değişim olmuştur. 2012 yılında kadın işgücüne katılım oranı %29,5’e yükselmiştir.
Çalışma çağındaki 27.773 bin kadından sadece 8.192 bin kadın işgücüne katılıp, çalışmak
istemektedir.

Tablo: Kadın İşgücü
Y
ıllar

K
İ
İ
urumsal
şgücü
stihdam şsiz
Olmayan
Edilenler
Çalışma
Çağındaki
Nüfus

7.773

9,5

6.973

885
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5.871

979

2

2
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5.595
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9.414
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24,0
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1
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2
6.329

1
25,6
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9.581

1

2
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Olmayan
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1
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Oranı %

1

2
7.383

6.317

0,8

8,8

2

2
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6
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Altı çizilmesi gereken bir başka nokta tarım sektöründe işgücüne katılan kadın
nüfusun Arjantin, İspanya, İtalya, Şili, Meksika’da çok düşük seviyelerde olduğudur.
Türkiye’de 2008 yılı itibariyle istihdam edilen kadınların yüzde 46’sının tarım sektöründe
çalışmasına rağmen kadın işgücüne katılım oranları çok düşüktür. Bu nedenle tarım sektörü
dışarıda bırakılarak yapılacak bir karşılaştırmanın İspanya, Güney Kore gibi tarım sektöründe
çalışan nüfusun az olduğu ülkelerle Türkiye arasındaki farkı daha da derinleştireceği
aşikardır. Tarım dışı işgücüne katılım oranını tam olarak tahmin etmek mümkün olmasa da
aşağıdaki yakınsama yöntemi ile bir karşılaştırma yapmak mümkündür.
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Şekil1 İşgücüne katılım oranları (yüzde, 15-64 yaş aralığı, 2008)
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Kaynak: International Labour Organization
Ülkemizde tarım sektörü dışarıda bırakıldığında Türkiye için kadınlarda işgücüne
katılım oranı düşmektedir. Diğer bir ifadeyle tarım sektörü kapsam dışı bırakıldığında
kadınların katılım oranı çok daha fazla düşmektedir. Aslında bu durum birçok ülke için
geçerli olup, İspanya, Portekiz, Güney Kore’de kadınların tarım dışı sektörlerde işgücüne
katılımı hemen hemen üçte biri düzeyine inmektedir.

14.1.2. Kadın İstihdamı
Türkiye’nin diğer ülkelere göre kadın istihdamındaki yeri işgücüne katılım oranlarıyla
paralellik göstermektedir. Şekil 2’de kadın istihdamının sektörel dağılımı verilmiştir. Türkiye
gibi işgücüne katılım oranının çok düşük olduğu ülkelerde kadınların en yoğun istihdam
edildiği sektör tarımdır. Katılım oranı ülkeler dahilinde arttıkça kadın istihdamı istihdamın
sektörel dağılımına paralel olarak tarımdan hizmet sektörüne kaymaktadır. Sanayi sektöründe
istihdam edilen kadınların toplam kadın istihdamına oranı neredeyse hiç bir ülkede yüzde
20’nin üstünde değildir.
Şekil 2 Kadınlarda istihdamın sektörel dağılımı (yüzde, çalışabilir nüfus ,
2003,2006,2007,20081 )

1

Her ülke için 2003, 2006,2007,2008 yıllarına ait verilerden mevcut olan en son veri kullanılarak hesaplanmıştır. Buna
göre Suriye için 2003, Fas, Mısır ve Brezilya için 2006, Şili, Güney Kore, Meksika ve Malezya için 2007, Türkiye,
İspanya ve İtalya için de 2008 verileri kullanılmıştır.
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Kaynak: International Labor Office
İşteki duruma bakıldığında da çok benzer bir tabloyla karşılaşmaktayız. Türkiye’de
tarım büyük oranda küçük aile işletmeleri çevresinde toplandığı için tarım sektöründe
istihdam edilen kadınların hemen hepsi ücretsiz aile işçisi statüsündedir. Ülkeler içinde tarım
sektörünün kadın istihdamındaki payının azalmasıyla ücretsiz aile işçiliğinin yerini ücretli ve
maaşlı çalışma almaktadır.

14.1.3. Kadınlarda İşsizlik
Türkiye’de kadınlarda tarım işsizliğinin hemen hemen sıfır olması nedeniyle işsizlik
oranlarını tutarlı bir biçimde karşılaştırabilmek için tarım dışı işsizliği incelemek elzemdir.
İstisnai birkaç ülke dışında dünyada genel olarak tarım dışı kadın işsizlik oranları erkek
işsizlik oranlarının üzerindedir. Türkiye’de de durum farklı değildir.
Türkiye’de tarım dışı işgücüne katılım kadınlarda oldukça düşük olmasına karşın tarım
dışı kadın işsizliğinde yüzde 17,6 ile oldukça yüksektir. Türkiye’den daha yüksek kadın
işsizlik oranına sahip iki ülke Fas ve Mısır’dır. Kadın işsizlik oranı o ülkedeki genel işsizlik
oranına birebir bağlı olduğundan dolayı kadın işsizliğinin erkek işsizliğine oranı kadınların
göreli konumu açısından daha fazla bilgi verici niteliktedir. Şekil 4’te kadın işsizliğinin erkek
işsizliğine oranları verilmiştir. Buna göre Türkiye 1,49 ile karşılaştırılan ülkelerin ortasında
bulunmaktadır. Türkiye, kadınların göreli işsizliğinde Yunanistan ve Mısır’dan oldukça iyi bir
durumdayken, Arjantin ve İtalya ile hemen hemen aynı konuma sahiptir. Kadın işsizlik
oranının erkek işsizlik oranından daha düşük olduğu tek ülke ise Güney Kore’dir.
Ek olarak, Türkiye’de yarı zamanlı çalışmanın kurumsal altyapısı yetersiz kaldığından,
kadınların evde ve işte geçen zamanı etkin biçimde belirleyebildikleri yarı zamanlı işler
bulmaları zorlaşmaktadır. Bu durum da kadın istihdamını düşürerek kadın işsiz sayısını
artırmaktadır.
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Şekil 4 Kadın işsizlik oranı / Erkek işsizlik oranı (yüzde, 15-64 yaş aralığı,
2006/2007/20082 )
400%
375%
350%
325%
300%
275%
250%
225%
200%
175%
150%
125%
100%
75%
50%

G

ey
ün

re
Ko

M

ka
si
ek

li
Şi

a
ny
pa
İs

z
ki
rte
Po

rk
Tü

iye

Ar

ti n
jan

Kadın işsizlik oranı / Erkek işsizlik oranı

İta

lya

s
Fa

a
st
ni
na
Yu

n

M

Kaynak: International Labor Office ve Betam
Eğitim düzeyine göre işsizlik oranları yukarıda genel hatlarıyla tanımlanan sorunun
ayrıntılarını ortaya koymaktadır. Kadın işsizlik oranları üç farklı eğitim seviyesine göre
incelendiğinde ilköğretimin ilk aşaması yani ilkokul ve altı eğitim seviyesindeki kadınlar için
işsizlik oranının yüzde 6 ile diğer ülkelere oranla oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Eğitimsiz kadınlarda işsizlik oranının düşüklüğü tarımda istihdam edilen kadın nüfusun düşük
eğitim seviyelerine sahip olması ve hemen hemen hepsinin ücretsiz aile işçisi olarak
çalışmasıdır. Tekrar ifade etmek gerekirse, Türkiye’de tarım işsizliği yapısal nedenlerle çok
düşük seviyelerde seyretmektedir, bunun sonucu olarak da bu sektörde yoğun olarak istihdam
edilen eğitimsiz kadınların işsizlik oranı da çok düşüktür.
Ortaokul ve lise mezunlarında Türkiye kadınlarda yüzde 21.1 ile karşılaştırılan
ülkelerdeki en yüksek işsizlik oranına sahiptir. Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki kadın
işsizlik oranı farkının en önemli kalemini ortaokul ve lise mezunları oluşturmaktadır.
Kadınlarda yüksek işsizliğin ardında vasıf yetersizliğine ek olarak nispeten yüksek eğitim
düzeyi nedeniyle yükselen rezervasyon ücretlerini görmek mümkündür.

2

Her ülke için 2006,2007,2008 yıllarına ait verilerden mevcut olan en son veri kullanılarak hesaplanmıştır.
Buna göre Arjantin ve Meksika için 2006, Mısır, Yunanistan ve Güney Kore için 2007, diğer ülkeler içinse
2008 verileri kullanılmıştır.
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Tablo: Eğitim Durumuna Göre Kadınların İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranları

Okuma yazma bilmeyen
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
İlkokul
Ortaokul veya dengi meslek
Genel lise
Lise dengi meslek okul
Yüksekokul veya fakülte
İlköğretim
Toplam

İş
gücüne
k
atılma
oranı %
1
6,7
2
0,7
2
8,3
2
7,9
3
0,6
3
8,1
7
0,9
2
0,7
2
9,5

İşsizlik
oranı %

1,4
5,2
6,4
15,4
19
19,4
14,7
13,2
10,8

Yüksekokul ve üniversite mezunu kadınlarda da işsizlik nispeten yüksek olsa da
durum ortaokul ve lise mezunu kadınlardaki kadar dramatik değildir. Yüksekokul ve
üniversite mezunu kadınlarda Türkiye yüzde 13.8 işsizlik ortalaması ile karşılaştırılan ülkeler
arasındaki en yüksek işsizlik oranına sahiptir. Bu eğitim seviyesindeki kadınlarda işgücüne
katılım oranının çok yüksek seviyelerde olduğu düşünülürse (TUİK 2012 rakamlarına göre
yüzde 70,9), Türkiye’de zaten yüksek olan iş bulamama ihtimalinin bu kesimi de doğduran
etkilemesi kaçınılmazdır. Diğer taraftan, aynı kategorideki erkek işsizlik oranının yüzde 7.3
gibi düşük bir seviyede olması bu durum için tek açıklayıcı etkinin genel yüksek işsizlik oranı
olmadığına işaret etmektedir.
Sonuç olarak; Türkiye, düşük katılım oranına rağmen yüksek kadın işsizlik oranlarıyla
uluslararası karşılaştırmada sorunlu bir konumda bulunmaktadır. Asıl düşündürücü olan ise
ortaokul ve üstü eğitime sahip nüfustaki kadın işsizlik oranlarının diğer ülkelere göre aşırı
yüksek olmasıdır. İlkokul ve altında eğitime sahip kadınların işsizliğin çok düşük olduğu
tarım sektöründeki yoğun istihdamı aradaki uçurumu kapatıcı bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir. Kırdan kente göçle birlikte düşük eğitim durumları işgücü için yetersiz
beceriler çalışma hayatının dışına itilmelerine neden olmaktadır.
Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki önemli engellerden birisi de
sosyokültürel altyapıya bağlı nedenlerdir. Yapılan araştırmalar çalışma sorumluluğunu
erkeğe, ev sorumluluğunu kadına ait gören toplumsal yapının, kadının çalışmasının erkeğin
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geçim sağlama sorumluluğunu yerine getirememesi, eş ve ailenin istememesi, çalışan
kadınların çocuklarına iyi bakamayacağına ilişkin toplumsal ya da bireysel kanaatler gibi
etkenlerle kadın istihdamını sınırladığını göstermektedir.
Özellikle kentlerde evli kadınların işgücüne katılımlarını etkileyen önemli faktörlerden
biri çocuk sayısı ve çocuk bakımıdır. Çocuk bakımı yardımları, çocuk bakımı maliyetlerini
düşürerek, çalışmanın görece getirisini ve böylece kadınların işgücüne katılımını
artırmaktadır. Çocuk bakımı yardımlarının etkisini, özellikle kreş bakımından faydalanacak
kadınların katılımı boyutunda görmek mümkündür.

14.2. Gençlerde işgücü, istihdam ve işsizliğin yapısı
14.2.1 Gençlerde işgücü arzı
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işgücü arzının özellikleri Türkiye gibi genç
nüfusa sahip ekonomiler için büyük önem arzetmektedir. Şekil 6’de karşılaştırmaya dahil
edilen ülkeler için genç işgücünün toplam işgücüne olan oranı verilmiştir. Türkiye’deki genç
işgücü toplam işgücünün yüzde 20,6’sını oluşturmakta ve genç işgücü yüksek olan ülkeler
grubunda yer almaktadır (Şekil 6).
Şekil 6 Genç işgücünün toplam işgücüne oranı (yüzde, 2008)
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Kaynak: International Labor Office

Genç işgücünün toplam işgücüne oranında asıl belirleyici faktörün genç nüfusun
toplam nüfusa oranı olduğu göz önünde bulundurulduğunda görece yaşlı nüfuslara sahip AB
ülkelerindeki oranların çok düşük seviyelerde olması şaşırtıcı değildir.
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Şekil 7 Gençlerde işsizlik (yüzde, 15-24 yaş, 2003,2006,2007,20083 )
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Kaynak: International Labor Office

14.2.2.Gençlerde İşsizlik
Genç işsizliği Türkiye’nin de dahil olduğu bir çok ülke için önemli bir sorundur.
Kadınlarla birlikte gençler işsizlikten en çok etkilenen grubu oluşturmaktadır. Şekil 7’de genç
işsizlik oranları cinsiyetler ayrımında karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Türkiye kadınlarda
yüzde 18 genç işsizlik oranı ile görece iyi bir konumda bulunmaktayken, genç erkeklerde
yüzde 18,1 ile karşılaştırılan ülkelerden yalnızca İspanya’nın belirgin bir biçimde altındadır.
Kadınlardaki görece düşük genç işsizlik oranı ise tarım sektörü nedeniyle yanıltıcı bir
göstergedir. TÜİK 2008 rakamlarına göre, tarım dışı sektör göz önüne alındığında işsizlik
genç erkeklerde yüzde 22,3 kadınlarda ise yüzde 28,5’e yükselmektedir. Yine de gerek
işsizlik oranının gerekse tarım istihdamının oldukça düşük olduğu Portekiz, İtalya, Şili gibi
ülkelerin genç kadınlarda Türkiye’ye kıyasla daha yüksek işsizliğe sahip olmaları, vasıf
uyumsuzluğu, cinsiyet ayırımcılığı gibi sorunların bu ülkelerde de varolduğuna işaret
etmektedir.
Genç işgücü genel işgücünün önemli bir kısmını oluşturuyorsa, genç işsizlerin durumu
işsizliğin genel durumunu belirlemede önemli bir role sahiptir. Genç işsizlerin toplam
işsizlere oranı aynı zamanda gençlere yönelik istihdam politikalarının genel işsizlik oranını ne
ölçüde etkileyeceğini görmemize yardımcı olacaktır. Şekil 8’de ülkeler bazında genç işsizlerin
toplam işsizlere oranı verilmektedir.
Şekil 8 Genç işsizlerin toplam işsizlere oranı (yüzde, 2006,20074 )
3

Her ülke için 2003, 2006,2007,2008 yıllarına ait verilerden mevcut olan en son veri kullanılarak
hesaplanmıştır. Buna göre Suriye için 2003, Fas, Mısır ve Brezilya için 2006, Şili, Güney Kore, Meksika
ve Malezya için 2007, Türkiye, İspanya ve İtalya için de 2008 verileri kullanılmıştır.
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Kaynak: International Labor Office
Türkiye uluslararası karşılaştırmada yüzde 33,7 ile ortalamaya yakın bir yerde
durmaktadır. Diğer taraftan bu, Türkiye’de gençlere yönelik uygulanacak istihdam
politikalarının toplam işsizlerin üçte birini hedef alacağı anlamına gelmektedir. Genç işsiz
sayısının toplam işsizler içerisinde nispeten yüksek bir pay sahibi olmasının başlıca nedeni
genç işsizlerin önemli bir miktarını ilk iş arayanların oluşturmasıdır. TUİK 2008 rakamlarına
göre, Türkiye’de ilk işini arayanlar genç işsizlerin yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Toplam
işsizlere oranlarsak daha önce herhangi bir işte çalışmamış olup iş arayanların işsizlerin yüzde
15’lik bir bölümünü temsil ettiği görülmektedir. Daha önce herhangi bir işte çalışmamış olan
işsizlerin yüzde 68’i gençtir. Bu nedenle, örneğin ilk işe girişi kolaylaştırmaya yönelik bir
istihdam politikasının toplam işsizlerin yüzde 15’ini genç işsizlerin ise yüzde 30’unu
hedefleyeceği akılda tutulmalıdır.
Genç işsizliğin diğer bir nedeni ise işgücü piyasasındaki vasıf uyuşmazlığıdır. Türkiye
için özellikle lise mezunlarındaki aşırı yüksek işsizlik oranlarının başlıca nedeninin vasıf
yetersizliği ve yüksek rezervasyon ücreti olduğu bilinmektedir. Raporun Türkiye ile ilgili
bölümünde etraflı bir biçimde tartışılan bu konunun yanında eğitim ve işsizlik arasındaki
bağla ilgili çok önemli göstergelerden biri de gençlerde okuma yazma bilmeme oranlarıdır.
İşgücüne katılımı ve iş bulma ihtimalini temelden etkileyen bu faktör için yapılan uluslararası
bir karşılaştırma ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Şekil 9’da ülke bazında genç nüfusa ait
okuma yazma bilmeme oranları verilmiştir.
Şekil 9 Genç nüfusta okuma yazma bilmeme oranları (yüzde, 15-24 yaş, 2008)

4

Her ülke için 2006 ve 2007 yıllarına ait verilerden mevcut olan en son veri kullanılarak hesaplanmıştır. Buna
göre Mısır için 2006, diğer ülkeler için de 2007 verileri kullanılmıştır.
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Kaynak: International Labor Office
Fas, Mısır ve Suriye gibi Ortadoğu ülkelerde genç nüfusun okuma yazma bilmeme
oranları kadınlarda da erkeklerde de hayli yüksektir. Bunun yanında Türkiye dışındaki diğer
ülkelerde bu oran artık marjinal bir seviyeye inmiştir. Türkiye’de bu oran erkekler için çok
düşükken kadınlarda 2007 yılı itibariyle yüzde 5,6 seviyesindedir.

14.3. Uzun Süreli İşsizler
Uzun süreli işsizler bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanlar şeklinde tanımlanır. Uzun
süreli işsizler işsizliğin yapısıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. İşsizlik süresi arttıkça
işsizlerin istihdam edilebilirliği azaldığından işsizliği düşürmek zorlaşmaktadır. İşgücü arzı
yönünden incelendiğinde, işsizlik süresi arttıkça işçinin sahip olduğu vasıfları yitirme ihmali
güçlenmekte ve tekrar benzer vasıflar gerektiren bir iş bulma şansı da azalmaktadır. İşgücü
talebi yönünden bakılırsa işverenler uzun süreli işsizlik dönemi sebebiyle vasıflarını kaybetme
ihtimali yüksek olan bireyleri işe almada tereddüt etmektedirler. Bu nedenlerle işsizlik
kemikleşmekte ve politika yapıcısı açısından işsizlik oranını azaltmak güçleşmektedir.
Dolayısıyla bu grupta aktif istihdam politikalarının etkinliği de azalmaktadır.
Şekil 10’de OECD ülkeleri bazında uzun süreli işsizlerin toplam işsizlere oranı
verilmektedir. Türkiye toplamda yüzde 26.9 ile OECD ortalamasına çok yakın bir uzun süreli
işsizlik oranına sahiptir. Yüksek işsizlik oranının yüksek uzun süreli işsizlik oranını
beraberinde getireceği tezinin Türkiye için geçerli olmadığı görülmektedir. Uzun süreli
işsizlerin toplam işsizlere oranı Türkiye’de, karşılaştırmada yer alan İtalya, Portekiz
Yunanistan ve Çek Cumhuriyetine oranla belirgin ölçüde düşüktür. Bu ülkelerde uzun dönem
işsizliğin yüksekliği işsizlik tazminatlarının yüksekliği ve uzun süreli olması ile açıklanabilir.
Meksika ve Güney Kore gibi işsizlik oranının çok düşük olduğu ülkelerde ise uzun süreli
işsizlik neredeyse yoktur. Çünkü bu ülkelerde varolan işsizlik büyük oranda friksiyonel yani
bir işten diğerine geçiş ve okuldan işgücü piyasasına girişte ortaya çıkan geçici işsizliği temsil
etmektedir.
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Şekil 10 Uzun süreli (12 ay ve üzeri) işsizlik oranları (yüzde, çalışabilir nüfus, 2008)
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Kaynak: OECD
Türkiye, uzun süreli işsizlikte Polonya ve İspanya ile benzerlik gösterse de kadınlarda
yüzde 34,4 gibi yüksek uzun süreli işsizlik oranıyla bu iki ülkeden ayrılmaktadır. Bu durumun
eğitim, iş tecrübesi ve yüksek rezervasyon ücretlerinden kaynaklandığı söylenebilir. İspanya
ve Polonya, kadınların eğitiminde ve kadın işgücüne katılım oranlarında Türkiye’nin çok
önündedir. Bu durum, Türkiye’deki kadınların uzun süre işsiz kalma ihtimallerinin yüksek
oluşunun arkasında iş tecrübesi eksikliklerinin yattığına işaret etmektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre daha önce herhangi bir işte çalışmamış olanların uzun
süreli işsiz kalma olasılığı yüzde 55’tir, aynı oran daha önce çalışmış olanlarda ise sadece
yüzde 32’dir. Türkiye’de kadın işsizlerde daha önce herhangi bir işte çalışmamış olanların
oranının yüzde 36 ile oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa, kadınlarda uzun
süreli işsizliğin yaygın olması, daha önce herhangi bir işte çalışmamış olmalarıyla
açıklanabilir. Sonuç olarak, işsiz her 10 kadından 3’ünün daha önce hiç çalışmamış olması
kadınların işgücü piyasasına uyumunu güçleştirmekte, işsiz kalma sürelerini uzatmaktadır.
Türkiye uzun süreli işsizlik oranlarında kimi AB ülkelerine kıyasla daha iyi bir
durumda bulunmakla birlikte, uzun süreli işsizlik en çok kadınları etkileyen bir olgu olarak
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranının gelecekte yükseleceği göz
önünde bulundurulursa, uzun süreli işsizlik probleminin gelecekte ağırlaşma ihtimali
yüksektir.
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14.4. İş Bulma Ümidi Olmayanlar
İş bulma ümidi olmayanlar, çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen, ancak
buna rağmen iş bulma ümitleri olmadığı için iş aramayan ya da iş aramayı bırakmış kişilerden
oluşmaktadır ve bu grup işgücüne dahil edilmemektedir. Diğer taraftan, iş imkanlarının
artmasıyla birlikte işgücüne dahil olacakları için iş bulma ümidi olmayanlar potansiyel işsiz
olarak da kabul edilebilirler. Bu nedenle Türkiye’de bu grubun diğer ülkelerdekine kıyasla
durumunu saptamak işgücüne katılım bağlamında incelenmesi gereken bir konudur. İş bulma
ümidini kaybedenlerin miktarı ile büyüme arasında negatif, bu ilişkiye simetrik olarak da
işsizlikle iş bulma ümidini kaybedenler arasında pozitif bir ilişki beklenir. Büyüme ne kadar
yüksek olursa işsizlik o ölçüde düşeceğinden, artan istihdam olanakları iş bulma ümidini de
artıracaktır. Aksine işsizlik artarken de iş bulma olasılığı azalacağından ümidini
kaybedenlerin sayısının artması beklenir. Bu ilişki pek çok ampirik çalışmayla da
desteklenmektedir. Ancak benzeri bir hareket Türkiye’de görülmemekte, işsizlik artarken iş
bulma ümidi kalmayanların sayısı azalmaktadır.

Şekil 11 İş bulma ümidi olmayanların o gruba ait tarım dışı işgücüne oranı (yüzde,
çalışabilir nüfus, 2006/2007/20085)
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Kaynak: OECD, International Labor Office, TUİK, Betam
Şekil 11’de Türkiye, verilerin mevcut olduğu ülkelerle, iş bulma ümidi olmayanlar
açısından karşılaştırılmıştır ve şekilde iş bulma ümidini kaybedenlerin tarım dışı işgücüne
oranları verilmektedir. Bulguları değerlendirmeden önce şunu belirtmek gerekir: İş bulma
ümidi olmayanların ülkeden ülkeye tanımı tam örtüşmemekte, ayrıca istatistikler her ülkede
işgücü piyasasındaki öznel davranışlarından ve kurumsal düzenlemelerden önemli ölçüde
etkilenmektedir. Yine de İtalya dışarıda bırakılırsa, Türkiye’de iş bulma ümidini
kaybedenlerin sayısının Güney Avrupa ülkelerine kıyasla göreli olarak daha yüksek olduğu
söylenebilir.
5

Her ülke için 2006,2007,2008 yıllarına ait verilerden mevcut olan en son veri kullanılarak hesaplanmıştır.
Buna göre Meksika için 2006, ve Yunanistan için 2007, diğer ülkeler için de 2008 verileri kullanılmıştır.
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İtalya’da tarım dışı işsizlik oranı Yunanistan’ın altındayken, iş bulma ümidi
olmayanların işgücüne oranına bakıldığında anormal bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
verilerle uluslararası bir karşılaştırma yapabilmek için en ihtiyatlı çözüm yalnızca cinsiyetler
arasındaki farklara bakarak bir karşılaştırmaya gitmektedir.
İncelenen ülkelerde iş bulma ümidi olmayan kadınlar, erkeklerden daha yüksek bir
orana sahiptir. İşgücüne katılım oranında gözlenene benzer bir etkiyi ümidi kırılan kadınlarda
da görmek mümkündür. Yüksek rezervasyon ücreti nedeniyle kadınların çalışma isteği olsa da
mevcut işgücü piyasası koşullarında kendilerine uygun iş bulamama ihtimallerinin erkeklere
oranla daha yüksek olması beklenir. Bu nedenle tüm ülkelerde iş bulma ümidi olmayan
kadınların tarım dışı kadın işgücüne oranı erkeklere kıyasla daha yüksektir. Türkiye’de de
benzer bir biçimde iş bulma ümidi olmayan kadınların oranı yüzde 6,1 ile erkeklere ait oran
olan yüzde 3,4’ün neredeyse iki katıdır.

14.5. Engelliler
Engellilik, insanlık tarihi kadar eski bir sorundur. Savaşlar, terör olayları, depremler,
yangın, su baskını gibi doğal afetler, toprak kaymaları, bina çökmeleri, heyelanlar, trafik
kazaları, deniz kazaları, ev kazaları, iş kazaları, yangınlar, ilaç, uyuşturucu madde, besin ve
kimyasal madde zehirlenmeleri, yaralanmalar, çarpmalar ve beraberinde getirdiği sayısız
birçok nedenin engellilerin sayısını hızla arttırdığı bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinin
yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde, yukarıda belirtilen nedenlere ek olarak doğum öncesi
ve doğumdan kaynaklanan engelliliğinde ilavesiyle daha da artmaktadır.
Engellilik, doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle
kişinin bedensel, zihinsel ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında belirli bir sürekli
azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam
gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak
tanımlanmaktadır. Bu düzeyde engelli olan kişiye özürlü, sakat engelli adı verilmektedir. Bu
insanlar, toplumsal rollerini gerçekleştirebilmek için bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.
Engellilerin işgücü piyasasındaki özel politika gerektiren bir diğer gruptur. Engelli
vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamakta en güçlü araçlardan biri olan
işgücüne katılımın önündeki engellerin kaldırılması toplumsal sorumluluğun bir gereğidir.
Ayrıca engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanamaması bu grubun sosyal
yardımlara olan bağımlılığını arttıracak, dolayısıyla kamu üzerinde ek bir kaynak talebi
yaratacaktır. Bugün Norveç, Finlandiya, Avustralya gibi pek çok gelişmiş ülkede engellilere
aktarılan kaynak, işsizlikle mücadele için harcanan kaynaktan çok daha fazladır (OECD,
2008). Bu nedenle engelli işgücüne katılımının ve nihayetinde engelli istihdamının arttırılması
oldukça kritik öneme sahiptir.
Bazı OECD ülkeleri için engelli istihdam oranlarının verildiği Şekil 12’de engellilerin
istihdam oranının özrü olmayanlarla kıyaslandığında çok düşük olduğu açıkça görülmektedir.
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Engelli istihdamının en düşük olduğu ülke % 17,6 ile Polonya, en yüksek olduğu ülke ise %
52.1’lik engelli istihdam oranıyla İsviçre’dir.

Şekil 12 Engelli ve genel istihdam oranı6
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Kaynak: OECD Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers Report
Engelli istihdam oranlarının genel istihdam oranlarından farklılaşabildiği Şekil 12’de
açıkça görülmektedir. Örneğin genel istihdamı diğer OECD ülkeleriyle kıyasla düşük
olmasına rağmen Lüksemburg engelli istihdamının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Öte
yandan Avustralya gibi istihdamın çok yüksek olduğu bir ülkede engelli istihdamı nispeten
düşük olan 39,8 seviyesinde kalabilmektedir. Polonya’dan sonra engelli istihdam oranının en
düşük olduğu ülke %18.4’lük engelli istihdam oranıyla Türkiye’dir.

6

Ülke isimlerinin yanında belirtilen rakamlar o ülke için hangi yıla ait verinin kullanıldığını göstermektedir. Her ülke
için en güncel veri seti kullanılmıştır. Türkiye’ de özürlü istatistikleri için en güncel veri 2002 yılına aittir. Bu
nedenle Türkiye verilerinde engelli istihdamı için 2002 Türkiye Özürlülük Araştırması sonuçları, toplam işgücü
verileri için ise 2008 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçları kullanılmıştır.
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Uygulamalar
ÇSGB
ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ (2014-2023)
ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLARIN İSTİHDAMININ
ARTIRILMASI
TEMEL POLİTİKA EKSENİ
B. Temel Amaç
Kadınlar, özürlüler, gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika
gerektiren gruplarının işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması
amaçlanmaktadır.
C. Hedefler
1. Kadınların işgücüne katılım oranı 2023 yılına kadar, yüzde 41’e çıkarılacaktır.
2. Kadınların 2012 yılı itibariyle yüzde 54,2 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma
oranı 2023 yılında yüzde 30’a düşürülecektir.
3. Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranına yaklaştırılacaktır.
4. 2013 yılı itibariyle kamu sektöründe 22.302 olan özürlü memur açık kontenjanının
tamamı derhal, kamu ve özel sektörde 28.864 olan özürlü işçi açık kontenjanının
tamamı ise 2015 yılına kadar doldurulacaktır.
5. Uzun süreli işsizlerin oranı, 2012 yılında gerçekleşen yüzde 24,9 seviyesinden, 2023
yılına kadar yüzde 15’e indirilecektir.
D. Politikalar
1. Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır.
2. Kadınların kayıt dışı istihdamı ile mücadele edilecektir.
2. Genç işsizliği azaltılacaktır.
3. Özürlülerin işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır.
4. Uzun süreli işsizlerin işe dönüşü hızlandırılacaktır.
5. Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliştirilecektir.
www.csgb.gov.tr, ResmîGazete: 30.05.2014
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Uygulama Soruları
1) Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlanırken niçin özel politika gerektiren gruplar
için temel bir politika ekseni belirlenmiştir? Tartışınız.
2) Özel politika gerektiren grupların istihdamı nasıl artırılabilir?
3) Kamu kesiminde engelli istihdamını artırmaya yönelik politika hedefi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özel politika gerektiren gruplar olarak tanımlanan kadınlar, gençler, uzun
süreli işsizler, ümidi kırılanlar ve engelliler çalışma hayatı bağlamında ele alındı. Gerçekten
Türkiye’de işgücü piyasasının özel politika gerektiren alt gruplarını oluşturan kadınlar,
gençler, uzun süreli işsizler, iş bulma ümidini kaybeden işçiler ve engellilerin işgücü
göstergeleri işgücünün geneli ve diğer ülke ortalamaları ile kıyaslandığında daha kötü
durumdadır. Bu gruplar işgücü piyasasına sınırlı olarak katılmakta, kötü işler olarak
adlandırılan kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmekte ve daha yüksek işsizlik
riskine maruz kalmaktadırlar. Nitekim ülkemizde kadın, genç, engelli (ya da bunların bir
kesişimi) olmak, istihdamdan uzun süre uzak kalmak ve kısmen bu nedenle iş bulma ümidini
yitirmiş olmak, istihdama erişimde birer dezavantaj olarak çıkmaktadır.
İşgücü piyasasına katıl(a)mamak ya da olumsuz koşullarda istihdam edilmek, bu
gruplara mensup kişilerin yoksulluk riskini artırmakta, ekonomik ve toplumsal hayatın
sınırında ya da dışında yaşamalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla özel politika gerektiren
gruplara özel istihdam stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir.
Ekonomi literatüründe kadın işgücü arzının kalkınma süreci boyunca “U” şeklinde bir
davranış gösterdiği kabul edilir. Kısaca, tarımın yoğun olduğu toplumlarda kadın işgücüne
katılımının yüksek olacağı, sanayileşme ve kent nüfusun artışı ile birlikte ilk olarak kadın
işgücü arzının azalacağı, sanayileşmenin ve kentleşmenin olgunlaşmasıyla birlikte ise kadın
işgücü katılımının artışa geçeceği öngörülmektedir. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle kadınların
işgücüne katılım oranları oldukça sınırlı olup %29,5’tir. Buna bağlı olarak istihdamda oldukça
sınırlı, işsizlik oranı ise erkeklere göre daha yüksektir. Kadınlarda işsizlik ile eğitim seviyesi
arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi artıkça katılım artmakta, işsizlik ise
erkeklere göre daha yüksek olmakla birlikte azalmaktadır.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç işgücü Türkiye’deki genç işgücü toplam işgücünün
yüzde 20,6’sını oluşturmakta ve Türkiye genç işgücü yüksek olan ülkeler grubunda yer
almaktadır. Buna karşılık gençler kadınlarla birlikte işsizlikten en çok etkilenen grubu
oluşturmaktadır. Genç işsizliğinde vasıf uyumsuzluğu, deneyim eksikliği, eğitim düzeyi
etkilidir.
Bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanlar olarak tanımlanan uzun süreli işsizliğin
ülkemizde diğer ülkelere göre daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu tip işsizlikten en çok
kadınlar etkilenmektedir. Engellilerin ise işgücü piyasasındaki özel politika gerektiren bir
diğer gruptur. Türkiye Polonya’dan sonra engelli istihdam oranının en düşük olduğu ülke
konumundadır.

318

Bölüm Soruları
1)

2)

3)

4)

Aşağıdakilerden hangisi genç işgücünü tanımlar?
a)

18-24

b)

15-24

c)

15-29

d)

18-29

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli işsizliği tanımlar?
a)

6 ay ve üzeri işsizlik

b)

1 yıl ve üzeri işsizlik

c)

2 yıl ve üzeri işsizlik

d)

3 yıl ve üzeri işsizlik

Aşağıdakilerden hangisi kadın işgücünün katılımını olumlu etkiler?
a)

Yaş

b)

Medeni durum

c)

Cinsiyet

d)

Eğitim

Aşağıdakilerden hangisi genç işgücünün istihdamını olumsuz etkiler?
a)

Gençlik

b)

Eğitim

c)

Dinamizm

d)

Deneyim eksikliği

Cevaplar
1) a, 2)b, 3)d, 4)d
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