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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan
sanayileşme hareketi, üretim teknolojilerinin gelişimi açısından bir dönüm noktasını
oluşturmasının yanı sıra; çalışma hayatında birçok sorunu ortaya çıkmasına, çeşitli ve
karmaşık yapılı birçok örgütün ve bunlara ait bir dizi problemin belirmesine neden olmuştur.
Dar anlamda işçi ve işveren ilişkilerini, geniş anlamda ise tüm sosyal meseleleri uğraş
alanı içerisine sosyal politika kavramı ilk olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında Almanya’da
Prof. Wilhelm Heinrich Riehl tarafından kullanılmış; bilim haline getirilişi ise, 1911 yılında
Alman Otto v. Zwiedineck-Südenhorst’un “Sosyal Politika” adlı eseri ile olmuştur. Sosyal
politika bilim dalı, zaman içinde 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.
Geçmişte geniş yığınların benzer ihtiyaçlarını karşılama çabasında olan sosyal politika
bilim dalı, günümüzde farklılaşmış ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır. Sosyal politikanın
kapsamındaki sürekli genişleme, bu politikanın konularının zamanla çoğalmasına yol
açmıştır. Böylece sosyal politikaların konuları, iş ilişkileri ve yaşamı ile sınırlı olmaktan
çıkıp, toplumdaki tüm bireylerin yaşamları boyunca ve hatta öldükten sonra bile
sorumluluklarını üstlenen bir çeşitlilik kazanmıştır. Bu bağlamda; sosyal güvenlik, ücretler,
çalışma koşulları, nüfus meseleleri, küreselleşme ve esneklik gibi konular sosyal politikanın
ilgilendiği temel sorunlar arasında yer almaktadır.
Elinizdeki bu eser, Sosyal Politika alanında hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir. Eserin, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim sürecine devam
eden öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Sedat MURAT
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1. SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal politika kavramını, geniş anlamda ve dar anlamda sosyal
politikanın ne demek olduğunu ve birbirlerinden farkını inceledikten sonra sosyal politikanın
doğuşunu hazırlayan olayları ele alacağız. Sosyal politika bilim dalının kapsamına, konularına
ve hedeflerine değinerek ilerleyen bölümlerde incelenecek olan konulara temel oluşturacağız.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal politika kavramı size ne ifade etmektedir?

2)

Sosyal politikanın hedefleri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal politikanın doğuşu ve
Ders notu ile konuların daha
Sosyal Politika Kavramı hedefleri hakkında bilgi sahibi
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
olmak

4

Anahtar Kavramlar


Sosyal Politika



Sosyal Gelişme



Sosyal Barış



Sosyal Denge



Sosyal Bütünleşme

5

Giriş
Dar anlamda işçi ve işveren ilişkilerini, geniş anlamda ise tüm sosyal meseleleri
uğraş alanı içerisine sosyal politika kavramı ilk olarak 19. Yüzyılın ikinci yarısında
Almanya’da Prof. Wilhelm Heinrich Riehl tarafından kullanılmış; bilim haline getirilişi
ise, 1911 yılında Alman Otto v. Zwiedineck-Südenhorst’un “Sosyal Politika” adlı eseri
ile olmuştur. Sosyal politika bilim dalı, zaman içinde 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.
Geçmişte geniş yığınların benzer ihtiyaçlarını karşılama çabasında olan sosyal politika
bilim dalı, günümüzde farklılaşmış ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır. Sosyal
politikanın kapsamındaki sürekli genişleme, bu politikanın konularının zamanla
çoğalmasına yol açmıştır. Böylece sosyal politikaların konuları, iş ilişkileri ve yaşamı
ile sınırlı olmaktan çıkıp, toplumdaki tüm bireylerin yaşamları boyunca ve hatta
öldükten sonra bile sorumluluklarını üstlenen bir çeşitlilik kazanmıştır. Bu gelişmeye
koşut olarak artık sosyal politikaların hedeflerinin odağında, salt iş ilişkileri ve
yaşamının olumsuzlukları değil, bireylerin toplumsal yaşam içinde karşılaştıkları ya da
karşılaşabilecekleri bireysel, sosyal ve ekonomik nitelikli riskler, yetmezlikler,
sınırlılıklar, engeller de yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, koruma sözcüğü
yoksulluktan ayrımcılığa kadar uzanan çok geniş bir alanda yardımda bulunmak, destek
vermek, bakıp gözetmek, sorumluluk üstlenmek gibi kavramları da içeren daha geniş bir
anlam kazanmıştır. Artık çağımızda;


Karşılaşılabilecek ekonomik, mesleki ve sosyal nitelikteki her türlü riske karşı

güvenceler veren sistemlerin yaratılıp işletilmesi,


Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi,



Yoksulluk ile olumsuz çevre ve barınma koşulları ile savaşılması,



Çocuklar ile yaşlıların bakım ve gözetimi,



Tüketici olarak aldatılmanın ya da yanıltılmanın engellenmesi,



Ayrımcılığın önlenmesi,



Göç ve beraberinde gelen konut sorunu,



Genç, aydın ve kadın işsizliği,



Engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilebilmelerine yardımcı

olunması,
6



Sosyal dengelerin korunması

amacıyla ekonomik ve mesleki örgütlenmelerin desteklenerek sendikaların, tüketici
örgütlerinin, kooperatiflerin ve endüstri ilişkileri sistemlerinin güçlendirilmesi gibi
konular sosyal politikanın yeni hedefleri ve konuları arasına girmiştir.

7

1.1. Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politika kavramı yerine literatürde sosyal siyaset, sosyal iktisat, sosyal ekonomi
vb. kavramlar da kullanılmaktadır. Sosyal kelimesi ortak, arkadaş, yoldaş; politika kelimesi
ise devlet, şehir anlamına gelmektedir.
Sosyal politika kavramı ilk kez 19. yy.ın ikinci yarsısında Almanya’da Prof. Wilhelm
Heinrich Riehl tarafından kullanılmıştır. Kavramın geniş bir alana yayılması ve ilmî bir tabir
haline gelmesi ise 1873’te Almanya’da “Sosyal Politika Cemiyeti”nin kurulmasıyla mümkün
olmuştur.

1.1.1. Geniş Anlamda Sosyal Politika
Geniş anlamda sosyal politikanın içeriğini oluşturan meseleler, sanayi devriminden
önceki dönemleri de içine almak üzere çok eski tarihlere, hatta insanlık tarihinin başlangıcına
kadar uzanmaktadır. Geniş anlamda sosyal politika, sosyal hayatın tüm belirtilerini
içermektedir. Bu açıdan ilk ve orta çağlardaki kölelik rejimi ile feodal yapı içindeki serfler,
18. yy.daki Avrupa’da küçük sanat kalfalarının ayaklanmaları gibi meseleler, diğer yandan
ekonomik bakımdan zor şartlar altında çalışan köylü sınıfı ile savaşlar ve enflasyonlar
yüzünden çoğunlukla işsiz kalan insanlar ile, orta sınıfın da sosyal huzuru bakımından
korunması hususu geniş anlamda sosyal politika sınırları içine dahil edilmektedir. Yine
toplumdaki çeşitli sınıf ve grupların birbirleriyle entegre olması sorunu, ayrıca göç ve
beraberinde gelen konut sorunu, aydın işsizliği, toprak, vergi ve personel reformları gibi
tedbirler yahut da tarım halkının üretim imkanlarını artırmak için tarımsal kredi verilmesi ve
tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi gibi meseleler ile şehirli küçük sana erbabına ait türlü
problemler de geniş anlamda sosyal politika kapsamındadır. Ayrıca savaş veya diğer
nedenlerle yada doğuştan sakat kalan insanlarla, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, yani bakınma ve
gözetim ihtiyacı duyan her kesimler geniş anlamda sosyal politika kapsamındadır.

1.1.2. Dar Anlamda Sosyal Politika
Dar anlamda sosyal politika, işçi ve işverenler gibi sınıfsal hareketleri odak noktasına
alan bir tanımdır. Dar manada sosyal politika, kapitalist ekonomi düzeninde 2 sınıf arasındaki
tezatları ve mücadeleleri hafifletmeye, mümkün olduğu takdirde bunları ortadan kaldırmaya,
mevcut ve yürürlükteki düzeni devam ettirmeye ve sağlamlaştırma yönelmiş bir siyaset olarak
ortaya çıkmaktadır.
Geniş manada ve dar manadaki sosyal politika başlıca 2 noktada ayrılmaktadır:
1- Dar manadakinin aksine olarak geniş manada sosyal politika iki sınıf sınırının
dışına taşmakta ve diğer bütün sosyal sınıf ve grupların problemleriyle de uğraşmaktadır.
2. Zaman ve tarih bakımından da sınır aşılmakta, dar manada sosyal politika sanayi
devriminin başladığı 18. yy.ın son çeyreği ile 19. yy.dan bu yana olan ve sanayi devrimine
bağlı bulunan problemlerle uğraştığı ve sanayi devriminin bir ürünü olduğu halde, geniş
manadaki sosyal politika tarifinin içine 2000 yıl öncesinden, Roma ve Bizans
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imparatorluklarından bu yana Ortaçağların feodal rejimindeki problemlerle günümüzün işçiişveren ilişkileri dışında kalan meseleleri de girmektedir.

1.2. Sosyal Politika Kavramının Doğuşunu Hazırlayan Olaylar
Sosyal politika, devletin bazı toplumsal hedeflere ulaşabilmek için aldığı kararlar ile
bu kararlar doğrultusunda sürdürdüğü uygulamalardır. Sosyal politika bilim dalının doğup
geliştiği dönemlere bakılacak olursa, 18. yy sonlarında İngiltere’de başlayan, önce Batı
Avrupa, daha sonra da ABD, Rusya, Japonya gibi bazı dünya ülkelerinde yaşanılan Sanayi
Devrimine kadar geri gidilmektedir. Sanayi devriminin kendine özgü koşulları, sosyal tarihin
daha önceki dönemlerinde rastlanmayan yeni bir iş ilişkisinin ve statüsünün doğmasına yol
açmıştır. İşçi olarak nitelendirilen bu kişilerin sayıları sanayinin ilerleyip yaygınlaşmasıyla
birlikte giderek çoğalmıştır. Böylece sanayi devrimini yaşayan ve sanayileşen ülkelerde,
dokusunu fabrikalarda çalışanların, fabrikalarda çalışabilmek için iş arayanların ve bunların
aile üyelerinin oluşturduğu yeni bir toplumsal kesim, farklı bir söylemler sınıf doğmuştur.
Sanayi devriminin yaşandığı dönemde geçerli olan klasik liberal ekonomi felsefesi ile
hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisine dayalı hukuk düzeni önce çalışma, daha sonra da
yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına neden olmuştur. Bu durum da büyük çalkantıları
beraberinde getirmiştir. Böylece sanayileşen ülkelerde devletler, işçi kesiminin iş ilişkileri ve
yaşamının korunması amacıyla kararlar almaya ve bu kararları yürürlüğe konulan hukuk
kuralları aracılığıyla uygulamaya yönelmişlerdir. Önceleri kadın ve çocuk, daha sonra da
yetişkin erkek işçilerin iş ilişkileri ile yaşamında özel olarak korunmasını öngören ilkelerle bu
yönde başlatılan uygulamalar, yeni bir çalışma alanı oluşturarak, sosyal politika bilim dalının
doğmasına yol açmıştır. Bu dönemde sosyal politika, devletin işçi statüsü altında çalışanları iş
ilişkileri ve yaşamında kötü niyetli olabileceği varsayılan fabrika sahiplerine ya da olumsuz
çalışma koşullarına karşı koruyabilmek amacı doğrultusunda benimsemiş olduğu ilkeleri, bu
çerçevede almış olduğu kararları ve sürdürdüğü uygulamaları konu alan bir bilim dalı olarak
tanımlanmıştır.
Sosyal politika kavramının doğuşunda 19. Yüzyıl Avrupa’sının ve bu dönemin
şartlarının önemli bir payı bulunmaktadır. Gerçekten geçmiş tüm yy.lar içinde 19. yy. insanlık
tarihinde “en çok değişen yüzyıl” olarak öne çıkmıştır. Hiç şüphe yoktur ki önce sınırlı
bölgelerde başlayıp sonraları gittikçe büyük sahalara yayılan modern teknik, dünya tarihi ile
ilgili olaylar arasında ilk sırada yer almaktadır. İlk defa 1830-1870 arasında yeryüzünde ağ
şeklinde ilk demiryolu şebekesi kurulmuştur. Bu durum, 40 sene içinde önceki 4000 yıldan
daha fazla değişiklikler olmasına neden olmuştur. 1807’de ilk buharlı gemi yapılmış, 40 yıl
sonra da gemi seferleri tüm dünyaya yayılmıştır. 19. yy. değişmesi sadece endüstrinin,
fabrikaları, büyük şehirleri ve maden ocakları ile ortaya çıktığı bazı alanlarda değil, her yerde
ve her alanda olmuştur. Diğer taraftan sosyolojik bakımdan bu durum eski sosyal yapının tam
bir değişmesini ifade etmektedir. Nitekim 19. yy.ın içlerine kadar 4’te 3’ü çiftçi olan, bundan
başka geniş bir burjuva tabakasının var olduğu feodal yapılı ülkeler, birkaç 10 yıl içinde
tamamıyla alt üst olmuştur. Bunlardan büyük kısmının sosyal bakımdan kökleri ile ilgisi
kesilmiş, endüstri bölgelerine göçülmüş ve buralarda yepyeni bir hayat ve çalışma şartlarına
bağlanılmıştır. Her zaman sanayileşmeye bağlı olan şehirleşme olayı bu sosyal tabakaların
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(köylü, çiftçi, burjuva vb.) yer değiştirmesini hızlandırmış, aynı zamanda endüstrileşme ile
birlikte kuvvetli bir nüfus artış olayı da bu sanayileşmeye ivme kazandırmış, yeni bir hayat
düzeni başlamış, toplumsal hayatlar derin değişikliklere maruz kalmıştır.
19. yy.da sosyal huzursuzlukların ve yoğun işçi hareketlerinin, toplumsal
ayaklanmaların vb. tüm sosyal meselelerin reform yoluyla çözülmesi amacıyla ilk fikirler ve
hareketler başlamıştır. Avrupa’nın sosyal tarihine mal olan bu reformist hareketler bir taraftan
iktisadi alandaki aşırı liberalizmle, felsefi alandaki aşırı ferdiyetçiliği (Manchester Doktrini),
diğer taraftan Marksist ihtilalci fikir ve hareketleri şiddetle reddetmek suretiyle gerek bilim
çevrelerinde, gerek kamuoyu üzerinde etkilerini gittikçe artırmış, bu suretle “sosyal politika
çağı” açılmıştır.
İngiltere’de bu cereyanın temsilcileri Thomas Carlyle, Sidney ve Beatrice Webb,
Bernard Shaw gibi mütefekkirlerdir. Bu grup İngiltere’de 1883 yılında “İngiliz Sosyalist
Derneği”ni kurmuş ve evrimci reformcu sosyalizmin temellerini atmıştır. Tamamıyla antimarksist bir kimlikte olan dernek, kapitalizmin gelişerek kansız ve ihtilalsiz bir yoldan
sosyalizme varacağı fikrini benimsemiştir. Sınıf mücadelesi prensibini reddederek “siyasi oy
hakkını” savunmuşlardır.
Öte yandan sosyal politikanın bir ilim haline getirilişi 1911 yılında Alman Otto v.
Zwiedineck-Südenhorst’un “Sosyal Politika” adlı eseri ile olmuştur.
Anglo-Amerikan literatüründe ise sosyal politika kavramı yerine “çalışma ekonomisi”,
“Endüstri ve Çalışma İlişkileri” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Kavram açısından yaşanan
bu farklılığa rağmen, tüm dünya açısından ortak nokta, sosyal politikanın toplumların
tamamında önemini her geçen gün artıran bir olgu olmasıdır.
Sosyal politikanın tanımı “dar anlamda sosyal politika” ve “geniş anlamda sosyal
politika” olmak üzere 2 biçimde yapılmaktadır:

1.3. Sosyal Politika Bilim Dalı
1.3.1. Sosyal Politika Bilim Dalının Kapsamı
Sosyal politikaların kapsamına birey olarak kişiler değil, aynı koşullar altında, aynı
ihtiyaçları olan ve aynı nitelikleri taşıyan kişilerden oluşan kesimler girer. Sosyal politikaların
kapsamı dönem içerisinde sürekli olarak genişlemiştir. Bu bilim dalının doğup geliştiği
dönemlerde, çalışma alanında yalnızca işçi statüsü altında çalışanlar bulunurken, zamanla
gelişen hizmet ve kamu kesimlerinde bağımlı statüler altında çalışanlar da bu politikaların
kapsamına girmişlerdir. Daha sonra ise ekonomik yönden güçsüz kesimler ile bir iş bulup
çalışabilme olanakları toplumun başka bireylerine göre daha sınırlı olan ya da bu olanaktan
tümüyle yoksun bulunan kesimle, bu politikaların çerçevesi içinde yer almaya başlamıştır.
Sosyal politikaların kapsamına giren kesimlerin özellikleri şöyledir:
- Toplumlarda bağımlı statüler altında çalışanların iş ilişkileri ve yaşamında
korunmalarını öngören tüm politikalar, sosyal politikaya konu olur. Bu çerçevede; işçiler,
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memurlar (kamu görevlileri), ya da eğer varsa başka bağımlı statüler altında çalışma
yaşamında yer alanların tümü, kamu-özel kesim ayrımı gözetilmeksizin sosyal politikalarla
korunması hedeflenen kesimler kapsamına girer.
- Toplumun ekonomik yönden güçsüz bireylerinden oluşan kesimler de günümüzde bu
politikaların kapsamındadır. Bir toplumda yeterli, düzeni ve sürekli bir gelir güvencesinden
yoksun olanlar, ekonomik yönden güçsüz kesimleri oluşturur. Böyle bir yaklaşımla; işsizlere,
barınabilme, yeterince beslenebilme imkânlarına sahip olmayanlara, ticari sermayesi sınırlı
esnaflara, araç, gereç, donanım ve pazar bulma sıkıntıları olan sanatkarlara, topraksız
köylülere yönelik tüm politikalar sosyal politikanın çalışma kapsamına girer.
- Günümüzde gerek toplumsal yaşam, gerekse çalışma yaşamı içinde özel olarak
korunması gereken, bakım ve gözetim, yani esirgenme ihtiyacı duyan kesimler de vardır. Bu
bağlamda çocuklar, yaşlılar, tüketiciler, sakatlar, eski hükümlüler, gençler, kadınlar,
kimsesizler vb. özel olarak bakım ve gözetim ile desteklenme ihtiyacı hisseden kesimler de
sosyal politikanın çalışma kapsamındadır.
Toplumun bağımlı çalışan, sosyo ekonomik yönden güçsüz kesimleri kapsamında yer
almayanlar sosyal Politikalara doğrudan konu olmazlar. Örneğin; işverenler, büyük toprak
sahibi çiftçiler, serbest çalışan meslek sahipleri, tüccarlar gibi toplumun yüksek gelir
gruplarında yer alan kişiler bu politikaların çalışma kapsamı dışındadır.

1.3.2. Sosyal Politika Bilim Dalının Konuları
Sosyal politikalarla önceleri, kötü niyetli olabileceği düşünülen, üretim araçları ile
olanaklarına sahip ve bu nedenle de pazarlık gücü işçilere göre daha yüksek olan fabrika
sahiplerinden ya da çalışma yaşamının koşullarından kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı
bir koruma rejimi kurulmak istenmiştir. Ancak sosyal politikaların kapsamındaki sürekli
genişleme, bu politikaların konularının zamanla çoğalmasına yol açmıştır. Böylece sosyal
politikaların konuları, iş ilişkileri ve yaşamı ile sınırlı olmaktan çıkıp, toplumdaki tüm
bireylerin yaşamları boyunca ve hatta öldükten sonra bile sorumluluklarını üstlenen bir
çeşitlilik kazanmıştır. Bu gelişmeye koşut olarak artık sosyal politikaların hedeflerinin
odağında, salt iş ilişkileri ve yaşamının olumsuzlukları değil, bireylerin toplumsal yaşam
içinde karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri bireysel, sosyal ve ekonomik nitelikli riskler,
yetmezlikler, sınırlılıklar, engeller de yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, koruma sözcüğü
yoksulluktan ayrımcılığa kadar uzanan çok geniş bir alanda yardımda bulunmak, destek
vermek, bakıp gözetmek, sorumluluk üstlenmek gibi kavramları da içeren daha geniş bir
anlam kazanmıştır. Artık çağımızda;

karşılaşılabilecek ekonomik, mesleki ve sosyal nitelikteki her türlü riske karşı
güvenceler veren sistemlerin yaratılıp işletilmesi,


gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi,



yoksulluk ile olumsuz çevre ve barınma koşulları ile savaşılması,
11



çocuklar ile yaşlıların bakım ve gözetimi,



tüketici olarak aldatılmanın ya da yanıltılmanın engellenmesi,



ayrımcılığın önlenmesi,


olunması,

engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilebilmelerine yardımcı


sosyal dengelerin korunması amacıyla ekonomik ve mesleki örgütlenmelerin
desteklenerek sendikaların, tüketici örgütlerinin, kooperatiflerin ve endüstri ilişkileri
sistemlerinin güçlendirilmesi sos. politikaların yeni hedefleri ve konuları arasına girmiştir.

1.4. Kalkınma Planları Açısından Sosyal Politika’nın Hedefleri
Türkiye’de sosyal politika uygulaması büyük ölçüde kalkınma planları çerçevesinde
yürütülmektedir. Ülkemizdeki 5 yıllık kalkınma planlarını SP hedefleri açısında incelersek bu
hedeflerin başlıcalarını aşağıdaki 4 grupta toplamamız mümkündür:

1.4.1. Herkese Asgari Düzeyde Bir Geçim İmkânı Sağlamak
Sosyal politikanın önemli hedeflerinden birisi de tüm vatandaşlara asgari düzeyde bir
geçim imkanı sağlayarak fakirliği önleme konusunda almış olduğu önlemlerdir.

1.4.2. Sosyal Gelişme Hedefi
Geniş anlamda sosyal politikanın ana hedeflerinden birisi sosyal gelişmedir.
Toplumun bir bütün olarak yararlandığı sosyal hizmet ve imkanların seviyesini yükselterek
bunların yaygınlaşmasını sağlamaktır. Sosyal gelişme sosyal hayatın tüm kesimlerinde
sağlanmak istenir. Bu sektörlerin başlıcaları; eğitim, sağlık, konut, şehir ve köy hizmetleri,
sosyal güvenlik gibi alanlardır. Bu alanlardaki hizmetlerden daha çok kişinin daha yüksek
seviyede yararlanması amaç edinilmektedir. Sosyal gelişmenin en sağlam temellere oturduğu
alanların en başında insan gücünde sağlanan gelişmeler gelir. Yani yetişmiş insan gücünün
vasfını ve sayısını artırmak. Buna göre beşeri sermayesinin gelişmişlik ölçüsüne göre bir
ülkenin uluslararası arenadaki yeri de şekillenmektedir.

1.4.3. Sosyal Barış Hedefi
Sosyal politika toplumun tümünde uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözerek sosyal barışı
sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal barış; beşeri ilişkiler, grup ilişkileri ve çalışma hayatı
alanlarında hâkim olabilmektedir. Bütün bu alanlarda sosyal barışın sağlanması toplumu bir
bütün olarak sosyal gerilimlerden, mücadele ve çatışmalardan kurtarmaktadır.

1.4.4. Sosyal Denge Hedefi
Toplumu meydana getiren bireyler ve sosyal gruplar arasındaki yaşama seviyeleri,
sosyal hizmetlerden yararlanma ve iktisadi imkânlara ulaşabilmekte var olan farkları azaltmak
sosyal politikanın genel kalkınma içindeki başlıca hedeflerindendir. Bu manada, bir ülkenin
bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak da sosyal politika hedefleri arasındadır.
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Böylece sosyal denge ekonomik unsurlara da inilerek sağlanmış olur. Sosyal politika
toplumdaki düşük gelir gruplarını koruyarak sosyal adalet yoluyla sosyal dengeyi temine
çalışır. Eğitim, sağlık, konut, şehir ve köy hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden de bireyler,
sosyal gruplar, değişik bölgelerde yaşayanlar dengeli bir şekilde yararlanmalıdır.

1.4.5. Sosyal Bütünleşme Hedefi
Toplumu teşkil eden fertlerin ortak değer ve arzulara sahip olarak birbirlerine
yaklaşması, bunların korunup geliştirilmesi SP uygulamasındaki başlıca hedeflerden bir
tanesidir. Böylece toplum bütünleşmektedir. Bütünleşmiş bir toplumda sosyal gelişmeye
imkan verecek sosyal yapı değişikliklerini gerçekleştirmek daha hızlı mümkün olur. Sosyal
bütünleşmenin sağlanamadığı toplumlarda ise fertler ve gruplar birbirlerine ve toplumun
tümüne karşı yabancılaşırlar. Bu ise toplumda çatışma ve gerilimleri arttırır ve sosyal
parçalanmalara yol açar.

1.5. Günümüzün Değişen Sosyal Politikası
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 farklılaşıyor. Geçmişte
geniş yığınların benzer ihtiyaçları yerine, şimdi faklılaşmış ihtiyaçları karşılamaya 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 söylemekteler. Daha bunun gibi sayılacak bir
çok farklı istem ve beklenti var; sosyal politika uygulamalarının da, henüz her ülkede ve
yeterli düzeyde olmasa da, bu beklentilere yanıt aramaya yöneldiği bir gerçek.
Refahın, genelde devlet, piyasa ve aile gibi üç kaynağı olduğu düşünülürse,
günümüzde bu kaynaklar arasında devletin payının azalması, buna karşın piyasa ve ailenin
payının artırılması istenmektedir. Böylece, bireyin temelde piyasadaki konumu ve gücüne
göre elde edeceği refah asıl olacaktır; bu refah düzeyinin çok yetersiz olduğu durumlarda da
aile desteğine veya cemaat ve sivil toplum kuruluşlarından sağlanacak yardıma sığınılacaktır.
Gerek küresel gerek toplumsal düzeyde yükselen neoliberal politikalar nedeniyle, bugün
gerçekten sosyal refah devleti niteliği kazanmış Avrupa ülkeleri dışında, hemen her ülkede
benimsenen işte bu, liberal hayırseverlik olmaktadır.

13

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1- Sosyal politika – sosyal adalet ilişkisini anlatınız.
2- Sosyal politkanın kuramsal temelleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal politika geniş anlamda ve dar anlamda sosyal politika olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Dar anlamda sosyal politika, sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan işçi ve
işverenler gibi sınıfsal hareketleri odak noktasına alan bir tanım iken geniş anlamda sosyal
politikanın içeriğini oluşturan meseleler, sanayi devriminden önceki dönemleri de içine almak
üzere çok eski tarihlere, hatta insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanmaktadır.
Sanayi devriminin kendine özgü koşulları, sosyal tarihin daha önceki dönemlerinde
rastlanmayan yeni bir iş ilişkisinin ve statüsünün doğmasına yol açmıştır. İşçi olarak
nitelendirilen bu kişilerin sayıları sanayinin ilerleyip yaygınlaşmasıyla birlikte giderek
çoğalmıştır. Sosyal politika her türlü güvenceden yoksun, olumsuz çalışma ve yaşama
koşullarına sahip insanları korumak amacıyla doğmuştur.
19. yy.da sosyal huzursuzlukların ve yoğun işçi hareketlerinin, toplumsal
ayaklanmaların vb. tüm sosyal meselelerin reform yoluyla çözülmesi amacıyla ilk fikirler ve
hareketler başlamıştır. Avrupa’nın sosyal tarihine mal olan bu reformist hareketler bir taraftan
iktisadi alandaki aşırı liberalizmle, felsefi alandaki aşırı ferdiyetçiliği, diğer taraftan Marksist
ihtilalci fikir ve hareketleri şiddetle reddetmek suretiyle gerek bilim çevrelerinde, gerek
kamuoyu üzerinde etkilerini gittikçe artırmış, bu suretle “sosyal politika çağı” açılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-

Geniş anlamda sosyal politika ile dar anlamda sosyal politika arasındaki farklar
nelerdir?

2-

Sosyal politikayı doğuran etkenler nelerdir?

3-

Sosyal politika bilim dalının konuları nelerdir?

4-

Kalkınma açısından sosyal politikanın hedefleri nelerdir?
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2. SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ: SANAYİ DEVRİMİ
ÖNCESİ SOSYAL POLİTİKA

18

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sanayi devrimi öncesindeki sosyal sorunlara ve bu sorunlar karşısında
geliştirilen sosyal politikaları ele alacağız. İlkçağ ekonomileri ve Roma İmparatorluğu’nda
görülen sosyal politikalardan bahsettikten sonra ortaçağ loncalarına ve bu loncaların
faaliyetlerine değineceğiz. Son olarak da sanayi devrimi öncesi endüstriyel ve ticari
örgütlenmeyi; üretimin örgütlenmesi, dışa iş verme sistemi, emeğin statüsü, işçi birlikleri ve
çalışma koşulları alt başlıklarında inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sanayi devrimi öncesinde insanların karşılaştıkların sorunlar nelerdir?
2- Sanayi devrimi öncesi sosyal politika araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sanayi devrimi öncesi
sosyal politika

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sanayi devrimi öncesi sosyal Metinler ve tarihten örnekler ile
sorunları
ve
uygulanan konuların daha kolay anlaşılması
politikaları öğrenmek
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Lonca



Zanaatkar



Tüccar



Çırak



Dışa iş verme
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Giriş
Sosyal tarihçiler tarafından 10. yy.a dek, “aile ekonomisi ve kölelik düzenine” dayalı
bir dönemin yaşandığı belirtilir. Tüketilenlerin hemen hemen tümü aynı çatı altında yaşayan
kalabalık aile üyeleri tarafından üretilmekte ve bu nedenle de aile aynı zamanda bir üretim
birimi olmaktadır. Bu süreçte işgücü ihtiyacı aile üyelerinden, onların yetmediği akrabalar ve
komşulardan sağlanırdı. Dünyanın bazı bölgelerinde ise bu ihtiyacı karşılamak için kölelerden
de yararlanılmıştır. Dönemin şartları gereği iş ilişkileri ailenin en büyüğü tarafından
belirlenirken, ekonomik faaliyetler tarım nitelikli kalmıştır. Kölelerin çalıştırılması ve
kiralanmasına yönelik sözleşmeler de, iş ilişkilerinin ilk belgelerini oluşturmuştur bu
dönemde.
Daha sonra gelen Feodal düzen ise geçerliliğini 10 ve 15. yy.lar arasında
sürdürmüştür. Bu dönemde senyör, şövalye, bey, derebeyi gibi kişilerin egemenliği altında,
daha çok tarımsal faaliyetlerde çalışan “serf”lerin varlığı söz konusudur. İşledikleri toprak ve
üretim araçları üzerinde mülkiyet değil, yalnızca kullanım hakkına sahip olan serfler,
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ürünün bir kısmını kendilerine ayırır, diğer kısmını ise
güvenliklerini sağlayan senyörlere verirlerdi.
15-18. yy.lar arasında küçük feodal birimler yıkılmış, yerlerini prenslikler,
derebeylikler, krallıklar gibi daha güçlü merkezi otoriteler almışlardır. Böylece ulaşım
güvenliği sağlanmış ve daha kalabalık yerleşim merkezleri kurulmuştur. Bir başka yönden,
özellikle 17 ve 18. yy.larda haçlı seferleri, deniz ticaretinin gelişmesi, yeni kıtaların keşfi,
yayılmacı ve sömürgeci politikalar, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ticaretin gelişmesi ve
örgütlenmesine yol açmıştır. Böylece para ve piyasa ekonomisi önem kazanmış, nüfusun
çoğalmasıyla yerleşim merkezlerine göçler başlamış, ihtiyaçların çoğalmasıyla da aile
üretiminin ihtiyaçları karşılama niteliği son bulmuştur. Böylece birçok yeni iş alanı açılmış ve
yeni çalışma biçimleri doğmuştur.
Bu ortamda, çeşitli hammaddeler alıp, bunları kendilerine ait araç ve gereçlerle
işleyerek ürüne dönüştürüp satan, ya da sadece satan esnaf ve zanaatkarlar öne çıkmıştır. Aynı
zanaat kolundaki işyerleri aynı sokaklarda, aynı hanlarda, meydanlarda bir araya gelerek
toplanmış ve bu işyerlerinde çalışanlar çoğalarak kendi aralarında zamanla örgütlenmişlerdir.
Çeşitli zanaatların yapıldığı küçük ölçekli işyerlerinde, o zanaatı öğrenmek amacıyla yamak,
çırak, kalfa, usta gibi statüler altında çalışan kişiler de o dönemin çalışma yaşamı içinde yer
almaya ve giderek çoğalmaya başlamıştır. “korporasyon (Lonca Düzeni)” olarak adlandırılan
bir düzeni oluşturan bu mesleki örgütler, 18. yy. ortalarına dek birçok ülkede ekonomik
yapının temel taşlarından birisi olmuştur. Korporasyon düzeni içindeki esnaf örgütleri, var
oldukları sürece, günümüzün meslek kuruluşları ve odalarının üstlendiği görevleri yerine
getirmiş, aynı zamanda esnaf ve zanaatkarların sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında
da bir boşluğu doldurmuşlardır.
17. yy.a dek, zanaat yaşamının sınırlı sermaye kullanımı ve el emeği ile becerisine
dayalı olma özelliğinde çok önemli bir değişim yaşanmamıştır. Ancak üretimde kullanılan
araçlar ve gereçler sürekli gelişmiş, bazı yeni mekanik düzenlemelerden yararlanılmaya
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başlanmıştır. Ayrıca bu değişim 17. yy.ın ortalarında farklı zanaatkarlar tarafından farklı
işyerlerinde üretilen parçaların bir araya getirilerek son ürün haline getirildiği “merkezi
imalathanelerin (manifaktür)” kurulup çoğalmasına da yol açmıştır. Ölçekleri giderek
büyüyen bu işletmelerin çoğu, aynı yy. sonunda yaşanacak olan sanayi devrimi ile birlikte,
üretimde makinelerin ilk kez kullanılacağı fabrikalar haline dönüşmüştür
Sosyal politikanın tarihi insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, bu çalışmada
özellikle M.Ö. sekizinci bin yılda ortaya çıkan tarım devrimi ile onsekizinci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren kendisini göstermeye başlayan sanayi devrimi ve sonuçları üzerinde
durulacaktır.
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2.1. Tarım Devrimi Ve Sonuçları
Dünya, iki önemli değişimle karşı karşıya kalmıştır. Bunlar;

M.Ö. 8. binyılda ortaya çıkan ve daha önce avcılık ve toplayıcılıkla geçinen
insan gruplarını çiftçi ve çoban toplumların dönüştüren tarım devrimi,


Diğeri ise, 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan sanayi devrimi’dir.

M.Ö. 10.000 yılları civarında dünya nüfusu 5-10 milyon civarında idi. Tarım devrimi
öncesinde dünya nüfusunun ancak 20 milyonlara ulaşabilmiş olduğu tahmin edilmektedir.
Dünya nüfusu 1750’de 750 milyon dolaylarına ulaşmıştır. Dünya nüfusu 1850’de 1.2,
1900’de 1.6 ve 1950’lerde 2.5 milyarlık bir miktara ulaşmıştır.
Tarım devriminin ortaya çıkardığı sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Nüfus artmıştır.



Zaman içinde avcılık ve toplayıcılıktan çiftçiliğe geçilmiştir.



İlk kez siyasi bir organizasyon olarak devlet doğmuştur.


atılmıştır.

Bronz çağından demir çağına geçilerek teknolojik gelişmede önemli adımlar



Ticaret, özellikle bölgelerarası ticaret gelişmiş ve genişlemiştir.



Şehirler gelişip, büyüklükleri artarken, fonksiyonları karmaşıklaşmıştır.


doğmuştur.

Mübadeleci ve piyasa mekanizması gibi çeşitli ekonomik organizasyon tipleri


Doğal kaynaklardan istifadeyi yalnız grup ve kabilelerin üyelerine tahsis eden
bir mülkiyet sistemi olarak kominal mülkiyet tipi doğmuştur.

2.2. İlkçağ Ekonomileri
İlkçağlarda Mezopotamya ve Mısır’da sulu tarım verimliliği olabildiğince artırmış, bu
verimlilik artışı hem ticaretin gelişmesini, hem de çiftçilik dışı mesleklerle uğraşan din
adamları, yöneticiler, esnaf ve tüccarın ortaya çıkmasını mümkün kılmıştır. Mezopotamya ve
Mısır bu özellikleriyle şehir devriminin de öncüleri olmuşlar ve ilk şehirlerle birlikte ilk
medeniyetler de ortaya çıkmıştır.

2.3. Roma İmparatorluğu
İlk kez M.Ö. 800’lü yıllarda ortaya çıkan Roma’da, loncalar M.Ö. 200 dolaylarında
belirmişlerdir.
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Hemen hemen tarihin tüm dönemlerinde özellikle kentlerdeki insanlar, ortak
düşüncelerini, inançlarını, ekonomik çıkarlarını veya zevklerini savunmak veya daha ileri bir
düzeye çıkarmak üzere, kendi aralarında bazı birlikler kurmuşlardır. Aynı malı üreten, aynı
iskele veya çarşıyı kullanan, tek bir ürünün üretilmesine veya ticaretine ayrılmış aynı sokakta
yaşayan, aynı fuarlara yolculuk yapan veya aynı hammaddeyi satan insanlar birbirlerine rakip
olabilecekleri gibi, ortak çıkarları veya ortaklaşa savuşturulması gereken tehlikeleri de
bulunabilir. Bu durumda onlar da “lonca” adı altında birlikler kurmuşlardır. Bunların çoğunun
kuruluş amacı tamamen ekonomik nedenlere bağlı değildi ve bunlardan çoğu daha çok
üyelerinin sosyal ve dini ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlardı. Böylece, bunlar da bir tür dostluk,
cenaze dayanışması ve şölen kulübü karışımı olmaktaydılar.
Daha sonraki yıllarda bu loncalardan bazıları siyasal çatışmalara katıldıklarından
kapatılmışlar ve kurulabilmeleri hükümet iznine bağlanmıştır. Bunların çoğu fakir özgür veya
azatlı işçi gruplarıdır. Bu loncalar, üyelerinden biri hastalandığında ona yardım etmekte,
öldüklerinde cenazesini kaldırmaktaydılar. Fakat, bu loncaların ücretler, çıraklık veya çalışma
saatleri gibi konularla ilgilendiklerine dair bir belirti yoktur.

2.4. Ortaçağ
Ortaçağ loncaları alanında oldukça çalışma yapılmasına rağmen, bunların nasıl ortaya
çıktıkları, yayılma alanları, güçleri, faaliyetleri, gelişme veya gerilemeleri konusunda yeterli
bilgi bulunmamaktadır. Fakat, bu konuda üç ortak nokta dikkat çekmektedir. Bunlar;


Ortaçağ insanı ataları ve ardılları gibi doğuştan birleştiricidirler.


Ortaçağ otoritesi, herhangi bir gönüllü örgütlenmenin varlığına, yeteri kadar
güçlenmesine vb. uzun süre kayıtsız kalmamıştır.


Helenistik ve Roma loncaları ile ortaçağınkiler arasında bir köprü vardır.

2.4.1. İstanbul’daki Loncalar
Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentindeki işletmelerin işleyiş düzenlerine ilişkin
kuralların bazıları muhtemelen loncalar tarafından yapılmış ve kent yöneticisi tarafından
onaylanmıştı, fakat diğerleri bizzat yine kent yöneticisi tarafından konulmuş kurallardı.
Loncalar, yönetime karşı sorumlu idiler ve kent yöneticisinin adamları onları denetlemekte ve
onları denetlemekte idiler ve devlet kusurlu lonca üyelerini cezalandırmaktaydılar. Loncalar
gönüllü örgütler olarak ortaya çıktılarsa bile, daha sonra gelişkin bir bürokrasinin parçası,
vergi birimleri ve bazı angaryaların karşılayıcıları haline gelmişlerdi.
Bir loncaya kabul edilmek isteyenler becerilerini ve iyi karakterli olduklarını
kanıtlamak zorundaydılar. Banker, dürüstlüğü kanıtlanmış bir kimse olmalıydı ve paraların
kenarını kırpmamalı veya sahte işaretler koymamalıydı. Noter, katı bir sınavdan geçirilerek
“yasaları bilip anladığı, el yazısının iyi olduğu, dürüst olduğu, yoz bir hayat yaşamadığı,
adetlerinin düzgün olduğu, düşüncelerinin hileden hurdadan yoksun olduğu anlaşılmalıydı.
Ayrıca, iyi bir eğitim almış olmalıydı ki, belgeleri hazırlarken veya belge okurken yanlışlık
yapmasın”.
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Lonca üyelerinin faaliyetleri dikkatli bir biçimde düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları
şunlardır:

Meyhaneciler dükkanlarını akşam 7’de kapatmak zorundadır (insanlar
zehirlenmemeleri ve kavga etmemeleri için).

Altın kuyumcuları ana caddelerden birindeki dükkanda çalışmak zorundadırlar
(hile yapmamaları için).

Malzemesini bozan madeni eşya işçisi, tıpkı paranın kenarını kırpan gibi, elleri
kesilerek cezalandırılacaktır.


Sipariş alan ustalar, bir işe başlamadan önce diğerini bitireceklerdir.


İnşaatçılar temelin sağlam olmasını gözetecekler, deprem, yangın vb. bir afet
dışında, on yıldan önce çökerse, ücretsiz olarak yeniden yapacaklardır.

Eğer lonca üyeleri ithal edilen hammaddeye bağımlı iseler, her üyenin bundan
payı olacaktır.

2.4.2. Batı Avrupa’daki Loncalar
1000 yılından önceki Batı Avrupa loncaları hakkında çok az şey bilinmektedir. 11.
yüzyıl süresince kentlere ilişkin bilgiler daha az nadir hale gelmiş ve tüccarlar veya zanaatkar
loncaları bu belgelerde zikredilmiştir. Orta ve Batı Avrupa’nın kentlerinin çoğunda loncalar
1300’lerden itibaren ortaya çıkmaya başlamışlardır.
Loncaların özlem ve siyasetleri yer aldıkları kentin cinsi ve üyelerinin faaliyet alanları
tarafından etkilenmişlerdir. Ortaçağ Avrupasında her boyut ve cinsten kent bulunmaktaydı.
Bir kent veya faaliyet alanı, hizmetlerini yerel pazarın ötesinde elastik bir dış pazara
doğru genişlettiğinde loncaların karşı karşıya oldukları konum ve sorunlar değişecektir.
İşletmenin örgütü daha karmaşık bir hale gelecek ve bunların Birlik’leri daha başka amaçlara
sahip olacaklardır. Büyük kentlerde böylesine pazarlar bulunmaktadır. Terziler, inşaatçılar,
berberler ve ayakkabıcılar hala yerel ihtiyaçları karşılamaya devam etmektedirler. Fakat,
tüccarlar, kumaş imalatçılar ve madeni eşya üreticileri hem yerel, hem de dış pazara hitap
etmektedirler.

2.4.3. Tüccar Birlikleri
Tüccar birliği, üyelerini mensup oldukları kentte, yolculuk sırasında ve ulaştıkları
yerlerde korumayı ve onlara yardım etmeyi hedeflemişlerdir. Tüccar birliklerinin
gerçekleştirdikleri görevleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:


Üyelerini yabancılara ve diğerlerine karşı korumuşlardır.



Alışılmamış rekabet yöntemlerini yasaklamışlardır.
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Üyelerine
kiralamışlardır.


mallarını

pazarlara,

fuarlara

ulaştırabilmeleri

için

tekneler

Pazarlara gönderilecek mal miktarı konusunda sınırlamalar getirmişlerdir.

Tüccar loncası, diğer loncalar gibi, bir kardeşlik örgütüdür. Üyelerine hastalıklarında,
kötü günlerinde, cenazelerinde yardımcı olurlar, dul ve yetimleriyle ilgilenirler, kavga ve
huzursuzluk çıkartanları cezalandırırlar, bayramlarda birlikte yemek yerler ve kilisede birlikte
ibadet ederler.

2.4.4. Zanaatkâr Loncaları
Tüccar loncaları, farklı tüccarlardan oluşurken, zanaatkâr loncaları aynı mesleği icra
edenlerin, aynı ürünü üretenlerin ve satanların oluşturdukları birliklerdir.
Venedik’teki ilk loncalar bir manastırın kilisesinde toplanmakta, yemekhanesinde
yemek yemekte, arşivlerini ve fonlarını burada muhafaza, mihrapları burada bulunmakta ve
başrahibe yıllık bir bedel ödemekte idiler.
Zanaatkâr loncalarının ortaya çıkmalarında, siyaset de din kadar önemliydi. İlk olarak
hükümdar, bazı gruplara tekelci ayrıcalıklar verebilir, ikinci olarak, bir yönetici aynı işi
yapanların bir lonca halinde biraraya gelmelerini isteyerek, ekonomiyi düzenleyebilir.
Zanaatkâr loncalarının politikaları şunlardır:


korunması,

Grubun dışarıdan gelecek rekabet ve saldırılara karşı korunması,
Bireysel üye meslektaşlarının yıkıcı, alışılmamış veya hileli rekabetlerine karşı


Hem lonca üyelerinin, hem de tüketicinin kötü işçiliğe ve kötü ve yetersiz
üretime karşı korunmaları
Bu amaçların nisbi önemleri, muhtemelen zaman içinde işlerin iyi gidip gitmemesine
bağlı olarak, değişmeler göstermişlerdir.
Zanaatkâr loncalarının icra ettikleri bazı toplumsal faaliyetleri de bulunmaktadır.
Bunları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


Karşılıklı yardımlaşma, eğlence ve siyaset,



Birbirlerini sevmek, arkadaşça ve kibarca davranmak,



Üyelerden hastalananlara veya başı derde girenlere yardım edilmesi,



Cenaze törenlerinin tertiplenmesi, dul ve yetimlere yardım edilmesi,



Giyim, ziyafet ve ayinlerin ortaklaşa yapılması,
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Her loncanın bir piri, kilisesi ve kilisede mum yakma yerleri bulunması ve
Corpus Christi (yaratılıştan ölüm sonrası büyük mahkemeye kadar insanlık tarihini resmeden
sahnelerden oluşan gösteri) oyunlarının sunulması vb.
Birçok faaliyet dalında ve birçok ülkede loncalar, Ortaçağın sonlarına kadar, kısmen
kent yönetimindeki egemenliklerinden ve devletten aldıkları destek sayesinde ayakta
kalabilmeyi başarabilmişlerdir.
Ancak, bütün zaman ve yerlerdeki ayrıcalıklı gruplar gibi, loncalar da zamanla herkese
açık olmayan kulüpler haline gelmişlerdir.
Bu loncalardaki farklılıklar büyük endüstrilerin karakter ve örgütlenme tarzlarının
değişmesiyle ortaya çıkmaya başlamıştır.
Zamanla tüccar, usta ve ücretli işçiler arasında çıkar çatışmaları başlamıştır. Kalfa
loncaları halinde örgütlenen ücretli işçiler; fiyatlar arttığında ve emek arzı azaldığında
ücretlerini yükseltmek, havalar kötü olduğunda ise ücretlerin kesilmesine veya düşürülmesine
karşı mücadele etmişlerdir. Tüccarlar; depresyon döneminde işlenmesi için verdiklerinde veya
mallarının fiyatlarını düşürmek zorunda kaldıklarında ustalar, kendilerini düşük mal fiyatları
ile ücret azalmasına razı olmayan gündelikçilerin değirmen taşları arasında bulmuşlardır.
14. ve 15. yüzyıllar boyunca büyük endüstriler bunların geliştiği kentler birçok
fırtınaya tanık olmuşlardır.
İtalyan, Belçikalı ve Ren bölgesinden usta zanaatkârlar ve ücretli işçiler tüccar
yöneticilerine saldırmışlar, kent yönetimine katılmak, hatta bunun tam denetimini ele
geçirmek istemişlerdir. Bir süre için bunlar başarılı olmuşlarsa da bu defa kendi aralarında
bölünmeye başlamışlar ve her biri kendi grubunun avantajını sağlamaya yönelmiştir.
Ücretlilerle ustalar kavga etmiş, tüccarlar hakarete uğramışlardır. Muhtemelen, zanaatkâr
loncaları siyasal güçlerini kaybetmişler, tüccarlar karışıklığın bulunduğu kentleri terk etmişler
ve küçük kentlerle köyleri üretim konusunda teşvik etmişlerdir. Çünkü buralarda lonca
kuralları bilinmemekte ve maliyetler daha düşük olmaktadır. Eski endüstriler kentsel
yuvalarından daha misafirperver bölgelere göç etmişler ve Ortaçağın endüstri tarihinin
yaşanmadığı yerlere yerleşmişlerdir. Zanaatkâr loncaları faaliyet alanlarının elden
gitmesinden çok muzdarip olmuşlardır. Büyük miktarda mal üreten kentler, birçok zengin
adam ve bazı büyük binalar prestijini kaybetmişlerdir.
Ancak, bir dönemi kapatan yıllar, genelde bir başka dönemin başlangıcını oluştururlar.
15. yüzyıldaki siyaset, din ve ekonomi alanındaki bazı gelişmeler modern dünyanın
başlangıcına yeni bir ivme vermişlerdir.

2.4.5. Çıraklık
Çırak olabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşulları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz:
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Gerekli beceri ve karaktere sahip olduğunu kanıtlamalıdır.



Bir kefil bulmalı ve giriş bedellerini ödemelidir.


Bir faaliyet dalına katılmak isteyen genç, bir lonca üyesinin yanında çırak
olarak bir eğitim devresi geçirmelidir.

Ustasının emirlerine itaat edecek, onun mallarını hırsızlığa, kayba ve saldırıya
karşı koruyacak, sırlarını saklayacaktır.


Meyhane ve oyun salonlarına gitmeyecek, evlilik sözleşmesi yapmayacaktır.


Başka yere kaçmayacak ve ustasına laf getirici herhangi bir hafifliğe
karışmayacaktır.
Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında sanata, mesleğe veya sırlara ilişkin her
şey ona öğretilecek, beslenmesi sağlanacak, giydirilecek, çoğu zaman barındırılacak ve
ustasına kötü hizmet ettiğinde cezalandırılacaktır.
Bugünün çırağı yarının kalfası veya ustası olacağı için, lonca; çırak sayısıyla,
eğitimlerinin uzunluğu ve niteliğiyle ve teknik eğitimleri sonuçlandığında kariyerleriyle
ilgilenmiştir.
Eğitimin süresi, elde edilmesi istenilen becerinin niteliğine göre, büyük değişiklikler
göstermiştir.
Çırak, zamanını doldurduğunda usta bir zanaatkâr olmayı talep edebilir. Eğer bu
talepte bulunursa bazı süreçlerden geçer ve kentli ve lonca üyesi haline gelmenin ücretini
öder. Becerisi sınavdan geçirilir, işyeri teftiş edilir ve müşteri mallarına verebileceği zararları
tazmin edebilecek yeterlikte sermayesi olup olmadığı araştırılır. Eğer bütün bu koşulları bir
araya getirebiliyorsa, mesleğini icra edebilir. Muhtemelen bu işi bir usta zanaatkârın genç
ortağı veya manevi evladı olarak yapmaktadır.
Bütün eski çırakların usta olabilmesi diye bir durum söz konusu değildir.
Diğer taraftan, kalfa ücretleri ancak çok küçük bir tasarrufa imkân bırakacak kadar
küçük olduğundan, bazı eski çıraklar asla ustalığa geçememişlerdir ve hayatları boyunca kalfa
olarak kalmışlardır.

2.4.6. İşletmenin Düzenlenmesi
Yeni bir usta disiplinli bir üretim ve satış dünyasına girerken, bazı kurallara uyması
gerekmektedir. Bu kurallardan bazıları şunlardır:


Loncaların iyi iş, eşit ve rekabete yer veren şartlar oluşturmaları,



Tüketicilerin korunmasının sağlanması,
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ihtimali),


Pazarlar ve kutsal günlerde çalışılmaması (haksız rekabetin önlenmesi),
Geceleri çalışılmaması (mum ışığının yetersiz olması ve işlerin bozuk olma

Kötü işçiliğe karşı tedbirler alınması ve ceza sisteminin getirilmesi,


İşlerin gizli yerlerde değil, halkın gözünün önünde caddeye bakan salon veya
dükkanlarda yapılması,

Cezaların, hatalı işlere el konulmasından, zanaatkarın malzemelerinin tahribine
veya meslekten atılmasına kadar uzanan bir yelpaze içinde yer alması,

Ustaların bir başkasının işçisini veya müşterisini ayartmaması veyahut
hammadde edinerek bir avantaj sağlamaya çalışmamaları,

Malların sokaklarda dolaştırılarak satılmaması, yalnızca dükkan veya çarşılarda
pazarlanması.
Çırak, kalfa ve araç sayılarının kısıtlanmaması veya üretilen ürün miktarına sınır
getirilmesi herkesin yerel ve sınırlı bir pazardan payını alabilmesi amacına bağlı olmakta,
veya bunlar bir depresyon döneminin ürünü olarak ortaya çıkmış bulunmamaktadırlar.
Aynı amaçlar loncaların yenileştirme ve icatlara da karşı olmalarına yol açmıştır.
Lonca muhalefetinin teknik ilerlemeyi ne kadar etkilediği bilinmemekle birlikte, tavırlarının
yeniliklere karşı mesafeli ve kuşkucu olduğu gerçektir.
Lonca en düşük fiyatları ve en yüksek ücretleri tespit etmişler, fakat birincisini
yaparken kent veya devlet yönetiminin vetosu işleyebilmiştir.
Ücretlerin lonca, kent veya devlet tarafından düzenlenmesi, Kara Veba’dan sonra
hayatta kalan ücretlilerin avantajlı hale gelmesi ve yüksek ücretlerin meydana gelmesine yol
açınca gerçekleşmiştir.
Bazı bölgelerde ücretlerin üst sınırları yasalarla belirlenmiştir. Ancak, bazı ücret
artışlarına izin verilmiş ve ücretliler daha fazlasını istemeye başlamışlardır. Çalışma süreleri
düzenlenmiş ve işe gelmeme kent ve devletin desteğiyle loncalar tarafından mahküm edilmiş,
gün ışığı olduğu sürece tüm saatlerde çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

2.5. Sanayi Devrimi Öncesi Endüstriyel Ve Ticari Örgütlenme
Ortaçağdaki organizasyon yapısının modern çağın başlangıcında da devam ettiği
söylenebilir. Kişisel kullanım veya küçük zanaatkarlar tarafından gerçekleştirilen üretim şekli
endüstriyel hayatın temeli olmaya devam etmektedir. Alıcı ve satıcıların karşılaştıkları önemli
yerler fuarlar veya kamuya açık çarşılardır. Tek kişi veya aile firmalarıyla ortaklık, Avrupa iş
hayatının önemli bir bölümüne hakim olmaya devam etmekle birlikte, nisbi olarak yeni
endüstrilerin genişlemeleri, araç-gereç iyileşmeleri, ticaret hacminin büyümesi ve trafik
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hatlarının uzamasının etkileri görülmektedir. Bunlar, geniş tüketici kitlesi arayan veya dışa iş
verme (putting-out) sistemiyle geniş miktarlarda ürün toplayan insanlar tarafından yönetilen
mamul üretiminin giderek artan miktarlara ulaşmasına neden olmuşlardır. Bu değişmeler mal
ortaklığı yoluyla daha büyük sermayelerin bir araya gelmelerine ve daha iyi pazarlama ile
daha iyi bankacılık yöntemlerinin aranmasına yol açmıştır.

2.5.1. Üretimin Örgütlenmesi
Kendi ihtiyacı için üretim, döneminin önemli bir özelliği olarak devam etmektedir. Bu
ortamda, birçok çiftçi satacak fazla bir şeyleri olmadığından alım güçleri de düşüktür ve
gerekenleri evde üretmek durumundadırlar. Bazı hammaddeler el altındadır, gereçler basittir,
gece ve kış ortamı dışta çalışma imkânını ortadan kaldırdığından bu tür işlere daha fazla
zaman ayrılabilmektedir.
Bağımsız küçük ölçekli zanaat yoluyla satış için mal üretimi de yaygındı. Aile
firmaydı ve daha fazla emek gücüne ihtiyaç olduğunda bu bir çırağın eğitilmesi veya bir iki
kalfa istihdamıyla giderilmekte idi.
Birçok bağımsız zanaatkar endüstri ile bir parça toprağın işlenmesi işini birleştirmiştir.
Bir taraftan tarla işleri görülürken, diğer taraftan özellikle sipariş üzerine, ailenin ve bazen de
bir çırak veya ücretli işçinin yardımıyla çalışılmakta ve ürünler özel olarak satılmaktadır.
Bu üretim şeklinin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


Küçük bir sermaye tutarı,



Pahalı olmayan techizat,



Hammaddeye kolayca ulaşabilme,



Oldukça basit kalıplar içinde ve kısa zamanda gerçekleştirilebilen üretim,



Hızlı bir şekilde nakde dönüştürebilmede kolaylık.

Özellikle kıtadaki kentlerde, bir insanın kendi küçük işini kurması, lonca kısıtlamaları
nedeniyle güçleşmiştir, fakat kırsal bölgelerde gereken beceri, kararlılık, enerji ve küçük
sermayeye sahip olmaları için fırsatlar bulunmaktadır.
Ancak, geleceğe bu küçük üretim şekliyle ulaşılmamıştır. Ortaçağ boyunca, özellikle
ihracata yönelik bazı endüstriler büyük endüstriyel girişimci ve tüccarlara; sermaye, yönetim
ve pazarlama açılarından bağımlı hale gelmiştir. 1750’lerde bu durum geniş bir yaygınlığa
ulaşmış ve evlere malzeme verip, nispi olarak çok sayıda insanı işverenin denetimi altında
çalıştırma uygulaması açık bir hale gelmiştir.
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2.5.2. Dışa İş Verme Sistemi (Putting-out)
1700’lerden itibaren bazı tüccarlar evlerinde oturan çok sayıda işçi istihdam eden orta
veya büyük ölçekli işverenler haline gelmişlerdir.
Dışa iş verme sistemi, bağlantı sağlayıcı ve uzak mesafeli dışa iş verme sisteminin
örgütleyicisi tüccarlar sayesinde gelişip yaygınlaşmıştır. Bu aracı tüccarlar aldıkları sipariş
üzerine satıcılardan iplik toplayıp bunu haftanın belli günlerinde örücülere veriyor, bunlar da
bu malzemeyi çocukları ve hanımlarıyla işledikten sonra tüccara götürüp ücretini alıp ve yeni
iplikler alarak geri dönüyorlardı.
Tüccarlar kendi zanaatkârlarını tam zamanlı, kır zanaatkârlarını ise tarımsal mevsim
dışında tam zamanlı, tarımsal mevsim içinde de yarı zamanlı olarak istihdam etmektedir.
Teorik olarak, çalışanlar hayatlarını kazanmak için çalışmaktan başka bir disipline tabi
değildirler ve istedikleri kimse hesabına çalışmakta özgürdürler. Sistem yüksek dereceden bir
işbölümüne izin vermekte ve bu nedenle de bir kimsenin istihdam edeceği işçi sayısı
konusunda da teknik bir sınır bulunmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ve büyük ölçekli işletmelerin yaygınlaşmasıyla üretim
merkezileşmeye başlamış ve dışarı iş verme sistemi önemini kaybetmeye başlamıştır.

2.5.3. Emeğin Statüsü
Kırsal kesimlerde yaşayanlar ücretlerine topraktan elde ettikleri gelirleri ilave
edebilirlerken, kentlerde yaşayanların ücretten başka gelirleri bulunmamaktaydı.
Fazla bir beceri gerektirmeyen işlerde ücretler düşük iken, yüksek beceri isteyen,
girişin zor olduğu işlerde ücretler nispi olarak yüksek olmuştur.
Ücretlere fiyatlar arasında sıkı bir bağ bulunmamaktadır. 16. yüzyıl boyunca fiyatların
gerisinde kalan ücretler, 17. yüzyılda özellikle fiyatlar yükselince, onları yakalamaya
uğraşmışlardır. 18. yüzyılın ilk yarısında ücretler biraz yükselirken, fiyatlar aynı kalmış, hatta
düşmüştür. Ancak, 1750’den sonra fiyatlar yeniden artmış ve ücretler fiyatların arkasından
sürünmüştür.

2.5.4. İşçi Birlikleri
Ücretliler sınıfının sürekli bir şekilde artması, işçi birliklerinin kurulmasını ve işçi
işverenler arasında çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır.
Loncalardaki usta egemenliğine karşı ve ekonomik bağımsızlığa kavuşabilme
umuduyla loncalar gibi örgütlenen kalfalar da eğitim standartları koymuş ve korumuşlar,
hastalara ve ölü arkadaşlarının ailelerine yardımcı olmuşlar, bir kardeşlik zihniyeti
benimsemişler ve mistik katılma törenleri düzenlemişlerdir.
Bazen ustalar ve kalfalar tüccarlara karşı el ele vermişlerdir. Bunun da ötesinde
kalfalar işverenlerine karşı çalışma saatleri, ücretler veya çırak sayısı gibi konularda daha sert
mücadelelere girişmişlerdir.
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İngiltere’de, kalfa loncaları 15. yüzyıldan itibaren var olmasına karşın, ücretlilerin
birleşmeye başlamaları 1660’dan itibaren ortaya çıkmaya başlamışlardır. İşçi birlikleri
Londra’da ve dokuma endüstrisinin daha kapitalist olduğu ve işçilerin yoğunlaştığı bölgelerde
daha güçlü olmuşlardır. Sürekli bir örgütün olmadığı durumlarda, bazen işçiler bir araya
gelerek mücadeleye girişmişler ve sonra da dağılmışlardır.
Doğmakta olan bu işçi hareketleri bütün ülkeler tarafından yok edilmek istenmiştir.
Örneğin, İngiltere’de işçi hareketlerini bastırıcı yasalar çıkartılmış, fakat diğer taraftan
ücretlerin yerel adli makamlarca tespit edilmesi ilkesi canlandırılarak, işçilerin çıkarlarının da
korunması istenmiştir. Ama hem işçi hareketlerini önleme, hem de ücret konusundaki
önlemlerin etkileri düşük düzeyde kalmıştır.

2.5.5. Çalışma Koşulları
Tarımsal alanda olduğu gibi, endüstriyel alanda da –ister evde yapılsın, ister atölye
veya madende- çocuk emeğinden yaygın bir şekilde yararlanılmaktaydı. Özellikle dokuma
endüstrisinde dört veya beş yaşlarına kadar çocuklar istihdam edilmekteydiler. Madencilik
bölgelerinde kız ve erkek çocuklar ebeveynleriyle maden ocaklarında beraber çalışmaya
giderlerdi.
Çocuk istihdamı gibi, kadın istihdamı da oldukça yaygındı. Kadınlar evlilik öncesinde
de, sonrasında da çalışırlardı ve aynı işi yapan erkeklere nispeten ücretleri de çok daha
düşüktü.
Çalışma saatleri gün doğumundan gün batımına kadardı. Fakat suni ışık
bulunabildiğinde bu süre daha da uzayabilmekteydi.
Bazı endüstriyel alanlarda iş kazaları ve meslek hastalıkları çok fazla idi ve bunlara
karşı pek de bir önlem alınmıyordu.
18. yüzyıla kadar biçimsel çıraklık yaşamaya devam etmiş, örf, lonca kararları veya
devlet tarafından talep edilmiştir. Fakat fazla bir beceri gerektirmeyen veya kısa zamanda
öğrenilen işlerin yaygınlaşmasıyla da çıraklık önemini kaybetmeye başlamıştır.
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Uygulama Soruları
1- Sosyal politika kavramını ilk olarak kim kullanmıştır?
2- İngiliz yoksul yasaları hangi amaçlarla çıkarılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyanın geçirdiği iki önemli büyük değişimden ilki tarım devrimidir. Tarım devrimi
ile birlikte nüfus artmış, avcılık ve toplayıcılıktan çiftçiliğe geçilmiş, kez siyasi bir
organizasyon olarak devlet doğmuş, özellikle bölgelerarası ticaret gelişmiş, şehirler gelişip,
büyüklükleri artarken, fonksiyonları karmaşıklaşmıştır.
Mübadeleci ve piyasa mekanizması gibi çeşitli ekonomik organizasyon tiplerinin
doğması ve ticaretin gelişmesine paralel olarak aynı bölgede yaşayan, aynı çarşıyı kullanan
esnaf ve zanaatkarlar lonca adı altında meslek birlikleri kurmuşlardır. Üyelerinin sosyal ve
dini ihtiyaçlarıyla ilgilenen loncalar üyelerinden biri hastalandığında ona yardım etmekte,
öldüklerinde cenazesini kaldırmaktaydılar.
Ortaçağ boyunca üretim ve işgücünün örgütlenmesinde önemli işleve sahip olan
loncalar sanayi devrimine kadar sosyal politika sağlayan kurumların başında gelmişlerdir.

37

Bölüm Soruları
1234-

Tarım devriminin sonuçları nelerdir?
Loncaların işlevleri nelerdir?
Lonca sistemi içerisinde çırak olmak için bir kişide aranan koşullar nelerdir?
Dışa iş verme sistemi (Putting-out) ne demektir?
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3. SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ: SANAYİ DEVRİMİ
SONRASI SOSYAL POLİTİKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sanayi devrimi kavramını gördükten sonra sanayi çağında meydana gelen
teknik ilerlemeleri; dokuma sanayii dalgası, demir-çelik dönemi, ulaştırma çağı, kimya çağı,
elektrik sanayii ve benzin motoru çağı alt başlıklarında inceleyeceğiz. Sosyal politikanın
neden sanayi devrimi ile birlikte geliştiğini idrak edebilmek için sanayi devriminin işsizlik,
ücretler, çalışma süreleri ile çocuk ve kadın işçiler açısından ortaya çıkardığı sorunları ele
alacağız. Son olarak da devletin çalışma şartlarını düzenlemeye yönelik ilk faaliyetlerine
değineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sanayi devriminin ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
2- Sanayi çağında meydana gelen teknik ilerlemeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sanayi devrimi
sosyal politika

sonrası

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sanayi devrimi sonrası sosyal Metinler ve tarihten örnekler ile
sorunları ve uygulanan politikaları konuların daha kolay anlaşılması
öğrenmek
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Mobilite



Seyyaliyet



Ücret



İşsizlik



Çocuk işçi



Kadın işçi
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Giriş
Sanayi devrimi önce buhar, daha sonra da elektrik ve gaz gibi yeni enerji güçlerinin
bulunması, bu enerji güçlerinin uyarlandığı makinelerin yapılması ve bu makinelerin
üretimde kullanılmaya başlanması gibi teknolojik bir dizi gelişme ile 18. yy. sonlarında
İngiltere’de başlamış, daha sonra Fransa, Almanya gibi bazı Batı Avrupa ülkelerinde,
ardından da tüm Avrupa’da gözlenmiştir. Sanayileşme olgusu daha sonra Avrupa’dan
göçler yoluyla Kuzey Amerika’ya taşınmış, izleyen yıllarda da Rusya’da ve 18. yy.
sonlarına doğru da Japonya’da yaşanmıştır.
Sanayi devrimini başlatan teknolojik gelişmelerle üretim süreci, ilk kez yeterli,
sürekli ve düzenli bir enerji kaynağına kavuşmuştur. Böylece o döneme dek üretimin
temelinde bulunan insan ve hayvanın kas gücünün, doğa gücünün yada bu güçlere dayalı
mekanik düzenlemelerin yerini, buhar ve elektrik gücüyle çalışan makineler almıştır.
Sanayileşmenin yaygınlaşıp gelişmesiyle birlikte, önce “dokuma”, daha sonrada başka
kesimlerde makinelerin kullanıldığı fabrikaların sayıları giderek artmıştır. Söz konusu
dönem içerisinde kırsal kesimlerde yaşayan ve o döneme dek büyük çoğunluğu tarım ve
hayvancılıkla uğraşan pek çok kişi, bu fabrikaların kalifiye olmayan (vasıfsız) işçi
dokusunu oluşturmuştur. Fabrika üretimi ile rekabet edemeyen küçük zanaat kollarının
kalfa ve ustaları ise bu fabrikaların yarı vasıflı, ya da vasıflı işçileri olmuştur. Böylece
fabrikalarda çalışan işçilerle bunların aile üyeleri ve fabrikalarda iş arayanların
oluşturduğu giderek çoğalan nüfusla birlikte sosyal tarihin daha önceki dönemlerinde var
olmayan yeni bir toplumsal kesim, yani “işçi” sınıfı doğmuştur. Nüfusun daha önceki
dönemlere göre hızla artmasıyla birlikte 18. yy. sonlarında büyük yerleşim merkezleri ve
kentler doğmaya başlamıştır.
Fabrika sahipleri, yoğun rekabet ortamında sürekli değişen ve gelişen teknolojilere
yatırım yapma noktasında herhangi bir koruyucu düzenlemeye sahip olmayan işgücü
maliyetlerini kısma noktasında hiç de zorlanmamışlardır. İşyerlerinin buhar ve gaz
lambaları ile gece de aydınlatılabilmesi, makinelerle birlikte işçilerin artık gece
dönemlerinde de çalıştırılabilmelerini sağlamıştır. Önce çalışma sürelerinin günde 14,
hatta 16 saati bulacak kadar acımasızca uzatılmış, sonra da ücret düzeyleri olabildiğince
düşürülmüştür. Bu arada parasal ücret yerine, çoğu kez fabrika sahipleri tarafından
kurulup işletilen mağazalarda geçerli “fişlerin, kuponların” verilmesine yönelik
uygulamalara da yönelinmiştir. Bir başka açıdan, fabrika sahiplerinin maliyetleri
yükselteceği düşüncesiyle işgücü sağlığı ve güvenliği önlemlerini önemsememesi,
özellikle maden ocaklarında ve dokuma fabrikalarında karşılaşılan iş kazaları ile meslek
hastalıklarının çoğalmasına yol açmıştır. Dahası ücretlerin yetersizliği, sayıları gün
geçtikçe artan işçi ailelerini büyük ekonomik sıkıntılara sokmuş ve geçinebilmek için
onları tüm aile üyeleri ile birlikte çalışarak gelir kazanmak mecburiyetinde bırakmıştır.
İşçiler, eş ve çocukları ile birlikte önce aynı fabrikalarda, sonraları ise ayrı ayrı
fabrikalarda ve işlerde çalışmaya, bir başka deyişle ailece işçileşmeye başlamıştır.
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Kadın ve çocuk işçiler, yetişkin erkek işçilere göre daha düşük ücretle
çalıştırılabilmişlerdir. Üretim, önceki dönemlerde olduğu gibi bedensel güç ve üstünlüğe
dayalı olmadığı için, üretim tekniği kadın ve çocuk işgücünden yaralanılabilecek kadar
basitleşmiştir. Bir işi öğrenip bir mesleği sürdürebilmek için, lonca çatısı altında yıllarca
çalışıp birikim ve deneyim sahibi olunmasına artık gerek kalmamıştı. Bu nedenlerle,
sanayi devrimi ile birlikte kadın, çocuk ve genç işgücü, fabrikalarda yaygın ve yoğun bir
biçimde kullanılmaya başlamıştır. Dahası işçi statüsünde çalışanlar içinde oranları, bazı
kesimlerde yetişkin erkek işgücü oranlarını bile aşmıştır. Bu demografik değişimde
kadın, çocuk ve genç işgücünün fabrika sahipleri tarafından yetişkin erkek işgücüne göre
daha kolay yönetilir ve uysal görülmesinin de payı olmuştur. Kadın, çocuk ve genç
işgücünün madenler ve fabrikalarda yoğun kullanılmasıyla yetişkin erkeklerin işlerini
kaybetmeleri, sanayi devrimi ile birlikte işsizlik sorununun da doğmasına neden
olmuştur.
Bu koşulların işçi kesimini tüm aile üyeleri ile birlikte bir yaşam savasına iterek,
ekonomik ve toplumsal birçok sorunu beraberinde getirmesi, önce bu yeni düzene karşı
duyulan tepkileri çoğaltmış ve devletin çalışma şartlarına bir takım düzenlemeler
getirmesini zorunlu kılmıştır.
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3.1. Sanayi Devrimi Kavramı
Genel anlamda sanayi devrimi; makinenin insan gücü yerine ikame edilmesidir.
Bir diğer ifadeyle sanayi devrimi; “küçük zanaat, tezgah ve atölye üretiminin yerine
yeni teknik, buluş ve makinelerle donatılmış fabrika üretiminin geçmesi, başka bir deyimle
yeni enerji kaynağı buhar gücünün harekete getirdiği makinenin insan, rüzgar, su ve hayvan
enerjisinin yerini almasıdır”.
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilk önce İngiltere’de yaygınlaşmaya başlayan
sanayi devrimi bir yandan çağdaş sanayi tekniğinin gelişmesine, diğer yandan da bu
gelişmelerle derin sosyal değişmelere yol açmıştır.
Dünya tarihinin hiçbir döneminde dünyanın tablosu 19. yüzyılda olduğu kadar kısa bir
zaman içinde değişmemiştir. Bu değişme, bazı alanlarda değil, her yerde olmuştur. Modern
teknik dağda, vadide, ormanlarda, denizlerde sürekli faaliyet içinde olmuştur. Dünyanın dört
bir yanı demiryolları, karayolları, fabrika bacaları, petrol sondaj kuleleri, istasyonlar ve
elektrik fabrikaları, telefon telleri ve yüksek gerilim telleri ile adeta bir ağ gibi örülmüştür.
Diğer taraftan, dünyanın bu dış görünüşünün yanısıra sanayi çağı insana nüfuz etmiş
ve onu bedeni ve ruhu ile eski dünyadan modern dünyaya aktarmıştır. Makineleşme ile sadece
dünyanın yüzü değil, toplumların yapısı da, insanın bütün varlığı da kökten değişmiştir.
Sınırlı, kendi kendine yeter hayat tarzı yerine, tüm insanları, tüm çalışma şekillerini, tüm
ihtiyaçları içine alan evrensel bir bağlantılar sistemi gelişmiştir.
Daha önceki geleneksel toplumlar sanayi bölgelerine göç ederek geçmişle bağları
kopmuştur. Sanayi bölgelerine göçen bu insanlar tamamen yeni bir hayat ve çalışma şartları
altına girmişlerdir.

3.2. Sanayi Çağında Meydana Gelen Teknik İlerlemeler
En geniş anlamıyla teknik, insan kadar eskidir. İnsanlık tarihi boyunca insan teknikten
yararlanmış ve sürekli geliştirmiştir.
Ancak,19. yüzyıldaki teknik hayatın bütünü içinde yepyeni bir şekil ve görev almıştır.
Bu yenilik hem kantitatif, hem de kalitatif anlamda gerçekleşmiştir. Daha önceki
yüzyıllardaki teknik hayatın içinde tek başına kalırken, el işçiliği küçük bir sanat formundan
öte geçmezken, modern teknik; hayatın bütün alanlarına, iyice kökleşmiş olan çalışma
tarzlarına kadar işlemiş, böylelikle de bütün bir hayat biçimini belirlemiştir.
Eski teknikle sadece belli amaçların gerçekleştirilmesine çalışılırken, modern teknikte
ise amaçların sınırları kalkmış, amaçları belirleyen insanın eli altında bulunan araçlar
olmuştur.
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Şimdi aşağıda, sanayi çağında dalga dalga meydana gelen teknolojik gelişme ve
ilerlemeler özetlenmeye çalışılacaktır.

3.2.1. Dokuma Sanayii Dalgası
Sanayi devrimi bu dalgayla İngiltere’de başlamıştır. 1765-1780 yılları arasında,
dokuma sanayii teknik alandaki en önemli buluşları yapmıştır.
Ancak, işin dikkate değer yönü, bütün bu buluşların bilginler tarafından değil, el
işçiliğinden yetişme teknisyenler, kısmen de meslekten olmayan kimseler tarafından yapılmış
olmasıdır. Teknik alandaki buluşların bir bilim işi haline gelmesi çok daha sonraya ait bir
olaydır.
1769 ile 1780 yılları arasında pamuk eğirme makinesini yapıp geliştiren Arkwright, on
yıl sonra günün en güçlü dokuma fabrikatörü olmuştur.
Yine, bu sıralarda İngiliz rahibi Cartright, mekanik dokuma tezgahını icat etmiştir.
Sonra bu iki makineye, 1769’da James Watt tarafından icat olunun buhar makinesi
katılmıştır. Böylece, dokuma fabrikası bugünkü şekliyle, yani sırf makineye dayanan bir
işletme olarak esas itibariyle kurulmuş oldu

3.2.2. Demir-Çelik (Dökme Çelik) Dönemi
Sanayileşmenin bu yeni alanı için önemli buluşların hepsi 1800 yıllarına rastlar. Bu
buluşlar arasında, ham demir elde etmekte kullanılan kok fırınını, ham demiri döğme demir
ve çelik haline getirmekte kullanılan pullaj yöntemini, madenler için torna tezgahları, delik
açma makinesi, istim çekici gibi en önemli makinelerini sayabiliriz.
Sanayileşme sürecinde bu ikinci dalganın özel bir önemi bulunmaktadır. Çünkü, bu
dalga ile birlikte, dokuma sanayiinde olduğu gibi, ekonomik üretim alanlarından yalnız bir
kısmı yeni prensip altına girmiştir. Demir, her alanda kullanılan, organik maddelerden
yapılmış birçok malzemenin yerine geçen bir madde, evrensel bir madde olmuştur. Ağaç
direkler yerine demir direkler, keten halatlar yerine çelik teller, toprak kaplar yerine demir
kaplar kullanılmaya başlanmıştır.
Diğer taraftan, demir sanayiinin özel bir önemi, kilit konumda olmasının
nedenlerinden biri de, bu sanayiinin aynı zamanda bütün öteki sanayilerin başlıca üretim
aracını, yani makineyi üretmesidir. İşte, gelişmenin hemen bundan sonraki dalgalarına makine
sağlayan bu ikinci dalgadır. Sanayi devriminin dayandığı prensibi durmadan ileri götürmek de
böylelikle mümkün olur.

3.2.3. Ulaştırma Çağı
Üçüncü dalgayı oluşturan ulaştırma çağı 1825 yıllarında başlar. Birinci dalga 1775,
ikinci dalga 1800 yıllarında başlamıştır. Buna göre, sanayileşme dalgalarının yaklaşık olarak
çeyrek yüzyıllık aralıklarla birbirini kovaladığı söylenebilir. Fakat, sanayileşmenin daha geç
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başladığı ülkelerde dalgalar arasında bu kadar bir zaman aralığı bulunmamakta, dalgalar
birbirlerin daha çabuk kovalamıştır.
George Stephenson’un lokomotif üzerindeki çığır açan çalışmaları 1820 yıllarına
rastlamaktadır. 1830’dan itibaren de ilk trenler işlemeye başlamıştır. Stephenson, bir makine
kurucusu olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir demiryolu düşünürü idi. Demiryollarının
güzergahlarının tespit edilmesi, ortaya çıkan bazı güçlüklerin çözümlenmesi gibi konular da
onun tarafından işlenmiştir.
Lokomotifin çalıştırılmasından çok daha önceleri, 1807 yılında Amerika’da ressam
Robert Fulton’un yaptığı buharlı gemi Hudson nehri üzerinde ilk seferini yapmıştır. 1820
yıllarında ise Okyanus üzerinde ilk seferler göze alınmıştı.
Ulaştırma işlerinin makineleşmesi ile gündeme, daha önceleri bulunmayan, hız
kavramı girmiştir ve hızlar çok çabuk bir şekilde artış göstermiştir.
Ulaştırma sanayi sistemi ile; hammaddeler dünyanın dört bir yanından sanayiinin
merkezlerine taşınmış, burada imal edilen eşyalar da yine dünyanın dört bir bucağına
gönderilmiştir. Yığın halinde ulaştırma ile yığın halinde üretim gerçekleştirilmiştir.

3.2.4. Kimya Çağı
Üçüncü dalgadan yaklaşık 25 yıl sonra, yani 1850 yıllarında kimya biliminin belli
başlı bilginleri bir araya toplanmıştır. Bu bilgiler, yeni kurulan bu yeni sanayi kolunun teorik
temellerini oluşturmuştur.
Bu dördüncü dalganın ilginç yanı, bilimin belirleyici bir faktör olarak ilkin bu dalgada
ortaya çıkmasıdır. İlk makineler, el işçiliğinden yetişme meslekten olmayan kimseler
tarafından icat edilmişti. Şimdi ise modern teknik artık bilim adamlarının uğraştığı bir
araştırma konusu haline gelmiştir. Bu da, tekniğin daha çabuk, daha planlı bir şekilde
ilerlemesine imkan vermiştir. Açılan teknik okullarda bütün sanayi alanları için mühendisler
yetiştirildiği gibi, laboratuarlarında da birçok keşifler hazırlanmıştır.

3.2.5. Elektrik Sanayii
Bu sanayiinin dayandığı buluşlar zaman olarak eski olmakla birlikte, bu dalga büyük
bir sanayi olarak ancak 19, yüzyılın son çeyreğinde, kuvvetli akım tekniğine geçişle birlikte
başlar.
Bu yeni sanayi ile önceki sanayiler kökünden değişmiştir. Elektrik sayesinde özellikle
taşıma ve ulaştırma işleri yeni bir şekle girmiştir. Aynı şekilde kimya endüstrisi de, elektriği
kullanmak suretiyle yeni bir esas üzerine kurulmuş oldu.
Bu yeni sanayiinin tarih bakımından ne zaman başladığını kesin sınırlarıyla belirlemek
tam olarak mümkün olmamakla beraber, sanayileşme sürecinin bütünü içinde beşinci dalgayı
oluşturduğu söylenebilir.
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3.2.6. Benzin Motoru Çağı
1903’te Henry Ford Motor Company’nin kurulmasıyla, Amerika Birleşik Devletleri
ilk olarak bu sanayi alanında önderliği ele geçirmiş oldu.
Bu altıncı dalga ile ulaştırma alanında yepyeni ufuklar açılmış, özellikle gökyüzünü
fethetmek mümkün olmuştur.
Bu altı dalgaya atom gücü devrini, uzay çağını ve bilgi sanayii dönemlerini de
ekleyebiliriz.
Sanayileşme sürecinde bu büyük dalgaların yanı sıra günlük hayatta kullanılan ufak
tefek maddelerin de sanayileşmesi meydana gelir. Eskiden bu tip eşyalar pazarlarda
satılmayıp ev işlerinde üretilirdi.

3.3. Ondokuzuncu Yüzyılda Sosyal Grupların Seyyaliyeti (Mobilitesi)
19. yüzyıldaki nüfus miktarında büyük bir patlama görülmüş ve gelişmiş dönemlerde
bu denli artış asla meydana gelmemiştir.
Bu dönemde nüfus artışıyla sanayileşme arasında paralel bir ilişki görülmüştür.
Genellikle nüfusu artan yer ve bölgeler sanayi bölgeleri olmuştur.
Kırsal kesim ve köylerde doğurganlık şehirlerden daha yüksek olmasına rağmen,
oluşan göç sonucunda, nüfus sanayi bölgelerine kaymıştır.
Göç olayı sadece bir mekan değişikliği şeklinde olmamıştır. Göçle birlikte meslekler,
sosyal durum ve sosyal varlık ta değişmiştir.
Bu göçler sonucunda sanayi işçi sınıfı doğmuştur. Doğan bu işçi sınıfı hem sayısal
olarak çok fazla artmış, hem de sosyal tarih bakımından büyük önem arzetmiştir.
Sanayiinin ihtiyaç duyduğu insangücü iki kaynaktan sağlanmıştır. Bunlar; köylüler ve
eski küçük sanattır.
18. yüzyılda başlayan liberal hareketler ve diğer taraftan 1789 Fransız Devrimi ile
köylülerin toprağa, tımar sahibine ve onun işletmesine olan bağımlılığı kaldırılınca, malını
mülkünü satarak sanayi bölgelerine göç edebilme imkanı ortaya çıkmıştır.
Köylülerin önceleri gerçekleştirdikleri ev işleri ve ev üretiminin yerini bu defa sanayi
almaya başlamıştır.
Sanayinin ihtiyacı olan işgücünü sağlayan ikinci kaynak olan küçük sanat kesimi belli
kurallara sahip olan esnaf birliklerine bağlı idi.
Küçük sanat erbabı gelişen sanayi karşısında rekabet edemez duruma gelmiş veya çok
küçük bir faaliyet alanıyla sınırlı kalmıştır.
49

Bu küçük sanat kesimi esnaflıktan sanayi işçiliğine yönelmişlerdi. Ancak, yeni
sanayide mesleklerine uygun bir işçiliğe başlamışlardı. Örneğin, el dokumacıları dokuma
fabrikalarında, küçük demirci esnafı demir çelik işletmelerinde işçi olmuşlardır.
Eski küçük sanatlar bir anda tümüyle ortadan kalkmamıştır. Ancak, zaman zaman
sınırlamalar ve bir kenara itilmişler veya sadece tamir işlerine sürülmüşlerdir.
Diğer taraftan, sanayinin kendisi de rastgele yerlerde değil, daha çok küçük sanat
erbabının bulunduğu alanlarda ortaya çıkmıştır. Şu halde, sanayi, kuruluş yerini işçi sınıfına
göre seçmiş, ama kısa zamanda küçük sanat bölgelerini sanayi çevreleri haline getirmiştir.
Sanayileşmenin ilk yıllarında, köylerden gelen göç sanayi için vasıfsız işçileri, küçük
sanatlardan gelen akın da vasıflı işçileri ortaya çıkarmıştır.

3.4. Sanayi Devriminin Ortaya Çıkardığı Sorunlar
Sanayileşme ile yoğun bir üretime geçilirken, bir yandan emek, diğer yandan da doğal
kaynaklar aşırı şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu teknolojik gelişmelere paralel olarak liberal bir iktisat anlayışı da kendisini
göstermeye başlamıştır.
Liberal düşünce ve iktisat bilimi, Adam Smith (1723-1790) ile başlamış olmakla
birlikte, David Ricardo (1772-1823) ve Thomas Robert Malthus (1776-1834) Smith’in
düşüncesini tamamlamışlar ve liberal düşünceye bir okul niteliği kazandırmışlardır.
Fizyokratların “bırakınız yapsınlar-laissez faire” düşüncesi, Adam Smith ile devam
etmiştir. Bu düşünceye göre, devlet iktisadi ve sosyal hayata müdahale etmemeli veya bunu
asgari bir düzeye indirmelidir. Çünkü, kişisel menfaat ilkesine uygun olarak, kişilerin neyi en
iyi şekilde nasıl ve ne zaman üretebileceğini devletten daha iyi bilebileceği düşünülmektedir.
Ancak, devlet savunma, adalet, bayındırlık işleri ile toplum için yararlı, fakat yeterli çıkar
sağlamadığı için kişi tarafından yapılmayacak işleri üzerine almalıdır.
Diğer taraftan, Adam Smith’in bireyciliği gözü kapalı bir bireycilik değildir.
Sanayicilerin, tüccarların zaman zaman toplum çıkarlarına aykırı hareket edebileceklerini de
kabul etmiştir. Şayet, girişimci yalnızca kişisel çıkarlarını ön planda tutan ve rekabet yolu ile
adalet çerçevesi içinde tutulmazsa, toplum özel girişimden de devlet müdahalesi kadar zarar
görebilir.
Bu liberal düşüncelerle birlikte gelişen sanayileşme hareketleri tahmin edildiği gibi,
müreffeh bir toplum oluşturamamıştır. Böyle bir gelişmenin sonunda gittikçe zenginleşen az
bir sermaye kesimi, gittikçe fakirleşen sayıları büyük miktarlara ulaşan bir emek kesimi
ortaya çıkmıştır.
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Tek geliri ücret olan işçi kesiminin ücretlerinin zamanla gittikçe kötüleşmesi
beraberinde bir dizi daha sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şimdi, ortaya çıkan
ekonomik ve sosyal sorunları ana hatları ile özetlemeye çalışalım.

3.4.1. İşsizlik
Makine karşısında rekabet edemeyen el sanatları ve ev ekonomilerinin yavaş yavaş
ortadan kalkmasıyla, bu alanlarda işsiz duruma düşen binlerce kişi makinelerin bulunduğu
alanlara ücretli olarak akın etmeye başlamışlardır.
Karl Marx, büyük işletmelerin küçük işletmelere, makine ile üretimin küçük sanatların
üretim tarzına üstünlüğünü açıkça görmüştür. Marx, bundan, işletmeler arasındaki rekabet
kavgasının böylece sürüp gideceği ve işin sonunda gittikçe artan bir ölçüde büyük işletmelerin
zaferi, küçük ve orta işletmelerin yenilmesine yol açacağı sonucunu çıkarmıştır. Marx, buna
“sermayenin temerküzü” diyordu. Marx’a göre, sermayenin küçük bir azınlık elinde
toplanması, zamanla bir yedek işsizler ordusu ortaya çıkacaktı.

3.4.2. Ücretler
Sanayi devrimiyle birlikte işsiz miktarının artış göstermesi ve işçilerin kendi
aralarındaki rekabeti ücretlerin düşmesine neden olmuştur. Diğer taraftan, liberal ekonomi
anlayışı sonunda ücretlere müdahale edilmesi ve işçilerin mesleki örgütlenmelerinin
yasaklanması emeğin aşırı derecede sömürülmesine ve sefalet ücretlerinin ortaya çıkmasına
yol açmıştır.

3.4.3. Çalışma Süreleri
Sanayi devriminin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan biri de çalışma sürelerinin çok
uzun olmasıdır.
Sanayi devrimiyle yaygınlaşan işsizlik ve bunun sonucunda işçilerin kendi
aralarındaki rekabet düşük ücretlerin oluşmasına yol açmıştır.
İstenilen düzeyde ücret elde edemeyen emek gücü, yaşayabilmek ve ayakta
kalabilmek için daha fazla çalışması gerekiyordu.
Gerçekten, bu dönemde kadın ve çocuklar da dahil çalışma süreleri 18 saatlere kadar
yükselmiştir.
Bu ağır çalışma süreleri olumsuz etkilerini kısa zamanda göstermiştir. Bu olumsuz
çalışma şartları sonucunda; işçiler çalışma güçlerini yitirmişler, hastalıklar ve ölümler
artmaya başlamıştır.
Fakat zamanla bu tür olumsuz uygulamalara son vermenin önemi ve gerekliliği
anlaşılmaya başlanmıştır.
Çalışma sürelerinin makul bir düzeye düşürülmesi ile; işçilerin fikri ve bedeni yetenek
ve güçleri artmış, ihmaller, işe geç kalmalar, işe devamsızlık ve işçi devirleri azalmış, işbirliği
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anlayışı ve çalışma düzeni daha çok benimsenmiş ve uyuşmazlıklar azalmıştır. Öte yandan,
üretilen malların kaliteleri iyileşmiş, insan ve saat başına verim artmış, donatım ve
makinelerin ömürleri uzamış ve iş kazaları azalmıştır.
Diğer taraftan, günümüzde üretimi artırmanın tek yolunun sadece çalışma sürelerini
uzatmakla mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Kişi başına verimliliği artırmanın çalışma
sürelerinin azaltılmasından daha önemli olduğu görülmüştür.

3.4.4. Çocukların ve Kadınların Çalışma Hayatına Girmesi
Çocukların ve kadınların çalışma hayatına girmeleri sadece sanayi devrimiyle
başlayan bir olgu değildir. Daha önceleri de, bunların yoğun şekilde maden ocaklarına ev
işlerinde ağır koşullarda çalıştırıldıkları görülmüştür.
Ancak, sanayi devrimiyle birlikte çocuklar ve kadınlar kütle halinde, fiziki güçlerinin
üzerinde ağır çalışma koşullarında sanayi hayatına girmeye başlamışlardır.
Çocukların ve kadınların çalışma hayatına girmelerinin ekonomik ve teknik bazı
nedenleri bulunmaktadır. Gerçekten, ücretlerin çok düşük düzeyde bulunmaları ve fazla
çalışma sürelerin ile de istenilen gelir seviyesine ulaşılamayınca baba veya kocanın yanısıra
çocuk ve kadınların da çalışma hayatına girmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim bu
dönemdeki evliliklerin nedenlerinden biri olarak yetersiz ve düşük ücret düzeylerini
gösterenler de bulunmaktadır.
Çocuk ve kadınların fabrikalara girişlerinin bir diğer nedeni de tekniktir. İş bölümü ve
makinelerin sağladığı imkânlarla üretim teknikleri sadeleşmiş ve bunun sonucunda da, daha
önceleri olduğu gibi, uzun süreli çıraklığa gerek kalmamıştır. Bu durumda çocuk ve kadın da,
özel bir bilgi ve beceriye gerek kalmaksızın sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz
sonuçlara katlanmak zorunda kalmışlardır.
Özellikle dokuma ve hazır giyim endüstrisinin yükselişi kadınlara yeni çalışma
alanları açmıştır.
1931 yılında, hazır giyim endüstrisinde ve tütün işlemedeki İngiliz işgücünün üçte
ikisini, toprak eşya endüstrisinde ise yarısını kadınlar oluşturuyordu.
Hafif endüstrilerin sayıları ve büyüklükleri arttıkça fabrikalarda çalışan kadın işçilerin
de sayısı artmıştır. İki savaş arasındaki yıllarda, fabrika dışı uğraşlarda –ticaret, otelcilik,
perakende ticaret, sekreterlik vb. işlerde- işgücünün hemen hemen yarısı kadınlardan
meydana gelmiştir.
1900’lardan sonra kızların devam edebilecekleri daha iyi liseler, teknik okullar ve
üniversitelerin sayısı arttıkça ve mekanik büro araç gereçlerinin kullanımı yaygınlaştıkça,
istihdam alanında yeni ufuklar ve imkânlar açılmaya başlamıştır.
Gelenekler nedeniyle, barış dönemlerinde bazı endüstrilere giremeyen kadınlar savaş
dönemlerinde bu işlere yoğun bir şekilde yönelmişlerdir.
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3.5. Çalışma Şartlarının Devlet Tarafından Düzenlenmesi
Sanayi devrimiyle birlikte kendisini gösteren “vahşi kapitalizm” sınır tanımayan bir
iştahla sayıları büyük miktarlara ulaşan çalışan kesimi alabildiğine sömürüyor ve adeta
toplumların kalkınması adına insanlığın sonunu getiriyordu.
Bu vahşi kapitalizm anlayışına yönelik olarak başta işçiler olmak üzere, bazı
işverenler, siyasiler ve dini çevreler tarafından sıkça tepkiler gösterilmeye başlanmıştı.
Vahşi kapitalizme yönelik tepkilerin nedenleri; hümaniter, ekonomik, siyasi ve dini
düşünceler şeklinde sıralanabilir.
Sanayi devriminin ortaya çıkardığı sorunların serbest piyasa otomatizmine terk
edilemeyeceği ve devletin mutlaka çalışma hayatına müdahale etmesi gerektiği açık bir
şekilde dile getirilmeye başlanmıştı.
Çalışma hayatına müdahale ve işgücü ile ilgili yasal düzenlemeler bir dizi soruya
cevap verilerek geliştirilmiştir. Bu sorular şunlardır:
 Hangi işçiler korunacaktı?
 İnsanlar hangi yaşta çalışmaya başlayabilmeliydiler?
 Hangi saatler için çalışmaya müsaade edilmeliydi?
 İşçilerin sağlık, güç ve güvenliklerini sağlamak için ne yapılmalıydı?
 Devlet ücretleri düzenlemelimiydi?
 Çalışan işçiler yanısıra çalışmayanların durumu ne olacaktı?
Bu soruların cevaplandırılması ülkeden ülkeye farklılık arzetmiştir. Minimum çalışma
yaşı, maksimum çalışma saatleri ve çalışma koşullarında Britanya başı çekmiştir. Sigortada
Almanya, ücret düzenlemesinde ise Avusturya öncülük etmiştir. İşsizlik sigortasıyla ilgili ilk
uygulamalar da İngiltere’de başlamıştır.
Pek çok kanun, en iyi işverenlerin sağlamış oldukları koşulları genel ve zorunlu hale
getirmiştir.
Sosyal politika alanında ilk müdahaleci kanun, 1802 tarihli “İngiliz Çocukları Koruma
Kanunu”dur. Bu Kanun, yerel yoksullara yardım otoriteleri tarafından bazı pamuklu fabrika
sahiplerine çırak olarak verilmiş bulunan Britanyalı yoksul çocukları korumak amacıyla
çıkarılmıştır. Oldukça olumsuz koşullarda çalıştırılan çocukları korumaya yönelik bu Kanun’a
pek fazla bir muhalefet olmamıştı. Bu Kanun, bazı alanlarda yenilikler getirmiştir. Bu
yenilikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
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Sağlık alanında: Fabrika duvarlarının ve tavanlarının senede iki defa boyanması,
havalandırma ve aydınlanmanın yeterli olması,
Çalışma saatleri alanında: Çalışma sürelerinin oniki saatten fazla olmaması ve gece
çalışmasının kaldırılması,
Eğitim alanında: Yönergelerin sağlanması,
Denetim alanında: Biri yerel bir yargıç, diğeri bir din adamı olmak üzere iki kişilik
bir heyetin fabrikaları denetlemesi ve kanuna uymayan işverenlere para cezası kesmesi.
Her ne kadar, böyle bir kanun çıkarılmış olmakla birlikte, önemli bir değişiklik
olmamıştır. Bununla birlikte, bazı işverenler kendiliğinden çalışma koşullarını iyileştirmeye
çalışıyorlardı. Bu işverenlerden bir tanesi de Robert Owen’di.
Robert Owen, David Dale’nin damadı ve ikinci ortağı olarak, 1800’de New Lanark
Pamuk Fabrikalarının yöneticisi olduğunda çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili
düşüncelerini uygulamaya sokma imkanına sahip olmuştur. Fabrikalardaki 2000 işçiden 500
tanesi yoksul çıraklardı. Geriye kalanların çoğunluğu ise hırsızlık, sarhoşluk ve kötülüklere
alışkınlık kazanmış kişilerdi. Yirmi üç yıl boyunca model bir fabrika ve model bir köy
oluşturma denemesi yapmıştır. Uygulamalarından bazıları şunlardır:


Yoksul çırakları çalıştırmaktan vazgeçmiştir.



On yaşından küçük çocukların çalışmasını engelleyerek okula göndermiştir.


Çalışma sürelerini oniki saate indirmiştir ve bunun da bir saat kırkbeş
dakikasını yemek için ayırmıştır.


Maliyetine yiyecek satan bir dükkân kurmuştur.



Evleri iyileştirmiştir.



Tıbbi bakım sağlamış ve hastalar için bir fon oluşturmuştur.



Bir tasarruf bankası kurmuştur.

Bu uygulamalarıyla ortaklarını ürküttüyse de, oldukça iyi kar etmiş, çevresinde her
yönüyle saygınlık kazanmış ve fikirleri takdir toplamıştır. Ancak, 1817’de dine hücum edince,
bu nüfuzunu kaybetmiştir ve uğruna mücadele verdiği fabrika yasası, önerilerinin soluk bir
yansıması olarak çıkmıştır.
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Uygulamalar
Ersöz Halis Yunus; “Doğuşundan Günümüze Sosyal Politika Anlayışı ve Sosyal Politika
Kurumlarının Değişen Rolü”, İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 64, S. 2, 2014, ss. 119144.
Özşuca Şerife, “Sosyal Politikanın Gelişimi”,
Çevrimiçi, http://iyh.istabip.org.tr/sirer/sp/7.pdf , 20, 09, 2015.
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Uygulama Soruları
1- Protestan ahlakının sosyal politika üzerindeki etkileri neler olmuştur?
2- Sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz çalışma koşulları karşısında işçilerin
tepkileri neler olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sanayi devrimi kavramını ve sanayi çağında meydana gelen ilerlemeleri
inceledik. Dünya tarihinin hiçbir döneminde dünyanın tablosu 19. yüzyılda olduğu kadar kısa
bir zaman içinde değişmemiştir. Dokuma sanayii dalgası ile başlayan gelişme evresi sırasıyla
demir-çelik, ulaştırma, kimya, elektrik ve benzin motorunda yaşanan gelişmelerle devam
etmiştir.
Ancak teknikte yaşanan bu gelişmeler karşısında sanayi devrimi ile beraber işsizlik
sorunu ortaya çıkmış, işsiz miktarının artış göstermesi ve işçilerin kendi aralarındaki rekabeti
ücretlerin düşmesine neden olmuş, çalışma süreleri uzamış ve çocuk ve kadınlar da
fabrikalarda olumsuz koşullarda çalışmaya başlamıştır.
Bütün bu koşullar işçilerin, kadın ve çocukların korunması ihtiyacı doğurmuş ve
devletler yavaş yavaş bu yönde adımlar atmaya başlamışlardır. Sosyal politika alanında ilk
müdahaleci kanun, 1802 tarihli “İngiliz Çocukları Koruma Kanunu”dur. Bu Kanun, yerel
yoksullara yardım otoriteleri tarafından bazı pamuklu fabrika sahiplerine çırak olarak verilmiş
bulunan Britanyalı yoksul çocukları korumak amacıyla çıkarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1- Sanayi devriminin ortaya çıkarmış olduğu sorunlar nelerdir?
2- Sanayi Devrimi için önemli bir adım olan buhar makinesini kim icat etmiştir?
3- Liberal düşünce ve iktisat biliminin öncüleri kimlerdir?
4- Sosyal politika alanında ilk müdahaleci kanun nedir?
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4. SOSYAL POLİTİKANIN ULUSAL TARAFLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal politikanın ulusal tarafları olan devlet ve sendikaları ele alacağız.
Bu bağlamda ilk olarak kamu müdahalesini ve sınırlarını ele aldıktan sonra devletin sosyal
politikadaki hakem, işveren ve düzenleyici rollerini inceleyeceğiz. Daha sonra ise
sendikaların sosyal politikadaki rolünü, sendika hakkı, sendika özgürlüğü, sendika güvenliği
kavramlarını, sendikal örgütlenme modellerini ve sendika siyaset ilişkisine değineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Devletin sosyal politikadaki rolleri nelerdir?
2- Sendikaların özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal
Sosyal politikanın ulusal tarafları Metinler ve tarihten örnekler ile
politikanın ulusal olan
devlet
ve
sendikaların konuların daha kolay anlaşılması
tarafları
fonksiyonlarını öğrenmek
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Devlet



Sendika



Sendika hakkı



Sendika özgürlüğü



Sendika güvenliği
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Giriş
Sosyal politikanın ulusal taraflarını başta devlet olmak üzere işçi ve işveren kuruluşları
oluştururken, bunların rol ve fonksiyonlarının ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel
yapılarındaki gelişmelere paralel olarak değişim gösterdiği görülmektedir.
Devletin sosyal konulara müdahale etmesinin başlıca nedenleri arasında, insani, dini
ve sağlık nedenleri, askeri nedenler, ekonomik nedenler, siyasi nedenler, kültürel nedenler ve
işçi sınıfının baskı oluşturması gibi nedenler bulunmaktadır. Kamu erki bu müdahaleyi
özellikle sosyal sigorta kurumu, sosyal güvenlik sistemi ve iş ve işçi bulma teşkilatıyla yerine
getirmektedir. Ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte, devletin sosyal politikadaki
rolü genel olarak üçlü bir yapı arz etmektedir. Bunlar; devletin düzenleyici, hakem ve işveren
rolleridir.
Kendisine üye olanların çalışma ilişkilerinden doğan ekonomik ve sosyal hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden sendikalar genel olarak; ferdiyetçidinamik sendikalar, statik-donmuş sendikalar ve dengeyi temsil eden sendikalar olarak üçlü
bir tipoloji sergilemektedir. Sendikaların doğup gelişmesi ve yasal olarak tanınması sonucu,
günümüzde sendika hakkı birçok ülke anayasasında ekonomik ve sosyal haklar arasında
yerini almıştır. Sendika hakkı yalnızca ulusal mevzuatlarla ve anayasalarla değil; aynı
zamanda uluslararası sözleşmelerle de güvence altına almıştır. Sendika hakkı ile işçilerin ve
işverenlerin sendika kurabilme, sendikaya girme, girmeme, sendikadan çıkma gibi bireysel
sendika özgürlüklerinin yanı sıra sendikaların kendine özgü faaliyetlerinin güvence altına
alındığı kolektif sendika özgürlükleri de ifade edilmektedir.
Sendikaların kuruluşunu ve her düzeyde örgütlenme şeklini ifade eden örgütlenme
modelleri, ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki koşullara bağlı olarak her ülkede farklılık
göstermektedir. Sendikal kademelenme olarak da adlandırılan sendikal örgütlenme modelleri;
taban, üst ve uluslararası örgütlenme modellerinden oluşmaktadır.
Sendikal kademelenmenin en alt düzeyindeki taban örgütlenme modelleri; meslek
sendikaları, işkolu(sanayi) sendikaları, işyeri (işletme) sendikaları ve genel sendikalardır.
taban örgütlenme modellerini oluşturan sendikalar bir araya gelerek üst örgütlenme
modellerini meydana getirmektedir. Üst sendikal örgütler kapsama alanlarına göre sendika
birlikleri, federasyonlar ve konfederasyonlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bunların
haricinde, Günümüzde dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası sendikal örgütler
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dünya İş Konfederasyonu ve Dünya
Sendikalar Federasyonu’dur. Tüm dünya çapında olmayıp, belirli bölgeler düzeyinde faaliyet
gösteren uluslararası örgütlerin başlıcaları ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC),
Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU), Karayip İşçi Kongresi (CCL) ve Arap Sendikalar
Konfederasyonu (ICATU)’dur.
İşçilerin topluca ve birlikte hareket ederek işi bırakmaları anlamına gelen grevin türleri
arasında öncelikli olarak kabul edilen kanuni ve kanuni olmayan grevlerin haricinde farklı
türlerde yapılabildiği de bilinmektedir. Bunlar arasında ön plana çıkanlar, çıkar grevi, hak
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grevi, vahşi grev, saldırı grevi, savunma grevi, dayanışma grevi, siyasi grev, kısmi grev,
dönen grev, genel grev, uyarı grevi, oturma grevi ve işe gelmeme grevidir.
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Sosyal politikanın ulusal ve uluslar arası düzeyde olmak üzere belli başlı iki tarafı
bulunmaktadır.
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.

4.1. Devlet
4.1.1. Kamu Müdahalesi
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 özellikl 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.

4.1.2. Kamu Müdahalesini Harekete Geçiren Nedenler
18. yy.ın son çeyreğinden itibaren doğup büyük bir hızla gelişmiş olan kapitalist
sanayi, geniş ölçüde sömürü hareketlerinin konusunu teşkil etmiş, başta çocuklar ve kadınlar
olmak üzere insanlık tarihinin hiçbir devrinde görülmemiş şekilde büyüyen işçi sınıfı, yine
tarihin hiçbir safhasında rastlanmayan şekilde utandırıcı bir sefalete sürüklenmiştir. İşçiler
kapitalist sanayinde son derece ağır çalışma şartları ve korkunç bir geçim sıkıntısı ile karşı
karşıya kalmışlardır. Sosyal huzursuzluklar sonucu geniş çaplı ayaklanmalar da ilk defa bu
dönemde ortaya çıkmış, bu durum karşısında kamu organları önceleri olayların seyircisi
olmuşlar, herhangi bir müdahalenin iktisadi gelişmeyi de, teknik ilerlemeyi de durduracağını
sanmışlardır. Ancak zaman ilerledikçe “hür iş akdine” bağlanan ümitlerin gerçekleşmediği
görülmüştür. Gerçekten de yer yer salgın hastalıklar çıkmış, kitlesel sefaletin ve insan
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sömürüsünün tepkileri toplumun temellerini sarsacak kadar tehditkâr bir vasıf kazanmıştır. Bu
da kamunun duruma müdahalesini zorunlu kılmıştır. Devletin sosyal meselelere müdahale
itmesine neden olan sebepleri 6 ana başlık altında toplayabiliriz:
a. İnsani, dini ve sağlıksal nedenler: insanlığa aykırı çalışma ve yaşama şartlarının
ortadan kaldırılması, bu arada özellikle çocuk, genç ve kadın işçilerin korunması zarureti, ağır
çalışma ve yaşama şartlarının yol açtığı kitlesel salgın hastalıkların önlenmesi, iş kazalarıyla
mücadele edilmesi, büyük dinlerin insanlar için koyduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi ve
dini hislerin bu durum karşısında galeyana gelmesi, “hemcins” fikrinin uyanması vb.
nedenler.
b. askeri nedenler: halkın savaş ve milli savunma gücünün korunması ve idamesi.
c. ekonomik nedenler: kirli rekabetin ortadan kaldırılması, emek verimliliğinin
artırılması düşüncesi.
d. siyasi nedenler: ihtilalci hareketlerden korunma fikri, devlet ve hukuk düzeninin
ayakta tutulması endişesi.
e. kültürel nedenler: ilk öğrenimin emniyet altına alınması ve çalışan kitleye serbest
zaman temini suretiyle halkın milli kültür hayatına katılmasının sağlanması.
f. İşçi sınıfının baskısı: işçi sınıfının müdahale sistemini genişletmek ve
derinleştirmek amacıyla kamu organları üzerinde çeşitli yollardan yaptığı baskılardır.

4.1.3. Kamu Müdahalesinin Araçları
Kamu müdahalesinin pratik hayattaki belirtileri belli başlı iki şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan birisi mevzuat, diğeri de kurumlardır. Gerçekten kamu organları önce
mevzuat çıkarmak suretiyle çalışanlarla, işverenler arasındaki ilişkilere ve hizmet
sözleşmelerine tesir etmişlerdir. Bağlayıcı karakterli bu mevzuatın önceleri sınırları
kısıtlıyken, daha sonra içerik ve biçimi gelişmiş ve genişlemiştir. Diğer taraftan yöne kamu
organları bazı kurumlar kurmak suretiyle çeşitli amaçlarla müdahalelerde bulunmuşlardır.
Bunların başlıcaları; sosyal sigorta kurumu, sosyal güvenlik sistemi ve iş ve işçi bulma
teşkilatlarıdır. Öte yandan kamu müdahalesinin mevzuat ve kurumlar gibi, emek piyasasına
ve çalışma şartlarına doğrudan doğruya olan etki ve müdahalesi dışında, dolaylı yollardan
aldığı vergi politikası, konut politikaları, asgari ücret politikaları gibi bir takım müdahale
tedbirleri de vardır.

4.1.4. Kamu Müdahalesinin Sınırları
Fakirlere yardım işleri ile başlayan kamu müdahalesi zamanla geniş, yaygın bir işçi
politikası şeklini almış, burada da kalmayarak daha yüksek amaçlara yönelmiştir. Devletin
sosyal ve ekonomik fonksiyonlarının tarihi süreçte gelişmesiyle refah ve sosyal devlet
kavramları ortaya çıkmıştır. İngiltere’de 1802 yılında başlayan ve sanayide çalışan çocukların
çalışma ilişkilerini düzenlemeye yönelmiş bulunan çok basit bir kanunun açtığı çığır, 19.
yy.ın sonunda ve 20. yy.da geniş bir müdahale sistemi haline gelmiştir. Devlet bugünün
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sanayi toplumlarında toplu hayatına iktisadi ve sosyal bakımdan devamlı olarak yeni şekiller
vermek gibi gayet ağır vazifeler yüklenmiştir. Sosyal refah devleti anlayışı bu etkisini
anayasalarda en başköşeye kurularak göstermektedir ayrıca uluslararası yasalar ve
sözleşmeler de devletin bugünkü çeşitli fonksiyonlarını tahrik ve teşvik edici mahiyettedir.
Nitekim 1941’de Roosevelt ve Churchill tarafından ilan edilen “Atlantik Şartı” devletlerin
savaş sonrası sosyal ve ekonomik fonksiyonlarını tespit eden uluslararası bir anayasa
mahiyetindedir. Bu hedefler arasında toplumların “sosyal güvenlikleri” başta gelen amaçtır.
“bu suretle toplumlar ihtiyaç korkusundan ve yarın endişesinden uzak kalacaklar, herkese
daha iyi çalışma, yaşam ve refah şartları sağlanacaktır.” (Madde 5). Ayrıca 1944’te
Philadelphia’da kabul edilen ve ILO’nun savaş sonrası amaç ve gayelerini tespit eden
beyannamede de “fakirlik nerede olursa olsun herkesin refahı için bir tehlike teşkil eder”
denilmekte, hatta bununla da kalınmayarak, herkese iş temini yeni bir fonksiyon olarak kamu
organlarına yüklenmektedir.
Nitekim 1961 Türkiye anayasası da, bu bakımdan devlete çağımızın sosyal anlayışına
uygun düşen çeşitli fonksiyonlar yüklemiştir. Diğer taraftan resmi mahiyeti haiz ILO’nun
kuruluşu ve 1919’dan bu yana olan geniş faaliyetleri, sosyal fonksiyonların yalnız ulusal
değil, uluslararası çapta da ne denli önem kazandığının açık bir göstergesidir.
Ancak her fonksiyonun olduğu gibi, kamu müdahalesinin de bir sınırı olacağı açıktır.
Bu sınırlar kendi kendine yardım mekanizması geliştikçe daralmış ve belirli kalıplar içinde
kalmıştır. Bugün kamu müdahalesi sanayi toplumlarında esas itibariyle kamu düzeni ve
intizamı, kamu sağlığı ile ilgili, oldukça dar bir mahiyet ve hüviyet almış ve kolektif ilişkiler
sistemini düzenleyen bir karakter kazanmıştır. Bu noktada kamu müdahalesi ve kolektif kendi
kendine yardımın birbirine zıt unsurlar olmadığı, birbirini destekleyici nitelikte olduğunu da
unutmamak gerekir.

4.1.5. Devletin Sosyal Politikadaki Rolü
Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmasına karşın, devletin sosyal politikadaki rolü
genel olarak üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; işveren rolü, düzenleyici rolü ve
hakem rolüdür.
4.1.5.1. Devletin 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.
4.1.5.2. Devletin Düzenleyici Rolü
Günümüzde hemen her ülkede devlet, gerek bireysel gerekse toplu iş ilişkileri ile ilgili
yasal 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.
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4.1.5.3. Devletin 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.

4.2. Sendikalar
Ekonomik hayatın maddi gerekleri ve zorunluluklarına karşı organizasyonlarına dahil
olan işçilerin insanlık hak ve menfaatlerini temsil ve elverişli şartlarını elde etmeyi ve bu çeşit
amaçlara gerektiğinde “emeğin bir plan ve program çerçevesi içinde üretimden uzak tutmak
(grev)” suretiyle ulaşmayı amaçlayan işçi kuruluşlarına “sendika” denmektedir. Günümüzde
sendikaların faaliyet alanları sadece emek piyasası ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Çünkü
sendikalar kendi üyelerinin menfaatlerini kolektif yoldan sırf işverenlere karşı değil, devlete
karşı da korumak zorundadırlar. Bu itibarla siyasi partilere, yasama organlarına, idareye,
kamuoyuna ve bu yoldan giderek devlete, hatta yargı kuruluşlarına kadar tesir etmeye
çalışmaları bakımından bizzat sosyal politika alanında çok olumlu faaliyetlerde
bulunmaktadırlar. Bunun dışında sendikalar; kooperatifler, bankalar, menkul ve gayrimenkul
mallar gibi maddi ve mali bir hayli geniş varlıklara da sahiptir.
Bunun yanında sendikalar işçilerini sadece grev yoluyla güçlü tutmakla kalmamakta,
var olan üye sayılarını sağlam tutup yeni üyeler de kazanabilmek için, işçilere yönelik maddi
manevi, kültürel ve sosyal birçok faaliyette de bulunmaktadırlar. Örneğin işveren tarafından
cezalandırılmış olan işçilere, işsizlere, hastalara, sakatlara yardım, cenaze parası, hukuki
koruma gibi maddi ve gayri maddi hizmetlerde bulunmakta ve geniş bir eğitim sistemi vücuda
getirmektedirler. Ayrıca dergileri, kitaplıkları, kursları ve diğer araç ve gereçleriyle üyelerinin
eğitimine, fikir ve düşünce seviyelerinin yükseltilmesine yardım ettikleri gibi, aynı zamanda
aralarında çeşitli temas imkânları yaratarak sınıf bilinci yanında, çalışma zevkini, iş disiplinini
ve meslek şeref ve haysiyetini kuvvetlendirmeye çalışmaktadırlar. Aslında kolektif kayıtlar ve
kurallar sayesinde bizzat şahsi hürriyet şuurunun yaratılması fikrine tarihte sendikaların
büyük yardımları dokunmuş ve işçiye mensup olduğu meslek ve sınıf bütününün bir uzvu
olma düşünce ve kanaatini aşılamışlardır. Ancak tüm bunlar yanında, sendikaların başta gelen
ve en önemli fonksiyonunun şüphesiz üyeleri adına tüm çalışma şartlarını işverenlerle kolektif
yoldan düzenleme unsurunun, yani toplu iş sözleşmesi yapmanın olduğunu unutmamak
gerekir.
İşveren sendikaları ise; sanayi hayatında işverenlerin aynı mücadele araçları ve taktik
ve stratejileriyle işçi sendikalarının karşısına çıkabilmek için kurdukları girişimci
organizasyonları yanında, ayrıca işçilere karşı menfaatlerini gözetip kollamak ve bir taraf
olmak amacıyla 2. bir kuruluş daha meydana getirmeleri zorunluluğu sonucunda doğmuştur.
Bunlar gerek belirli sanayi veya işkolunda, gerek genel nitelikte olmak üzere mahalli
kuruluşlar olarak doğmuşlardır. İşveren sendikaları birleşerek “işveren sendikaları
konfederasyonları”nı oluşturmaktadırlar.
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Modern sendikacılık ve sendikal hareketler hiç şüphesiz 19. yy.da doğup gelişen
modern kapitalist sanayinin bir ürünüdür. Sendika aslında işgücünün fiyatını tespit eden bir
emek kartelidir. Günümüzde tekelleşme anti tröst yasalarıyla yasaklandığı halde, birer emek
karteli olarak nitelendirilebilecek sendikalara her tarafta müsaade edilmiş, hatta teşvik
edilmiş, sendika kurma ve yönetme hakları anayasal güvence altına alınmıştır. Bu durumun
belli başlı nedenlerini emeğin emek sahibi aleyhindeki özellikleri oluşturmaktadır.
Diğer taraftan sendikaların 19. yy.da yaygın bir hale gelememelerini, bu çağa hakim
olan aşırı liberal (piyasalara müdahale karşıtı olan) ve aşırı ferdiyetçi (toplu ilişkilerden
ziyade bireyi ön plana çıkaran) temellere dayanan dünya görüşünde aramak gerekir.

4.2.1. İşçi ve İşveren Sendikalarının Belli Başlı Özellikleri
a. Gerek işçi, gerek işveren sendikacılığı hiç şüphesiz birinci sanayi devriminin
ürünleridir. Bu kuruluşların 1880’leri takip eden dönemde doğup yaygınlaşmasına rağmen,
sistematik kuruluşlar ve güçlü organizasyonlar niteliği kazanması ancak 20. yy.da
gerçekleşmiştir.
b. Günümüzde işçi sendikalarının belli başlı hedefleri arasında devamlı istihdam ve
çalışanlara iktisadi refah temin etmek, artan Gayrisafi sosyal hasıladan sürekli olarak pay
almak, ülkenin sosyo-ekonomik idaresinde söz sahibi olmak, endüstride çalışma şartlarını
çalışanlar lehine düzeltmek ve hafifletmek, kooperatif gibi ekonomik kuruluşlar, yetiştirme
kurumları gibi mesleki tesisler vücuda getirmek suretiyle üyelerine hizmet etmek, ayrıca ülke
ve dünya konjonktürü hakkında üyelerini aydınlatmak, onları sosyal politika, iktisat ve iş
hukuku alanlarında yetiştirmektir.
Sonuçta, hayatından ve işinden memnun olan insan-işçi tipinin doğup
yaygınlaştırılmasına çalışmak, ayrıca sınıf gururu, sınıf tezadı, sınıf kini ve sınıf mücadelesi
gibi çok vahim ve tehlikeli sosyal hastalıklarla mücadele etmektir.
c. İşçi sendikalarının ana karakteri saldırgandır. Öte yandan işçiler organize olup bir
baskı grubu durumuna gelmedikçe, işverenler genellikle ferdi hizmet akdi rejimini esas
itibariyle tercih etmektedirler. Nitekim 19. yy.da Batı’da, günümüzde ise çoğunlukla az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü gibi işverenler işçilerin organize bir güç
haline gelmelerini gönülden benimsememektedirler. Buna karşın, teşkilatlanma bakımından
ilk hamleyi yapan daima işçiler olmuş, işverenler ise daha sonra birleşmiştirler.
d. Gerek işçi, gerek işveren sendikaları asla zorunlu teşekküller mahiyetinde olmayıp,
tamamıyla serbest birleşmeler karakterinde ve özel hukuk esasına dayanan mesleki ve
bölgesel kuruluşlar durumundadırlar. Ayrıca üyeler her zaman ve serbestçe üye oldukları
sendikalarla bağlarını çözme yetkisine sahiptir.
e. Sendikalar kapalı teşekküllerdir. İşçi bir kişi, ancak kendi işkolunda kurulu işçi
sendikasına, bir işveren ise ancak kendi işiyle ilgili işveren sendikasına üye olabilir.
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f. Toplu sözleşmeye davet genellikle ve daima işçi sendikalarından gelmektedir.
Bunun nedeni, mal piyasalarında fiyatların önce yükselmesi, ücretlilerin ise yükselen fiyatları
topallayarak takip etmesi, yani fiyatları kovalamaya çalışmasıdır.
g. Böyle bir durum neticesindedir ki, emek piyasalarında işçi sendikaları birincil,
işveren sendikaları ise ikincil bir durum arz etmektedir. Ayrıca işçi sendikalarının yapıları
işveren sendikacılığı üzerinde de etkili olmaktadır.
h. İşveren kuruluşları, türlü ülkelerde türlü isimler almakla birlikte, hepsinin de amacı
üyelerinin ortak çıkarlarını emek piyasalarında korumaktır.
ı. İşveren sendikalarının sosyal mevzuatın hazırlanmasında olduğu gibi, sosyal politika
ve iktisatla ilgili olmak üzere belirli komisyonlara katılma, grev hareketlerine karşı “grevden
korunma sandıkları” meydana getirme, işletme üstü sosyal tesisler, yetiştirme kurumları kurup
geliştirme, iş mahkemelerinde üyelerini koruma gibi önemli fonksiyonları da vardır.
i. İşveren sendikalarını, üstlendikleri fonksiyonları itibariyle iktisat politikası ile ilgili
kuruluşlardan, yani ticaret ve sanayi odaları, borsalar, iş adamları ve sanayici derneklerinden
kesin çizgilerle ayırmak doğru değildir.
j. İlk defa organize olup bir sendikanın çatısı altında birleşenler ise vasıflı işçiler
olmuştur. Bunun nedenini Batı’da zanaat hayatının geleneksel yapısında aramak gerekir.
Lonca hayatının içinde büyüyüp sonradan ekonomik nedenlerle işçi olarak fabrika sanayine
intikal eden zanaatkarlar, organizasyon hayatına karşı olan bu alışkanlıklarını Avrupa
ülkelerinde sendika kurmak suretiyle sürdürmüşlerdir. Çok sonraları vasıfsız işçilerin de
katıldığı kitlesel sendikalar doğmuştur.
k. Aslında gerçek ve samimi manada bir işçi-işveren işbirliğinin dünyamızın birçok
ünlü kurumunda görüldüğü gibi emek verimliliğinin artması ve kuruluşların rantabl
çalışmaları üzerinde büyük ve önemli etkiler meydana getirdiğini ortaya çıkarmıştır.
Esasen Batı’da bugün grev bir fiil ve hareket olmaktan çok, genellikle bir tehdit,
kolektif pazarlık mekanizmasını işleten bir araç olmuş, taraflar sosyal barışın her iki taraf için
olduğu gibi, ülke için de büyük faydalar sağladığını zamanla öğrenme fırsatını bulmuşlardır.

4.2.2. Sendika Tipleri
a. Ferdiyetçi-Dinamik Sendika: Bu tip sendika genellikle demokratik-kapitalist rejim
içinde gelişmektedir. Batı dünyası sendikalarına damgasını vuran sendikacılık tipi budur. Bu
tip sendika ilk sırada istihdam şartları ile ilgili olmakla birlikte, işverenlerle amansız bir
mücadele, sınıf mücadelesi ve proletarya diktatörlüğü yoluyla toplumların kollektivist bir
şekil alması amacını gütmektedir. Ancak bu siyasi radikalizm akımı günümüzde hayli
yumuşamıştır.
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b. Ekonomik sistemin genel yapısı içinde Statik-Donmuş Sendika tipidir. Birinci tip
sendikanın dinamik karakterine karşı, statik bir kimliğe sahiptir. Komünist ve faşist ülkelerde
istihdam şartları etrafında bir mücadele bahis konusu değildir. Buna karşı resmi-merkezi
ekonomik ve sosyal politikanın yürütülmesinde bir araç ve iktisat planlarının
gerçekleştirilmesine çalışan bir organdır. Bu siyasi rejimlerde koalisyon hakkı, koalisyon
mecburiyeti ile değiştirilmiştir.
c. Dinamik-Statik Faktörler arasında Dengeyi Temsil Eden Sendika tipi: Bu tip
sendika, GSMH’nın bölüşümünde normal-meşru mücadeleye taraftardır. Ancak ücretlerin
ekonomik kanunlarla çevrili olduğu fikri hakimdir. Ayrıca parasal ücret artışlarından
kaçınarak, daha çok verimliliği artırma amacıyla işverenlerle el ve işbirliği yapma düşüncesi
hakimdir. Diğer bir ifadeyle 3. tip sendika sırf bir mücadele organı olmaktan çıkarak,
ekonomik bütünün bir parçası ve verimli bir faktör olduğunun farkındadır. Bu tip sendika iş
mücadelelerine girmekten sakınmamakla beraber, ancak reel ücret artışlarının mümkün
olacağını tahmin ettiği hallerde böyle bir mücadeleyi göze alır. Bu mücadelede topluma karşı
sorumluluk fikri ve emeğin verimliliği endişesi hiçbir zaman gözden uzak tutulmaz. Bugün
Batı ülkelerindeki sendikaların çoğunluğu bu tiptedir. İngiliz, Alman, İsveç, İsviçre,
Avusturya sendikaları gibi.

4.2.3. Sendika Hakkı, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Güvenliği
Ulusal yasalar ve uluslararası sözleşmelerle düzenlenen sendika hakkı, bireylerin
sendikal özgürlüklerini, sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına almaktadır.
Ancak uzun yıllar boyunca sosyal taraf ve yasal örgütler olarak tanınmak için mücadele
vermeleri sendikaları, farklı yollarla da varlıklarını güvence altına almaya veya mevcut
güvencelerini sağlamlaştırıcı sendika güvenliği önlemleri almaya itmiştir.
Sendikaların doğup gelişmesi ve yasal olarak tanınması sonucu, günümüzde sendika
hakkı birçok ülke anayasasında ekonomik ve sosyal haklar arasında yerini almıştır. Sendika
hakkı yalnızca ulusal mevzuatlarla ve anayasalarla değil; aynı zamanda uluslararası
sözleşmelerle de güvence altına almıştır. Sendika hakkı ile işçilerin ve işverenlerin sendika
kurabilme, sendikaya girme, girmeme, sendikadan çıkma gibi bireysel sendika
özgürlüklerinin yanı sıra sendikaların kendine özgü faaliyetlerinin güvence altına alındığı
kolektif sendika özgürlükleri de ifade edilmektedir. Bir başka ifade ile sendika hakkı, yalnızca
işçi ve işverenlerin bireysel sendika özgürlüklerini kapsamayıp, sendikaların varlıklarını ve
kendine özgü faaliyetlerini güvence altına alan kolektif sendika özgürlüğünü de kapsadığı için
çifte temel hak niteliğini taşımaktadır.
Bireysel sendika özgürlüğü: işçi ve işverenlerin serbestçe sendika kurma, kurulmuş
sendikalara üye olma, diledikleri sendikayı seçebilme, sendika içi faaliyetlere katılabilme,
sendikalara girmeme, sendikasız kalabilme ve sendikadan çıkabilme özgürlüğüdür.
Kolektif sendika özgürlüğü: Sendikaların varlıklarının, amaçlarının ve faaliyetlerinin
devlete, işverenlere, siyasi partilere ve diğer kuruluşlara karşı korunması, bağımsızlıklarının
sağlanması, faaliyetlerini serbestçe düzenleyebilme haklarına sahip olmalarıdır.
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Bireysel sendika özgürlüğü, sendika çokluğu ilkesini de beraberinde getirmektedir.
Sendika çokluğu ilkesi, bir işyerinde veya bir işkolunda birden fazla sendikanın
kurulabilmesini ifade etmektedir.
Sendika çokluğunun karşıtı olan sendika tekliği ilkesinin kabul edilmesi durumunda
ise, farklı eğilimleri ve görüşleri olan kişiler tek bir sendika çatısı altında toplanmaya
zorlanacaklardır ki bu durum sendika özgürlüğüne aykırı olduğu kadar kişi hak ve
özgürlüklerine de aykırı olacaktır.
Kolektif sendika özgürlüğünün doğal bir sonucu ise sendikaların bağımsızlığı ilkesidir.
Sendikaların bağımsızlığı ilkesi, işçi sendikalarının işverenlere ve devlete karşı
bağımsızlıklarını korumalarını ve serbestçe faaliyet gösterebilmelerini ifade etmektedir.
İşverenlere bağımlı bir sendika (Sarı sendika: İşverenler tarafından kurulan veya faaliyetleri
ve işleyişi işverenler tarafından kontrol edilen işi sendikalarıdır.), üyelerinin çıkarlarını değil,
işverenin çıkarlarını koruyacaktır. Devlete veya tek partili rejimde partiye bağlı bir sendika
ise, yarı resmi nitelikte bir örgüte dönüşeceği için devletin veya partinin emir ve istekleri
yönünde davranacaktır.
Genellikle toplu iş sözleşmesine konulan hükümlerle ve daha çok Anglo-Sakson
kökenli ülkelerde, sendikaları korumaya ve güçlendirmeye yönelik güvenceleri ifade eden
sendika güvenliği, bir sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer
sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı
eylemlerine karşı her çeşit önemli kapsamaktadır.
Sendika güvenliği önlemleri ile varlıklarını güçlendiren ve işveren karşısında işçileri
temsil etme güçlerini artıran sendikalar, örgütlenmenin zor olduğu ve sendikalaşma oranının
düşük olduğu ortamlarda üyelerini ve gelirlerini güvence altına almakta; işgücü devir hızının
yüksek ve işgücünün dağınık olduğu özel karakteristikler gösteren iş piyasalarında sendikaya
katılma isteksizliğinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Toplu iş sözleşmelerine konulan
sendika güvenliği koşulları, toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın üye sayısını ve
dolayısıyla rakip sendikalar karşısındaki rekabet gücünü artırmakta ve toplu iş
sözleşmesinden hiçbir karşılık ödemeden yararlanan bedavacıların önüne geçilmesine
yardımcı olmaktadır.

4.2.4. Sendikal Örgütlenme Modelleri
Sendikaların kuruluşunu ve her düzeyde örgütlenme şeklini ifade eden örgütlenme
modelleri, ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki koşullara bağlı olarak her ülkede farklılık
göstermektedir. Sendikal kademelenme olarak da adlandırılan sendikal örgütlenme modelleri;
taban, üst ve uluslararası örgütlenme modellerinden oluşmaktadır.
4.2.4.1. Taban Örgütlenme Modelleri
Sendikal kademelenmenin en alt düzeyindeki taban örgütlenme modelleri; meslek
sendikaları, işkolu(sanayi) sendikaları, işyeri (işletme) sendikaları ve genel sendikalardır.
Taban örgütlenme modelleri arasında yer alan bu sendikalar, üst ve uluslararası örgütlenme
modellerinin de temelini oluşturmaktadır.
73

Meslek sendikaları, yalnızca belirli bir zanaat veya mesleğe ait nitelikleri olan işçileri
üyeliğe kabul eden işçi sendikalarıdır. Meslek sendikalarının yatay bir örgütlenme modelini
oluşturdukları kabul edilmektedir.
Tarihsel olarak ilk ortaya çıkan sendika tipi olan meslek sendikaları, aynı zanaate veya
mesleğe sahip işçilerden oluşan, emek arzını sınırlayabilen ve bu nedenle başta sendika
güvenliği önlemleri olmak üzere çalışma koşullarını işverenlere tek taraflı kabul ettirebilecek
güce sahip olan bir örgüt türüdür. Meslek sendikaları 19. yy.da ortaya çıkmış ve sendikal
hareketin belkemiğini oluşturmuştur. Özellikle ABD ve İngiltere’de önem kazanan meslek
sendikaları, kitle üretim sanayisinin gelişmesine, emeğin standartlaşmasına ve geleneksel
niteliklerini kaybetmesine rağmen bu iki ülkede varlıklarını devam ettirebilmişlerdir.
İşkolu sendikaları, meslek ve vasıf ayırımında bulunmadan bir işkolundaki tüm işçileri
bir araya getirmektedir. İşkolu sendikaları 20. yy.ın başından itibaren makineleşmenin ve kitle
üretimin hız kazanmasına paralel olarak özellikle sanayileşmiş ülkelerde gelişme imkanı
bulabilmiş ve proleter işçi dayanışmasının gerçekleştirilmesi gibi ideolojik amaçlarla
desteklenmiştir. Aynı işkolunda çalışan işçilerin benzer çalışma koşulları ve ortak çıkarları
bulunduğu düşüncesiyle ortaya çıkan işkolu sendikaları, gerek güçlü bir sendikacılığa
ulaşmak, gerekse işkollarında çalışma koşulları arasında dengeyi sağlamak açısından önem
taşımaktadır. Meslek sendikalarının üyelerini genellikle vasıflı işçiler oluştururken; işkolu
sendikalarının üyelerini vasıfsız ve yarı vasıflı işçiler oluşturmaktadır.
Genel sendika, işçilerin mesleklerini ve çalıştıkları sanayi kollarını dikkate almaksızın
örgütlenen sendika modelidir. Meslek sendikalarının belirli mesleklere özgü kapalı birlikler
olması ve üye sayılarının sınırlı olması nedeniyle daha geniş birleşmelere ihtiyaç
duyulmuştur. Herkes için sendika sloganıyla ortaya çıkan genel sendikalar, işkolu ve meslek
ayırımı yapmadan tüm işçileri kendi çatıları altında örgütlemeyi amaçlamaktadır. Genel
sendikacılığın temel amacı, tüm işçileri bünyesinde toplayan bir tane büyük sendika
oluşturmaktadır. Genel sendikalar, değişik işyerlerinde, değişik işlerde ve farklı işkollarında
çalışsalar da işçilerin çıkarlarının ortak olduğunu savunan sosyalist akımların etkisiyle doğan
ve bu nedenle sosyalist amaçlar içeren ilk sendikal örgütlenme modelidir. Bu model İngiltere
ve Danimarka gibi genellikle kuvvetli bir meslek sendikacılığı tarihine sahip olan, ancak toplu
pazarlıklar geliştikçe genel sendika haline dönüşme zorunluluğuyla karşılaşan ülkelerde
görülmektedir. Hizmetler sektörünün gelişmesiyle birlikte, meslekler arasındaki keskin
ayırımlar ve dar iş tanımları ortadan kalktığı için, güçlü meslek sendikalarının görüldüğü
ülkelerde farklı mesleklere sahip olan işçilerin örgütlenebileceği genel sendikalara doğru bir
kayış yaşanmaya başlamıştır. Özellikle 90’ların 2. yarısından itibaren, farklı sektörlerde ve
meslek dallarında örgütlü bulunan sendikalar arasındaki birleşmeler, Almanya ve Hollanda
gibi geleneksel işkolu sendikacılığının olduğu Avrupa ülkelerinde bile, çok sektörlü ve çok
meslekli sendikalar olarak da adlandırılan ve yapıları itibariyle genel sendikalarla benzerlik
gösteren birleşik-küme sendikalarının oluşmasına neden olmaya başlamıştır.
İşyeri (işletme) sendikaları; örgütlenme ve faaliyet alanının bir işverene ait işyeri veya
işletme ile sınırlı kaldığı örgütlenme modelidir. İşyeri sendikaları çeşitli nedenlerden dolayı
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birçok ülkede tercih edilen bir örgütlenme modelidir. Örneğin işgücünün parçalı bir niteliğe
sahip olduğu ve birkaç büyük işletmede yoğunlaştığı ekonomilerde temel taban örgütlenme
modeli işyeri sendikalarıdır. Aynı zamanda işyeri sendikaları, işçi hareketinin ulusal düzeye
örgütlenmesinin işçilerin siyasal radikalleşmesine ve çatışmacı sendikacılığa yol açmasından
kaygılanan hükümetler ve işverenler tarafından da teşvik edilen bir örgütlenme modelidir.
Gelişmiş ülkeler arasında, egemen sendikacılık modeli olarak işyeri sendikacılığının
görüldüğü en tipik ülke Japonya’dır. Japonya’da işçilerin çalıştıkları işletmeye olan
geleneksel bağlılıkları, ömür boyu istihdam sistemi, işverenle işçiler arasında işbirliğine ve
işletmenin çıkarlarını korumaya dayalı olan çalışma ilişkileri bu ülkedeki işyeri
sendikacılığının arkasında yatan temel nedenlerdendir. İşyeri sendikaları, sendika özgürlüğü
ve sendikal demokrasi ilkelerine daha uyumlu bir yapı sergilemektedir. Ancak genellikle az
sayıda işçiyi kapsamaları ve işveren tarafından kolaylıkla kontrol altına alınabilen sarı
sendikacılığa yol açmaları nedeniyle birçok Batı ülkesinde eleştirilmektedir.
4.2.4.2. Üst Örgütlenme Modelleri
Günümüzde, mutlak bir ekonomik ve sosyal hak niteliğini kazanan birleşme ve
örgütlenme hakkı, beraberinde sendika özgürlüğünü de getirmektedir. Ancak sendika
özgürlüğü küçük örgüt ünitelerinin birleşmeleri yoluyla kurulan üst örgütlerle sağlanan güç
birliğiyle gerçek bir anlam kazanmaktadır. Bir başka ifadeyle, taban örgütlenme modellerini
oluşturan sendikalar bir araya gelerek üst örgütlenme modellerini meydana getirmektedir. Üst
sendikal örgütler kapsama alanlarına göre sendika birlikleri, federasyonlar ve
konfederasyonlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Üst sendikal örgütler, sendikal hareketin tümünü veya büyük bir bölümünü
kapsayabileceği gibi, küçük bir bölümünü de kapsayabilmektedir. Fransa, İtalya, ispanya ve
Türkiye gibi bazı ülkelerde siyasi ve ideolojik farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan parçalanmış
sendikal yapının (ideolojik sendika çokluğu) bir sonucu olarak birden fazla üst sendikal örgüt
faaliyet gösterirken; Almanya, İsveç, İngiltere gibi siyasi ve ideolojik nedenlerle sendikal
parçalanma ve rekabetin yaşanmadığı ülkelerde de yalnızca bir veya birkaç tane güçlü üst
sendikal örgüt faaliyet göstermektedir. Bir ülkede sendika birlikleri, federasyonlar ve
konfederasyonlardan oluşan üst örgütlenme modellerinin hepsi veya birkaçı bir arada
görülebileceği gibi; bazı ülkelerde bu modellerden yalnızca bir tanesini görmek de
mümkündür. Örneğin Türkiye’de 1970 yılında çıkarılan 1317 sayılı kanuna kadar her 3 üst
örgütlenme modeli de görülürken; 70-80 arasındaki dönemde federasyonlar ve
konfederasyonlar bir arada faaliyet göstermiş, ancak 1983’te kabul edilen 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu, güçlü bir sendikal yapı oluşturmak amacıyla, üst sendikal örgüt olarak
yalnızca konfederasyonların faaliyet göstermelerine izin vermiştir. Günümüzde Fransa’da ise
her 3 üst örgütlenme modeline de rastlamak mümkündür.
Üst sendikal örgütler, ülkelere göre değişen farklı işlevlere sahiptir. ABD ve Türkiye
gibi bazı ülkelerde üst sendikal örgütler esas itibariyle toplu pazarlık rolü olmayan, kendisine
bağlı sendikalara kıyasla gücü ve fonksiyonları daha sınırlı olan, genellikle gevşek bir yapıya
sahip koordinasyon sağlayıcı örgütler olarak faaliyet göstermektedir. Son yıllarda İskandinav
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ülkelerinde ise toplu pazarlığını merkezi düzeyde yürütülmesinden dolayı üst sendikal
örgütler pazarlık sürecinde aktif rol oynamaktadır.
4.2.4.3. Uluslararası Sendikal Örgütlenme Modelleri
Uluslar arası sendikal örgütlenme ya dünya çapında ya da bölgesel düzeyde faaliyet
gösteren sendikal örgütlenme şeklinde kendisini göstermektedir.
4.2.4.3.1. Dünya Çapında Faaliyet Gösteren Uluslararası Sendikal Örgütler
Dünya çapında faaliyet gösteren ve ulusal üst sendikal örgütleri üye olarak kabul eden
uluslararası sendikal örgütler Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dünya İş
Konfederasyonu ve Dünya Sendikalar Federasyonu’dur. Ulusal üst sendikal örgütleri
kapsayan ve dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası sendikal örgütlerle, işkolu
sendikalarını kapsayan ve dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası sendikal örgütler
arasında çeşitli ilişkiler mevcuttur.
4.2.4.3.2. Bölgesel Düzeyde Faaliyet Gösteren Uluslararası Sendikal Örgütler
Bölgesel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası sendikal örgütler, belirli bir bölgedeki
sendikaların ortak çıkarlarını temsil etmek veya özel sorunlarına bir bölgedeki uluslararası bir
organın dikkatini çekmek, bir ideolojiyi yaymak gibi amaçlarla oluşturulmaktadır. Bu örgütler
bir bölgenin tümünü veya bir bölümünü kapsamaktadır. Ulusal üst sendikal örgütleri
kapsayan bölgesel sendikalar örgütler arasında Afrika Sendikalar Birliği Örgütü, Arap
Sendikalar Konfederasyonu, Asya Sendikalar Birliği ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC- ülkemizdeki işçi sendikaları konfederasyonu da bu örgüte üyedir) gibi örgütler
sayılabilir.

4.2.5. Sendikacılık-Siyaset İlişkisi
Sendikalar, üyelerinin ekonomik çıkarlarını, başta toplu pazarlık sonucu imzalanan
toplu iş sözleşmeleri olmak üzere, inşaat, bankacılık, sigortacılık, gıda satış merkezleri gibi
çeşitli alanlarda yatırım faaliyetleri ve kooperatifçilik hareketleri vasıtasıyla korumaya ve
geliştirmeye çalışmaktadır. Sendikalar üyelerinin ekonomik çıkarlarını bu şekilde korurken;
gezi, toplantı, eğlence ve eğitim faaliyetleri ile de üyelerinin sosyal yönlerini
geliştirmektedirler. Sendikalar mesleki (ekonomik) ve sosyal fonksiyonlarına ek olarak, siyasi
fonksiyonlarını da üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için
kullanmaktadırlar. Günümüzde demokrasinin gelişmesiyle birlikte işçi ve işven sendikalarının
da içinde bulunduğu her türlü sivil toplum örgütü, parlamentonun yasama ve hükümetin
yürütme işlevlerine baskı yapmaktadırlar.
Sendikaların toplumun sayısal olarak büyük bir çoğunluğunu oluşturan işçileri temsil
rolünü üstlenmesi nedeniyle önemli bir oy potansiyeline sahip olması, iktidara gelme
mücadelesi içindeki siyasi partilerin sendikalara ilgi duymasına neden olmaktadır. Benzer
şekilde sendikalar da siyasi partiler aracılığı ile yasama ve yürütme organlarını etkileyerek
üyeleri için daha fazla ekonomik ve sosyal menfaat elde etmeye çalışmaktadırlar. Sendikalar,
özellikle kendi lehlerine olacak şekilde yasal düzenlemelerin çıkarılması ve bu
düzenlemelerin sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için iktidardaki siyasi partiyle
doğrudan ilişki içine girebildikleri gibi; parlamento üzerinde baskı oluşturarak veya lobi
76

faaliyetleri yürüterek dolaylı bir şekilde de güçlerini kullanabilmektedir. Bu nedenle
sendikalarla siyasi partiler arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda yaklaşımı üzerine
kurulduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle, siyasi partiler sendikaları, sendikalar
da siyasi partileri kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmektedir.
Sendikacılık ile siyaset arasındaki ilişki sistemi, her ülkenin çalışma ilişkilerini
düzenleyen hukuksal mevzuatına, siyasi rejiminin niteliğine, tarihi ve kültürel şartlarına,
sendikaların dar veya geniş anlamda siyaset yapmalarına göre şekillenmektedir. Sendikacılık
ile siyaset arasındaki ilişki türleri, dünyadaki uygulamalara bakılarak üç ana grup altında
toplanabilmektedir. Bu üç grup ilişki modeli ise, büyük ölçüde sendikaların dar veya geniş
anlamda siyaset yapmalarına bağlı olarak oluşmaktadır. Geniş anlamda siyaset yapan
sendikalar, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yerine getirebilmek
amacıyla siyaseti bir araç olarak kullanırken; dar anlamda siyaset yapan sendikalar siyasi
işlevlerini ekonomik işlevlerinde daha etkin veya her iki işlevini de aynı ölçüde
kullanmaktadır.
Ülkemizde sendikaların dar anlamda siyaset yapmaları yasaklanmışken, geniş anlamda
siyaset yapmaları ise serbest bırakılmıştır.

4.2.6. Sendikacılık ve Toplu Pazarlık
Toplu pazarlık kavramı, günümüzde oldukça sık kullanılan bir terim olmakla birlikte
özellikle ülkeden ülkeye değişen anlamlarda karşımıza çıkmaktadır. Toplu pazarlık kavramı
ilk defa Sidney ve Webb tarafından 1891 yılında İngiltere’de ortaya atılmış, kullanım alanı
Amerikalı bir sendikacı olan Samuel Gompers tarafından yaygınlaştırılmıştır. Bu kavramı ilk
defa kullanan Webb’lere göre, toplu pazarlık, bir tarafta işveren veya işveren örgütleri diğer
tarafta sendikalar olmak üzere ücret ve çalışma koşulları ile ilgili görüşmeleri ifade
etmektedir.
Toplu pazarlık kavramına dar ve geniş anlamda olmak üzere, iki farklı yaklaşım
bulunmaktadır. Geniş anlamıyla toplu pazarlık, çalışma yaşamı ve koşullarına yönelik, işçi ve
işveren olarak iki taraflı veya hükümetlerin de katılmasıyla üç taraflı sürdürülen görüşmelerin
tümünü kapsamaktadır. Bu anlamıyla işçi sendikası ile işveren veya işveren sendikası
arasında yapılan ve özel koşullar içeren pazarlıklar dışında ulusal düzeyde sürdürülen işsizlik,
enflasyon gibi konulara yönelik ve çoğu zaman ulusal anlaşma, toplumsal antlaşmalarla
sonuçlanan görüşmeler geniş anlamda toplu pazarlık kapsamına girmektedir.
Dar anlamda toplu pazarlık ise, sadece iki taraflıdır. İşçi sendikası ile işveren veya
işveren sendikası arasında sürdürülen veya işyerinde ücret ve çalışma koşullarını belirlemeye
yönelik bir sözleşme ya da uyuşmazlıkla sonuçlanan pazarlık sürecini açıklamaktadır.
Toplu pazarlık kavramı, çoğu kez toplu iş sözleşmesi kavramı ile karıştırılmakta ve bu
iki kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi bir veya birden fazla işçi
örgütü ile bir veya birden çok işveren veya işveren kuruluşları arasında bir veya birden çok
işyeri veya işkolunda işçi ve işverenlerin bireysel ve toplu ilişkilerini düzenlemek ve sözleşme
tarafları arasında hak ve yükümlülükleri belirtmek amacıyla imzalanan bir sözleşme
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olmaktadır. Görüldüğü üzere, toplu pazarlık bir süreci, toplu iş sözleşmesi ise bu sürecin
sonuçlarından birini ifade etmektedir.
Toplu pazarlık, tarafların kendi çıkarlarını korumak ve geliştirmek için seçtikleri ve
demokratik toplumlarda yasalarla koruma altında alınmış bir pazarlık ilişkisidir. Sendikalar
toplu pazarlık yoluyla ücretler, sosyal yardımlar ve yan ödemeler gibi parasal konularda
iyileştirmeler yaparak, ilk önce üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya çalışmaktadır.
Ayrıca iş güvencesi, çalışma saatleri, izinler, eğitim gibi çalışma konularına yönelik toplu
pazarlık konuları da dolaylı olarak ekonomik nitelik taşımaktadır. Bunun yanında toplu
pazarlıklarda ekonomik niteliği bulunmayan amaçlar da bulunmaktadır. Bunlar daha çok
sözleşmenin uygulanması, şikâyet ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve yönetime katılma
gibi konulara yönelik getirilen düzenlemelerdir.
Toplu pazarlık süreci en az iki taraf gerektirmektedir. Bunlardan birincisi, bir işçi
topluluğudur. İşçileri pazarlık masasında temsil eden örgüt sendika olmaktadır. Toplu pazarlık
sendikalarının en önemli fonksiyonlarından birisidir. Bununla birlikte, sendikanın bu
fonksiyonu yerine getirmekteki etkinliği bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar, sendikanın üye
sayısı ve yoğunluğu, mali kaynakları, üyelerinin desteği gibi değişkenlerdir.
Genel olarak, toplu pazarlıkta işçi tarafını sendikaların temsil etmesine rağmen,
Almanya, İskandinav ülkeleri, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde İş Konseyleri gibi
işletme temelli örgütler de pazarlık fonksiyonunu üstlenmektedir. Genellikle bu tür örgütlerin
taraf olduğu toplu pazarlıklar ücret dışı konularda yoğunlaşmaktadır.
Toplu pazarlığın taraflarından biri sendikalar olmakla birlikte işverenin pazarlığı hangi
sendikayla yapacağı önemli bir konudur. Bu durumda karşımıza yetki ve ehliyet kavramları
çıkmaktadır. Ehliyet genel olarak, toplu sözleşme imzalayabilmeyi, yetki ise bu ehliyeti belirli
bir alanda kullanabilmeyi ifade etmektedir. Sendika tekliğinin benimsendiği ülkelerde yetkili
işçi sendikasını belirlemek oldukça kolaydır. Buna karşılık sendikaların dini ve ideolojik
görüşler doğrultusunda bölündüğü ülkelerde işçi tarafında toplu pazarlık ehliyeti bulunan
Toplu pazarlık bir problem çözme aracıdır. Ortada bir problem olduğu ve taraflar bu
problemi kendi çıkarlarına göre çözmek istediği için çatışma olması kaçınılmazdır. Sendikalar
için toplu pazarlık sonucu oluşan kuralların işverenlerin otoritesini ve gücünü sınırlaması
önemliyken, işverenler için ise toplu pazarlık daha çok bir maliyetleri kontrol etme aracıdır.
Ayrıca toplu pazarlık kurumuna sendikaları aracılığıyla katılarak hangi kuralların nasıl
yapılacağına katkıda bulunan işçiler, çalışma hayatında daha fazla denetim sahibi
olmaktadırlar.
Toplu pazarlık sırasında taraflar sonuca ulaşabilmek için belirli yöntemler kullanır. Bu
yöntemler çerçevesinde şekillenen üç farklı toplu pazarlık ilişkisinden söz etmek mümkündür.
Birincisi çatışmaya dayalı toplu pazarlıktır. Bu tür toplu pazarlıklarda her iki taraf da kendi
görüşlerinde ısrarcıdır ve kesinlikle taviz vermek istemez. Genelde bu tür pazarlıklarda
taraflar birbirleriyle iletişim kanallarını kapalı tuttukları için toplu pazarlık, görüşme safhasına
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bile ulaşmaz. Taraflar görüşme ve anlaşma çabası içine girmeden doğrudan grev ve lokavta
başvurur.
İkincisi, muhalefete dayalı toplu pazarlıktır. Bu tür toplu pazarlıklarda taraflar kendi
taleplerini ortaya koymadan önce karşı tarafın amaçlarını anlamaya çalışmaktadır. Böylece
karşı tarafın tepkilerine önceden hazır olabilirler. Karşı tarafın önerilerini, çatışmaya dayalı
pazarlıkta olduğu gibi, en başta reddetmek yerine belirli bir inceleme veya düşünme
sürecinden sonra ret veya kabul eder. Tarafların bu tür pazarlıklarda en önemli silahı grev ve
lokavttır. Birbirlerini grev veya lokavtla tehdit ederek, karşı tarafın zayıf noktalarını ortaya
koymaya çalışırlar. Çatışmacı toplu pazarlıktan farklı olarak taraflar, barışçı olmayan çözüm
yollarını en son aşamada kullanarak uzlaşmaya varmaya çalışırlar. Bu tür pazarlıklarda bir
taraf kazanır, bir taraf kaybeder.
Üçüncüsü ise problem çözmeye dayalı toplu pazarlıktır. Bu tür toplu pazarlıklarda her
iki taraf da uzlaşma amacıyla pazarlığa başlar. Birbirleriyle gerekli bilgileri paylaşırlar ve
iletişime açıktırlar.
Toplu pazarlıkta sendika hedefleri sendikaların felsefelerine, yapılarına ve amaçlarına
göre farklılık göstermektedir. Dünyadaki sendikaların önemli bir kısmı, özellikle ABD
sendikaları, kendi üyeleri lehine işverenlerle dolaysız pazarlık yoluyla bazı çıkarlar sağlama
gibi sınırlı amaçlar taşırken, Avrupa’daki örneği görülen doktriner-siyasi nitelikte sendikalar,
toplumun iktisadi ve sosyal düzenini köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bütün bu
farklılıklara rağmen, genellikle sendikaların toplu pazarlıktaki talepleri şu şekilde
sınıflandırılabilir: Örgütün devamını sağlamak, çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretleri
artırmak ve uyuşmazlıkların çözümü için gerekli mekanizmaları kurmak.
Örgütün devamını sağlamaya yönelik olarak sendikalar yasal hakları mevcut olsa da
sözleşmelere sendikaların tanınması, sendika güvenliği, sendika üyeliğinin garantisi gibi
hükümler koymaya önem vermektedirler. Böylece üye sayısını artırarak ve aidatların düzenli
bir şekilde alınmasını sağlayarak, sendikaları kararlı ve güçlü örgütler haline getirmeyi
hedeflemektedir.
İşverenler toplu pazarlığı kendi yönetim hakkına bir müdahale olarak görmekle
birlikte, günümüzün rekabet koşulları her iki tarafı da işletmenin varlığını sürdürmeye yönelik
ortak bir çıkar etrafında buluşmaya zorlamaktadır. İşverenlerin amacı maliyetleri düşürerek
karı artırmaktır. Bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu ücretleri kontrol etmektedir.
Toplu pazarlığın ekonomik yönlü amaçları dışında yöneticilerin en önemli amacı,
toplu pazarlık sonucu imzalanan toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönem boyunca
işletmede çalışma barışını sağlayarak çalışanların verimlilik ve motivasyonlarını
arttırmaktadır.
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Çalışma hayatında işçi ve işveren tarafı arasındaki ilişkileri düzenleyen tüm konular
toplu pazarlığın kapsamına girmektedir. Ancak toplu pazarlıkların ve toplu pazarlıklar
sonucunda bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin içerdiği konular toplu pazarlık düzeyi,
sendikaları pazarlık gücü, işgücünün yapısı, ekonomik yapı, yasal düzenlemeler ve zaman
gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.
Toplu pazarlıkta ele alınan ve daha sonra toplu iş sözleşmesine aktarılan konuları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
a. Toplu pazarlık taraflarının, toplu pazarlık ünitesinin ve toplu pazarlık kapsamının
dışında kalacak kişilerin tespiti,
b. Ekonomik çıkarlar ve çalışma koşulları (ücretler, çalışma süreleri, ara dinlenme
süreleri, izinler, postalar, fazla çalışma),
c. İstihdam ilişkisiyle doğrudan ilgili olan diğer koşullar (işe alınma, iş güvencesi,
terfi, kıdem, eğitim),
d. İstihdam koşullarını dolaylı bir şekilde etkileyen işverenin tasarrufları (taşerona iş
verme, yatırımlar, teknolojinin değişimi),
e. Sosyal hizmet koşulları, refah koşulları ve işçilerin çalışma koşullarını etkileyen
diğer konular (çocuk bakımı, kantinler)
f. Sosyal güvenlik koşulları (hastalık izni, emeklilik ikramiyesi, analık/babalık)
g. Diğer sosyal yardımları (tatil ikramiyeleri, tıbbi yardımlar, işçinin bakmakla
yükümlü olduğu kişilere sağlanan yardımlar)
h. Çalışma hayatının kalitesiyle ilgili konular (işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri,
fiziksel çalışma koşulları, çalışanların katılımı)
ı. Taraflar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi (barış yükümlülüğü, yönetimin
imtiyazları, sendika güvenliği)
i. Toplu iş sözleşmelerinin yürütülmesiyle ilgili koşullar (sözleşme koşullarının ihlali
durumunda uygulanacak kurallar ve izlenecek prosedür)
Tarafların tespiti ile başlayıp, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona eren toplu
pazarlık süreci, birbirini takip eden çeşitli aşamalardan oluşmaktadır:
Taraflar arasındaki toplu görüşme anlaşmayla sona erdiği taktirde toplu iş sözleşmesi
imzalanarak yürürlüğe girer. Toplu görüşmenin uyuşmazlıkla sona ermesi durumunda ise,
uyuşmazlığın çözümü için barışçı veya müdahaleci yollar kullanılır ve uyuşmazlığı
çözülmesiyle birlikte toplu iş sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girer.
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Toplu iş sözleşmeleri, belirli veya belirsiz süreli yapılabilmektedir. Toplu iş
sözleşmeleri Almanya, Avusturya, İskandinav ülkeleri, ABD ve Kanada’da genellikle belirli
süreli iken, İngiltere’de genellikle belirsiz sürelidir. Belirli süreli toplu iş sözleşmeleri için
yasalarda asgari ve azami süreler tespit edilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinde asgari süre bir
yıl, azami süre ise dört ile beş yıl arasında değişmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde toplu iş
sözleşmesinin süresi genellikle iki yıl olmaktadır.
Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin içeriği ve ekonomik koşullarla yakından
ilgilidir. Örneğin üç sosyal tarafın, çalışma hayatını ilgilendiren genel sorunların çözümünde
uyulacak ilke ve kararları aldığı ulusal düzeydeki sözleşmeler, işkolu ve işletme
sözleşmelerine göre daha uzun süreli veya belirsiz süreli yapılmaktadır. Ayrıca toplu iş
sözleşmelerinin süresi, refah dönemlerinde kısa olurken; durgunluk dönemlerinde sendikanın
daha uzun koruma istemesi nedeniyle uzun olmaktadır. Enflasyonist bir ekonomik ortamda
ise, belirsizlik ve fiyat artışlarını yakalama düşüncesi nedeniyle toplu iş sözleşmelerinin süresi
kısalmaktadır.
Toplu pazarlıklar, bir işyeri/işletme düzeyindeki az sayıda işçiyi kapsamına alabileceği
gibi, ulusal düzeyde işçilerin büyü bir kısmını veya belirli bir meslek grubunda çalışan
veyahut ulusal düzeyde belirli bir işkolunda çalışan tüm işçileri de kapsamına alabilmektedir.
Bir başka ifadeyle toplu pazarlıklar, alt düzeyde ve merkezileşmeden uzak bir şekilde
işletme/işyeri düzeyinde görüldüğü gibi, daha üst düzeyde ve merkezi bir yapıda işkolu
düzeyinde ve ulusal düzeyde de görülebilmektedir.
Toplu pazarlığın tüm ülkeler için geçerli olan ideal bir düzeyinden söz etmek doğru
değildir. Her toplu pazarlık düzeyinin kendi içinde olumlu ve olumsuz tarafları olmakla
birlikte, sendikalar genellikle üyelerinin çalışma koşullarını standartlaştırmak ve pazarlık
güçlerini birleştirmek amacıyla merkezi pazarlıkları, işverenler ise piyasa ve işletme
koşullarına göre esnek davranabilmek amacıyla alt düzeyli pazarlıkları tercih etmektedir.

4.2.7. Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
İşçi ve işveren taraflarının karşıt çıkarları arasında sürdürülen bir ilişki olduğu için
çalışma ilişkilerinde iş uyuşmazlıklarının çıkması doğal ve kaçınılmazdır. İş uyuşmazlıkları,
farklı şekillerde ve farklı nedenlerle ortaya çıkmaktadır. İş uyuşmazlığını, işçilerle
işverenlerin karşılıklı hak ve çıkarları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar olarak tanımlamak
mümkündür. Uyuşmazlığın taraflarına göre iş uyuşmazlıkları, bireysel ve toplu iş
uyuşmazlıkları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Uyuşmazlığın niteliğine ve konusuna göre toplu iş uyuşmazlıkları toplu hak ve toplu
menfaat uyuşmazlıkları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Toplu hak uyuşmazlığı, işçi ile işveren
arasındaki iş ilişkisinin dayanağını oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve hizmet akdi
hükümleri ile sağlanan hakların sendika, işveren veya işveren sendikası tarafından ihlal
edilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Varolan bir hakkın ihlali söz konusu olduğu için hak
uyuşmazlıklarına, hukuki veya yasal uyuşmazlıklar da denilmektedir.
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Toplu çıkar (menfaat) uyuşmazlıkları ise, mevcut bir hakkın değiştirilmesi veya yeni
bir hakkın meydana getirilmesi amacıyla sendika ile işveren veya işveren sendikası arasında
ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu nedenle toplu çıkar uyuşmazlıkları, toplu iş sözleşmesi
imzalanmadan önce toplu pazarlık süreci içinde çıkan uyuşmazlıklardır.
Toplu pazarlıklar, anlaşmazlık ile sonuçlanabilmektedir. Öte yandan toplu pazarlık
sürecinde anlaşma sağlanması durumunda imzalanan toplu sözleşmelerin uygulanmasında da
çeşitli anlaşmazlıklar (toplu hak uyuşmazlığı) ortaya çıkabilmektedir. Özellikle toplu
pazarlığın anlaşmazlıkla sonuçlanmasıyla ortaya çıkan toplu çıkar uyuşmazlığı, yalnızca toplu
pazarlığın kapsamındaki işyeri ve işçileri değil; ulusal düzeyde çalışma barışını ve ekonomik
istikrarı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle çalışma hayatında ve ekonomide
istikrarın sağlanması için, toplu iş uyuşmazlıkları çeşitli yollarla çözüme kavuşturulmaktadır.
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde barışçı ve müdahaleci (çatışmacı) olmak üzere iki
farklı yol kullanılmaktadır.
Grev ve lokavt, toplu iş uyuşmazlıklarını çözmek için kullanılan yollardan birisi
olmakla birlikte; ulusal ekonomiyi ve hatta kamu düzenini, az ya da çok, olumsuz yönde
etkilemektedir. Nitekim grev ve lokavt yasakları, ekonomik ve sosyal amaç taşımayan grev ve
lokavtların kanundışı sayılması gibi düzenlemeler bu düşünceye dayanmaktadır. Grev ve
lokavt haklarının özüne dokunmadan uyuşmazlığın çözümü için barışçı yolların
kullanılmasının bazı durumlarda grev ve lokavtı, dolayısıyla bunlardan doğacak zararları
önleyebileceği kabul edilmektedir. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan başlıca
üç barışçı yol vardır. Bunlar arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkimdir. Ayrıca toplu hak
uyuşmazlıklarının çözümünde yargısal yollar da kullanılabilmektedir.
Uzlaştırma, toplu iş uyuşmazlıklarında mücadeleci çözüm yollarına gidilmeden önce
dışarıdan bir kişi veya kurulun taraflar arasında uzlaşma sağlayıcı çaba göstermesini öngören
bir yoldur.
Arabuluculukta da uzlaştırmada olduğu gibi, taraflar arasında toplu iş uyuşmazlığında
tarafsız üçüncü bir kişi uzlaşmaya yardımcı olmakta ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını
gidererek onları birbirine yakınlaştırmaya çalışmaktadır. Tarafların anlaşamamaları halinde
ise, arabulucunun görevi sona ermektedir. Görevi sona eren arabulucu bir rapor hazırlayarak
ilgili mercilere sunmaktadır.
Ülkemizde 1983 yılında kabul edilen 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu’nda grev ve lokavt kararı alınmadan önceki aşamada tarafların barışçı bir çözüm yolu
olarak uzlaştırma yerine arabuluculuğa başvurması gerekmektedir.
Tahkim (hakem), yasal olarak düzenlenen ya da tarafların kendi aralarında
kararlaştırdıkları bir uygulamadır. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim,
uzlaştırmacı değil; karar verici bir rol oynamaktadır. Tahkimin diğer barışçı çözüm
yollarından ayıran en önemli noktası, uyuşmazlığın tarafları bağlayıcı bir kararla
çözümlenmesidir. Eş deyişle tahkimin vermiş olduğu karar, uzlaştırmada olduğu gibi
tarafların kabulüne sunulmamakta, tarafları mutlak olarak bağlamaktadır. Tahkimin verdiği
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karar, toplu hak uyuşmazlıklarında mahkeme kararı hükmü; toplu çıkar uyuşmazlıklarında ise
toplu iş sözleşmesi hükmü niteliği kazanmaktadır.
Mücadeleci çözüm yolları, toplu iş uyuşmazlıklarında anlaşmayı sağlamak amacıyla
sosyal tarafların diğer tarafı zorlamasını veya zor durumda bırakmasını sağlayan çözüm
yollarıdır. Taraflar üzerinde ekonomik baskı oluşturmak için kullanılan yöntemlerdir. Toplu iş
uyuşmazlıklarında iki temel mücadeleci çözüm yolu bulunmaktadır. İşçiler açısından grev
(strike), işverenler açısından ise lokavt (lock-out) en önemli mücadeleci çözüm aracıdır.
Demokratik ülkelerde temel hak ve özgürlükler arasında yer alan grev hakkı işçilere,
işverenler karşısında sendikaları aracılığıyla eşit pazarlık gücü sağlayan bir araçtır. Grev,
sendikalar vasıtasıyla işçilerin taleplerini işverene kabul ettirebilmek için kullandıkları bir tür
ekonomik yaptırımdır. Grev, bir iş uyuşmazlığı şekli değil; toplu iş uyuşmazlıklarının
çözümünde kullanılan mücadeleci bir yoldur. Grevin amacı taraflar arasındaki uyuşmazlığı bir
çıkmaza sokmak değil; işçilerin üretici güçlerini kullanarak taleplerini işverene kabul
ettirmelerini sağlamak ve uyuşmazlığı çözümlemektir.
Grev, çalışma koşullarını kendi lehlerine değiştirmek ve yeni haklar ve menfaatler
sağlamak amacı ile işçilerin çoğunu önceden aralarında karar vermek suretiyle bir işyerinde
ya da işkolunda belirli ya da belirsiz bir süre için çalışmaya son verme durumudur.
Grevler ekonomik nedenlerden kaynaklanabildiği gibi sosyal, siyasal ve psikolojik
bazı faktörler de grevlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ancak greve özellikle toplu
görüşmelerde ücret ve diğer parasal konularda anlaşma sağlanamadığı zaman gidilmektedir.
Grevlerin süresi ise sendikanın grev fonlarının büyüklüğüne, felsefi ve örgüt yapısına,
grevin türüne, işin ve işçinin niteliğine göre değişebilmektedir. Bir günlük, hatta birkaç saatlik
grevler olabileceği gibi, aylarca süren grevler de yapılabilmektedir. Grevlerin süresi aynı
zamanda işverenlerin grev karşısındaki direnme gücüne bağlı bulunmaktadır. Grevin yapıldığı
işletmenin mali durumu ve stok düzeyi yetersizse, kilit noktalarda çalışan işçiler greve
gitmişse ve işletmenin grev sigortası mevcut değilse, işverenin grev karşısındaki direnci çok
fazla olmayacak ve işçilerin taleplerini büyük ölçüde karşılamak zorunda kalacaktır. ABD
gibi bazı ülkelerde işverenler, grev sırasındaki üretim kaybını en aza indirebilmek için greve
katılan işçilerin yerine daimi veya geçici işçiler alabilmektedir. Ancak Türkiye’de olduğu gibi
birçok ülkede greve katılan işçilerin yerine geçici veya daimi işi almak yasaklanmıştır.
Grevlerin yoğunluğu ise, işkollarının özelliklerine göre değişmektedir. Madencilik,
gemi yükleme ve boşaltma gibi çalışma koşullarının ağır olduğu ve sendikalar arası rekabetin
yaşandığı işkollarında yüksek grev eğilimi devam etmekle birlikte son yıllarda grevlerin
yoğunluğu büyük ölçüde azalmaktadır. Günümüzde grevlerin greve katılan işçilerin ve grevde
kaybedilen işgünü sayısında önemli değişiklikler görülmekte daha az çatışmanın yaşandığı bir
endüstri ilişkileri sistemine doğru bir kayış yaşanmaktadır.
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Uzun yıllar boyunca grev, bir şiddet ve zor kullanma aracı olarak kabul edilerek suç
sayılmış ve yasaklanmıştır. Grev, ancak 20.yy.dan itibaren demokrasinin gelişip
yerleşmesiyle birlikte verilen örgütlü iş mücadeleleri sonucunda bir hak olarak kabul
edilmeye başlanmıştır. Örneğin İngiltere’de grev hakkı 1906 yılında tanınırken, Fransa’da
grev hakkı 1864 yılında tanınmış, ancak bu hak daha sonra belirli dönemlerde
kullanılamamıştır. Birçok Batı Avrupa ülkesinde grev hakkı, II. Dünya Savaşı sonrasında
kabul edilmiştir. Örneğin grev hakkı, 1948 İtalya Anayasası’nda, 1970’lerde ise İspanya,
Portekiz ve Yunanistan Anayasaları’nda yer almıştır. Almanya, Hollanda ve Belçika gibi kimi
ülkelerde ise, grev hakkıyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmamış, grev
uygulamanın kabulü esasına bağlı olarak fiili bir kurumlaşma haline gelmiştir. Türkiye’de ise
ilk kez 1961 Anayasası’nda yer verilen grev hakkı, 1982 Anayasası’nda da 54. maddede
düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. ILO’nun grev hakkından doğrudan bahseden hiçbir
sözleşmesi yoktur ancak dolaylı grev hakkından söz edilmektedir.
Grevler amaçlarına, nedenlerine, sürelerine, kanunlara uygunluk ve ortaya konuş
biçimlerine ve etkinliklerine bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Grev,
kanunlara uygunluk durumlarına göre öncelikle yasal ve yasal olmayan grev şeklinde ikiye
ayrılmaktadır. Kanuni grev, ulusal mevzuatta yer alan amaçlara, koşullara ve prosedürlere
uygun bir şekilde yapılmayan grevdir. Birçok ülkede yasal olmayan grevlere karşı önlemler
oluşturulmaktadır. Ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte, yasadışı greve katılan işçiler
tazminat ödemeden derhal işten çıkartılabilmekte ve işverenin yasadışı grev nedeniyle
uğradığı zarar işçiye ödetilmektedir. Ancak yasadışı greve sendikanın karar vermesi
durumunda işçi, zarar ödeme yükümlülüğünden kurtulmakta; yasadışı grevi destekleyen veya
örgütleyen sendika, grevin neden olduğu zarardan sorumlu tutulmaktadır.
Yasal olan ve olmayan grev ayrımının dışında uygulamada sıkça görülen başlıca grev
türleri şunlardır:
Çıkar (menfaat) grevi: Toplu pazarlık sürecinde, toplu iş sözleşmesinin imzalanması
sırasında uyuşmazlık çıkması halinde yapılan grevdir.
Hak grevi: Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından veya eksik uygulanmasından ya
da yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlık sonucunda yapılan grevdir.
Vahşi (Denetimsiz) grev: Herhangi bir sendikanın desteği olmadan işçilerin
kendiliklerinden başlattıkları grevdir.
Saldırı grevi: İşçilerin, işveren tarafından henüz lokavt kararı alınmadan başlattıkları
grevdir.
Savunma grevi: İşverenin aldığı veya uygulamaya başladığı lokavt kararına karşı,
işçilerin kendilerini korumak amacıyla başlattıkları grev türüdür.
Dayanışma (sempati) grevi: İşçilerin doğrudan kendi istekleri adına değil, bir başka
işyerindeki grevi desteklemek amacıyla başlattıkları grevdir.
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Siyasi grev: Yasama ve yürütme organlarını etkilemek amacıyla başlattıkları grevdir.
Siyasi grevin hedefinde işveren yerine devlet bulunmaktadır.
Kısmi (bölümsel) grev: Bir işletmede çalışan işçilerin tümü yerine çalışmaları
işletmeyi önemli ölçüde etkileyecek olan işçilerin işi bırakmaları suretiyle yaptıkları grevdir.
Dönen grev: Grevin işyerindeki üretim birimleri veya değişik çalışma grupları
arasında sırayla uygulanmasıdır. Kısmi greve benzeyen dönen grevde işçiler belirli bir plan
uyarınca önce işletmenin bir bölümünde greve gitmekte, bu bölümde grevin bitmesinden
sonra işletmenin diğer bir bölümünde grev başlatılmaktadır. Grevin birden fazla işletmeyi
kapsaması durumunda ise, işletmelerde sıra ile grev uygulanmaktadır.
Genel grev: Bir ülkedeki birkaç işkolunda veya tüm işkollarında, ülkenin tümünde
veya bir bölgesinde belirli veya belirsiz süreli olarak yapılan grevdir. Genel grev, genellikle
siyasal iktidarları etkilemek amacıyla yapılmaktadır. Kimi zaman ekonomik amaçlar taşısa da
genel grev, esas itibariyle siyasal bir nitelik taşımaktadır.
Uyarı grevi: İşvereni bir kararından veya bir uygulamasından vazgeçirmek amacıyla
başvurulan ve belirli bir süre uygulanacağı önceden açıklanarak başlatılan grevdir.
Oturma grevi: İşçilerin işyerlerini terk etmeyerek, ancak iş görme borçlarını yerine
getirmekten kaçınarak ve oturarak gerçekleştirdikleri bir eylemdir.
İşe gelmeme grevi: İşçilerin özellikle toplu pazarlık sürecinde işvereni etkileyebilmek
için bir takım mazeretlerle işe gelmemeleri veya geç gelmeleridir.
İşverenlerin sendikaların uyguladıkları veya uygulayacakları grev karşısında
kullandıkları en güçlü silah lokavttır. Lokavt, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde
işverenlerin kullandıkları en etkili mücadele etme aracı ve genellikle grevle birlikte algılanan,
toplu iş uyuşmazlıklarında işçilerin grev eylemine karşılık gelen bir işveren eylemidir.
Endüstri ilişkileri ve iş hukuku bakımından lokavt, işverenin işyerinde faaliyetin tamamen
durmasına yol açacak tarzda, işçileri işyerinden topluca uzaklaştırması anlamına gelmektedir.
Lokavtın temel unsuru, işyerinde faaliyetin tamamen durmasıdır. Eğer çok sayıda işçinin işten
uzaklaştırılması, işyerinde faaliyetin durması sonucunu doğurmamışsa, bu durumda işverenin
lokavt amacının arkasına sığınarak, sonuçları itibariyle işçileri toplu olarak işten çıkarmayı
hedeflediği söylenebilir. Lokavt ile toplu işten çıkarma arasında, özellikle iş ilişkisi açısından
önemli farklılıklar vardır. İş ilişkisi toplu işten çıkarmada sona ererken, lokavtta askıda
kalmaktadır.
Sendikalar grev yolu ile işverenlere ekonomik baskı uygularken, işverenler de lokavt
yolu ile işçiler ve sendikalar üzerinde ekonomik baskı uygulamaktadır. Grevde olduğu gibi
lokavtta da çeşitli türler mevcuttur. Uygulamada pek sık görülmese de, işverenler siyasi
lokavt, dayanışma lokavtı ve genel lokavt gibi çeşitli lokavt türlerine başvurabilmektedirler.
Ancak uygulamada işverenlerin en fazla kullandıkları lokavt türleri saldırı lokavtı ve savunma
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lokavtıdır. Ayrıca grevde olduğu gibi lokavtı da yasal lokavt ve yasal olmayan lokavt olarak
ikiye ayırmak da mümkündür.
İşverenlerin toplu iş uyuşmazlıklarında lokavt dışında kullandıkları diğer bir mücadele
aracı ise, kara liste uygulamasıdır. Kara liste uygulaması, işverenlerin uyguladıkları bir tür
boykot eylemidir. İşverenler kara listede ismi bulunan işçileri kendi işyerlerinde
çalıştırmayarak işçiler üzerinde baskı uygulamaktadır.
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Uygulamalar
Ersöz Halis Yunus; Sosyal Politikada Yerelleşme, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul,
2011.
Mahiroğulları Adnan; Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık, Ekin Kitabevi Yayınları,
Bursa, 2.bs, 2013.
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Uygulama Soruları
12-

Sosyal politika kurumları nelerdir? Örgütlenme biçimleri, temel fonksiyonları ve
sosyal refah fonksiyonları nelerdir?
Sendikal örgütlenme modelleri nelerdir? Üst örgütlenme modellerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal politikanın ulusal tarafları olan devlet ve sendikaların
fonksiyonlarını ve sosyal politikadaki rollerini öğrendik. Kamu müdahalesi, devletin sanayi
kapitalizminde işçi-işveren ilişkilerini düzenleme amacıyla aldığı tedbirlerin tümüdür. İnsani,
dini ve sağlıksal nedenler, askeri nedenler, ekonomik, siyasi ve kültürel nedenler Devletin
sosyal meselelere müdahale itmesine neden olan başlıca sebeplerdir. Kamu müdahalesinin
pratik hayattaki belirtileri belli başlı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi
mevzuat, diğeri de kurumlardır.
Devlet sosyal politikada üç farklı role sahiptir. Birinci rolü işveren rolüdür ki iki
alanda kendini gösterir. İlki istihdam politikası, ikincisi ise kamu sektöründeki sendikalarla
imzaladığı toplu sözleşmelerin özel sektördeki toplu sözleşmelere olan etkisidir. Devletin
ikinci rolü ise düzenleyici rolüdür. devlet, gerek bireysel gerekse toplu iş ilişkileri ile ilgili
yasal çerçeveyi oluşturarak sosyal politikanın temellerini oluşturmaktadır. Devletin bir diğer
rolü ise hakem rolüdür. Devlet ekonomik ve sosyal gereklilikler açısından taraflar arasında
dengeleyici bir rol oynarken, iş uyuşmazlıklarının da barışçı yoldan çözümlenmesi için çaba
harcamaktadır.
Sendikalar üyelerinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere
kurulurlar. Sanayi devriminin bir ürünü olan sendikalar ulusal ve uluslararası düzeyde
örgütlenerek gerek üyelerinin gerekse çalışanlarının refahını artırma amacı güderler.
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Bölüm Soruları
1)

Devletin sosyal politikadaki rolleri nelerdir?

2)

Kamu müdahalesini harekete geçiren nedenler nelerdir?

3)

Sendika hakkı ve sendika özgürlüğü kavramlarının farkları nelerdir?

4)

Sendikal örgütlenme modelleri nelerdir?
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5. SOSYAL POLİTİKANIN ULUSLARARASI TARAFLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal politikanın uluslararası taraflarını ele alacağız. Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün (ILO) ana organları olan Uluslararası Çalışma Konferansı, Uluslararası
Çalışma Bürosu ile Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerine değineceğiz. Bu ana organların
yanı sıra ILO bünyesindeki diğer çeşitli yardımcı organlardan da söz edeceğiz. Daha sonra
ILO’nun faaliyetlerini araştırma ve yayım faaliyeti, teknik yardım faaliyeti, düzenleyici
faaliyet alt başlıklarında inceleyeceğiz.
Uluslararası sosyal politikanın bir diğer tarafı da Avrupa Birliği’dir. Avrupa
Birliği’nin sosyal politikaya ilişkin faaliyetlerden bahsedeceğiz. Son olarak uluslararası
düzeyde sendikal örgütlenmelere ve bunların sosyal politikaya ilişkin fonksiyonlarından
ayrıntılarına inerek söz edeceğiz.

92

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal politikanın uluslararası tarafları hangi sebeplerle doğmuştur?

2)

Türkiye ILO ilişkileri ne zaman başlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal politikanın
uluslararası tarafları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal politikanın uluslararası
tarafları olan ILO, AB, BM ve
uluslararası sendikaların
fonksiyonlarını öğrenmek

Metinler ve tarihten örnekler ile
konuların
daha
kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)



Avrupa Birliği (AB)



Birleşmiş Milletler (BM)



Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WFTU)



Dünya İş Konfederasyonu (WCL)



Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)
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Giriş
İnsan gücünü koruyup geliştirebilmek yönünde uluslar arası düzeyde benimsenen
ilke ve kuralların, bir diğer deyişle normların yaratılmasını, bunlara bölgesel, kıtasal ya
da küresel bir coğrafyada işlerlik kazandırılmasını hedefleyen uluslar arası sosyal
politikanın amacı, ulusal sosyal politikaların son bağlamda evrensel bir yörüngede
standartlaştırılmasıdır.
Uluslar arası sosyal politikanın tarafları, Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO),
Birleşmiş Milletler (UN), Avrupa Birliği ve Uluslar arası düzeyde sendikal
örgütlenmelerdir. Milletler Cemiyeti ile birlikte ve Versay Barış Anlaşmasına dayanılarak
kurulan ILO’nun kuruluşuna hakim olan ilke, çalışma hayatında sosyal adaletin
sağlanması suretiyle sosyal barışın teminidir. Uluslararası Çalışma Konferansı,
Uluslararası Çalışma Bürosu ve Yönetim Kurulu olmak üzere 3 ana organı bulunan ILO,
düzenleyici, araştırma ve yayım ve de teknik yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Başlangıçta ekonomik bir birliktelik olarak kurulan Avrupa Birliği, günümüzde
sosyal boyutuyla önem kazanan ve bu alanda önemli çalışmalar yapan bir Birlik haline
gelmiştir. Bu yönüyle Avrupa Birliği, sosyal politikanın en önemli uluslar arası
taraflarından biri olmuştur.
Uluslar arası sendikal örgütlenmeler arasında ön plana çıkan örgütler ise, Uluslar
arası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU), Dünya İş Konfederasyonu (WCL),
Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WFTU)’dur.
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Uluslar arası sosyal politika, insan gücünü koruyup geliştirebilmek yönünde uluslar
arası düzeyde benimsenen ilke ve kuralların, bir diğer deyişle normların yaratılmasını, bunlara
bölgesel, kıtasal ya da küresel bir coğrafyada işlerlik kazandırılmasını hedeflemektedir.
Uluslar arası sosyal politikanın amacı, ulusal sosyal politikaların son bağlamda evrensel bir
yörüngede standartlaştırılmasıdır.
Modern sosyal politika alanında kamu müdahalesiyle ilgili ilk kanun 1802 tarihli
İngiliz Çocukları Koruma Kanunu’dur. O dönemde İngiltere’nin böyle bir kanunu kabul
ederek uluslararası arenada rekabet açısından bu tarz düzenlemelerde bulunmayan ülkelere
göre geride kalacağı belirtilmiştir. Aynı görüş aslında işçilerine iyi davranması ve insan
severliği ile tanınan sanayici ve müteşebbis, aynı zamanda ütopik sosyalizmin önemli
temsilcilerinden Robert Owen tarafından da savunulmuştur. Owen uyguladığı işçi yanlısı
faaliyetlerinin işletmesinin rekabet gücünü azalttığını ve diğer sanayicilerin de kendisi gibi
davranması için çeşitli devletlere mektuplar yazmış, ancak fikirleri kabul görmemiştir.
Bu yöndeki kişisel baskıların ülke çapında görüş olarak yansıması ise ilk kez 1850
yılında gerçekleşmiş ve Prusya Kralı bir bakanını İngiltere’ye göndererek işçilerin uluslararası
seviyede korunmasına yönelik İngiliz hükümeti nezdinde çalışma yapmasını istemiştir. Ancak
teklif, İngiltere’nin bu teşebbüse Fransa’nın da katılmasını şart koşmasıyla sonuçsuz
kalmıştır. Benzer bir teklif daha sonra İsviçre tarafından uluslararası arenada dile getirilmiş,
ancak yine rekabet gücünün kaybedilmesi endişesiyle kabul görmemiştir. Yapılan tüm bu
teklifler her ne kadar sonuçsuz kalsa da bu alanda bir birikimin oluşmasına ve giderek arta bir
baskının yerleşmesine imkan sağlamıştır. Ülkeler her ne kadar kendi içinde gelişmiş sosyal
politika tedbirleri uygulasa da, işçilerin korunmasına yönelik harcanacak her sosyal politika
masrafının karın boşa dağıtılması ve israf edilmesi anlamını taşıyacağı görüşü de bu dönemde
yaygınlığını korumuştur. Bu durum da sosyal politika tedbirlerinin uluslararası arenada kabul
görmesinin gecikmesine neden olmuştur.
1889 yılında İsviçre hükümetinin uluslararası bir fabrika kanunu hazırlanması için
bütün sanayileşmiş ülkelere yaptığı konferans gerçekleştirme teklifi, rekabet gücünün
azalacağı endişesiyle reddedilen o dönemki tekliflerin en somutlarından biri ve başlangıcı
sayılabilir. Almanya da 1890 yılında sosyal politika’ya uluslararası bir kimlik ve mahiyet
verilmesi konusunda bir teklifte bulunmuştur. Teklif; maden ocaklarında çalışma şartlarının
düzenlenmesi ile, kadın ve çocukların istihdam şartlarının düzenlenmesi vb. gibi amaçlarla
Berlin’de bir uluslararası konferans tertiplenmesine yönelik olmuştur. Sosyal politika alanında
uluslararası ilk kongre olma vasfını taşıyan Berlin toplantısının tertibine esas teşkil eden
sebep, sanayi işçilerinin durumlarının düzeltilmesi için ancak ve ancak bütün sanayileşmiş
ülkelerin ortak karar almaları suretiyle ekonomik rekabetten doğan haksızlıkların ortadan
kaldırılmasıdır. Kongrede alınan kararlar kısmi olarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bundan sonra 1897 yılında Zürich şehrinde yine aynı mahiyette başka bir kongre
toplanmıştır. Bu kongre, profesörler, işçi ve işveren temsilcileri, çeşitli siyasi partilerin
temsilcileri gibi resmi hüviyeti bulunmayan kişilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. 1901 yılında
ise “Uluslararası çalışma Bürosu” kurulmuştur. Kuruluşun fonksiyonları arasında her şeyden
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önce bütün sanayileşmiş ülkelerin sosyal mevzuatından oluşturulacak ortak bir külliyatın
yayınlanması ve işçilerin korunmasıyla ilgili olarak uluslararası seviyede konferanslar tertip
edilmesi vardır. Ayrıca ilgili ülkelerde teşekkülün organları kurulmuş ve bu arada
Almanya’da ünlü “Sosyal Reform Cemiyeti” tesis edilmiştir. Uluslararası Çalışma
Bürosu’nun gayretleri sonucunda önce sosyal politika ile ilgili bazı sözleşmelerin doğması ve
uluslararası anlaşmaların imzalanması imkân altına alınmış, daha sonralarıysa çeşitli ülkelerin
sosyal politika mevzuatlarının birbiriyle uyumlu duruma sokulması mümkün olmuştur.
Uluslararası sosyal politika’nın gelişmesinde I. dünya savaşının hemen sonrasında
kesin ve nihai bir dönüş meydana gelmiştir. 1919 yılında uluslararası bir sosyal politika
organı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Bern şehrinde yapılan bir kongre sonucunda
kurulmuştur. Örgütün kurulmasında işçilerin uluslararası arenada temsil edilmesi önemli bir
etken olmuştur. Ancak öteden beri dile getirilen diğer ülkelerin elverişsiz istihdam şartları
uyguladıkları sürece diğerlerindeki işçilerin durumlarının düzeltilmesinin ekonomik rekabet
nedeniyle imkânsız olduğu görüşü de etkili olmuştur. Savaş sonrasında galip ülkelerin barış
anlaşmalarında, belirtilen fikrin olumsuz şartlarını aşabilmek için yenik çıkan ülkelere
istihdam şartlarının düzeltilmesi fikrinin empoze etme imkânına kavuşması da ILO’nun
kurulabilmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca savaş sonrasında devletler, ulusal ve uluslararası
alanda teşkilatlanmış işçilerin kendilerine yönelik reformların gerçekleştirilmesi konusundaki
isteklerini müsait karşılaması, bununla beraber sosyal politika’nın uluslararası ölçüde
düzenlenmesinin dünya barışının da bir teminat olacağı düşüncesinin kuvvet kazanması
sonucu ILO’nun kurulabilmesine yönelik müsait bir zeminin oluşmasına imkân sağlamıştır.

5.1. 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. 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. 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
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çalıştırılmalarının yasaklanması ve 12 yaşını tamamlamamış çocukların sanayiden sayılan
işlerde istihdam edilmemeleri gibi kararlar da alınıştır. Bu sözleşmeler birçok devletler
tarafından imza ve tasdik edilerek yürürlüğe konmuştur.

5.1.1. ILO’nun Yapısı
ILO’nun Uluslararası Çalışma Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu ve Yönetim
Kurulu olmak üzere 3 ana organı ve çeşitli yardımcı organları vardır.
5.1.1.1. Uluslararası Çalışma Konferansı
Her üye devlet UÇK’ya 2 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.
5.1.1.2. 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.
5.1.1.3. 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.
5.1.1.4. 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.
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5.1.1.5. 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.
5.1.1.6. 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.
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…”.

5.1.2. ILO’nun Faaliyetleri
ILO’nun faaliyetleri düzenleyici, araştırıcı ve yayın ve teknik yardım olmak üzere 3
türlüdür.
5.1.2.1. Düzenleyici Faaliyeti
Uluslar arası Çalışma Konferansı tarafından belirlenen normlar “sözleşme” ya da
“tavsiye” olarak adlandırılan karar metinlerinde yer alır.
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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 3’te 2 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
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.
5.1.2.2. 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.
5.1.2.3. 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.

5.1.3. Türkiye’nin ILO İle İlişkileri
Türkiye’nin ILO ile ilişkileri 9 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmasıyla
başlamıştır. Örgütün anayasasından doğan yükümlülükleri kabul etmemiz, 1934 yılında
hükümetin hazırladığı tasarının 1936’da 3008 Sayılı İş Kanunu olarak kanunlaşmasıyla
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olmuştur. Ancak Türkiye’nin ILO faaliyetlerine etkin bir şekilde katılması 1945 yılında
Çalışma Bakanlığı’nın kurulmasıyla başlamıştır. Çalışma bakanlığı merkez yapısı içindeki
ünitelerden biri olan Araştırma Kurulu’nun başlıca görevlerinden biri de ILO ve benzeri
uluslararası kuruluşlarla yazışmaları ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yapmaktır.

5.2. Birleşmiş Milletler (Un)
Temel insan hakları alanında getirmiş olduğu düzenlemelerle BM’in de sosyal politika
alanında önemli katkıları bulunmaktadır.

5.3. Avrupa Birliği
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
Antlaşmasıyla 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 "Hıristiyan
birliği" olduğu da ileri sürülmüştür.
Birleşme hareketlerinin fikri temelleri çok daha eskilere gitmekle beraber, başlangıç
noktasını II. Dünya Savaşını izleyen yıllar oluşturmaktadır.
Fransız Dış işleri 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
"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 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.
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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.
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.
AB 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.
AB'nde artık "Sosyal Birlik" ten söz edilmesine rağmen, AB belgelerinde sosyal
politikaların yer aldığı bir katalog bulunmamaktadır. Sosyal politika ile ilgili mevcut
hükümler de belirli bir genel anlayış oluşturmamaktadır. Bunun en önemli nedenleri; AET
kurucu devletlerinin sosyal bütünleşmeyi, ekonomik gelişmenin zorunlu bir sonucu olarak
görmeleri ve kurucu devletler arasında sosyal politikalar konusunda varolan çok farklı
anlayışlardır.
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5.4. Uluslararası Düzeyde Sendikal Örgütlenmeler
5.4.1. 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.

5.4.2. Dünya İş 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
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,
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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 antikapitalist ve
anti Amerikan eğiliminde olup, faaliyetlerini Latin Amerika’daki köylüler ve tarım işçileri
üzerinde yoğunlaştırmıştır.

5.4.3. Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WFTU)
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
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 1992yılları 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
Kaya Pir Ali; Uluslararası Sosyal Politika: Teorisi, Uluslararası Çalışma Normları ve
Güncel Gelişmeler, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014.
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Uygulama Soruları
1- Sosyal politikanın uluslararası tarafları kimlerdir?
2- ILO-Türkiye ilişkilerinin gelişimini anlatınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası sosyal politikanın taraflarını öğrendik. Bu bağlamda ilk
olarak Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) yapısından bahsettik. ILO’nun, Uluslararası
Çalışma Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu ve Yönetim Kurulu olmak üzere üç ana
organı mevcuttur. Faaliyetleri ise düzenleyici faaliyetler, araştırma yayın faaliyetleri ve teknik
yardım faaliyeti olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir. Türkiye’nin 1932 yılında
Milletler Cemiyeti’ne üye olmasıyla beraber ILO ile olan ilişkileri de başlamıştır.
Uluslararası sosyal politikanın diğer tarafları ise Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve
uluslarası Sendikal Örgütlenmelerdir. Uluslararası sendikal örgütlenmelerin başında
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dünya İş Konfederasyonu, ve Dünya
Sendikalar Konfederasyonu gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1- ILO’nun ana organları nelerdir?
2- ILO’nun idari işlerini yöneten, konferansın gündemini tespit eden ve bütçesini
hazırlayan organı hangisidir?
3- ILO’nun faaliyetleri nelerdir?
4- AB sosyal politikasının geçmişini anlatınız?
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6. TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ

110

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de sosyal politikanın tarihsel gelişimini Cumhuriyet öncesi ve
sonrası olmak üzere iki döneme ayırarak inceleyeceğiz. Cumhuriyet öncesi dönemi tanzimat
öncesi dönem ve tanzimat ve meşrutiyet dönemi olmak üzere iki ayrı başlık altında ele
alacağız. Cumhuriyet sonrası dönemi ise, 1923-1946 dönemi, 1946-1960 dönemi, 1960-1980
dönemi ve 1980 sonrası dönem olmak üzere dört dönemde inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Türkiye’de sendika kurma hakkı ilk kez ne zaman düzenlenmiştir?
2- Cumhuriyet öncesi sosyal politika uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Cumhuriyet öncesi ve sonrası Metinler ve tarihten örnekler
Türkiye’de sosyal politikanın
Türkiye’de sosyal politikanın ile konuların daha kolay
tarihsel gelişimi
gelişimini öğrenmek.
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Teavün sandığı



Fütüvvetname



Takrir-i Sükun
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Giriş
Türkiye’de sosyal politikanın tarihsel gelişimini incelerken, ikiye ayırmak yerinde
olacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de sosyal politika, cumhuriyetten önceki ve cumhuriyet
dönemi olarak iki farklı yapı arz etmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunduğu ağır ekonomik, toplumsal ve siyasal
koşullar nedeniyle sanayi anlamında, Cumhuriyet dönemine dek önemli bir gelişme
gösterememiştir. Tanzimat öncesi dönemde, ekonomik ve mesleki yaşam üzerinde, pek
çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da esnaf örgütlerinin büyük
rol oynadığı görülmekte ve özellikle Ahilik Müessesesinin Osmanlı’da çok önemli bir
işlev gördüğü bilinmektedir.
Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde ilk yazılı hukuk kuralları 1865 Dilaver Paşa
Nizamnamesi ve 1869 Meaddin Nizamnamesi ile oluşturulmuştur. 1877 yılında ise,
ülkemizin ilk medeni kanunu olan “Mecelle” yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde bilinen ve
belgelenmiş olan ilk işçi kuruluşu ise, 1871 yılında kurulan “Ameleperver Cemiyeti”dir.
Birtakım gelişmeler yaşanmış olmasına karşın, Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi
devriminin nesnel koşulları oluşmamış ve bu nedenle de bir sanayi devrimi
yaşanılamamıştır. İmparatorlukta ilk sanayileşme hareketleri, 19. yy.ın ikinci yarısında
başlamıştır. Bu nedenle, daha önceki dönemlerde bir işçi kesiminin varlığından söz
edilememektedir.
Yeni Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, ülkenin sanayileşerek
kalkınabileceği görüşü benimsenmiş, ulusal sanayinin kurulmasına ve korunarak
geliştirilmesine yönelik çabalara ağırlık verilmiştir. Nitekim, 1923 yılında bu yönde
izlenecek politikaların belirlenebilmesi amacıyla “İzmir İktisat kongresi” toplanmıştır.
Kongrede yabancı sermayeye son verilmesi ve ulusal sanayinin kurulup geliştirilmesi için
izlenecek politikalar belirlenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak, 1927 yılında “Teşviki Sanayi
Kanunu” yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca 1925 yılında, sanayinin gelişmesine engel
olabileceği düşüncesiyle “Takriri Sükun Kanunu” ile mesleki yönden örgütlenebilme
engellenmiş, 1933’te Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle de grev ve lokavt
yasakları cezai hükümlerle ağırlaştırılmıştır.
Cumhuriyet döneminde devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi, 1921’de
yürürlüğe konulan ve Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin çalışma
koşullarını düzenleyen kanun ile olurken, bireysel iş ilişkileri de ilk olarak 1926 yılında
yürürlüğe konan Borçlar Kanunu ile işlenmeye başlanmıştır. 1929 krizi sonrasında,
hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisine dayanan ferdiyetçi hukuk düzeni yerini, güçsüz
kesimlerin özel hukuki düzenlemelerle korunmasını öngören yeni bir sosyal hukuk
anlayışına bırakmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde ilk iş kanunu, 1937 yılında 3008 sayılı İş
Kanunu olarak yürürlüğe girmiş ve 30 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır. Sendika kurma
hakkının ilk kez özel bir kanun hükmüyle tanınması ise, 1947’de 5018 sayılı “işçi ve
işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkındaki kanun” ile gerçekleşmiştir. Böylece
1947 yılı Türk sendikacılığı açısından bir dönüm noktası olmuştur.
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1960’larda, değişen koşullar karşısında yetersiz kalan 3008 sayılı iş kanununun
yerine, 1967 yılında 931 sayılı yeni bir İş Kanunu düzenlenmiştir. Bu kanun anayasa
mahkemesi tarafından iptal edilince, 1971 de 1475 sayılı iş kanunu hayata geçirilmiş ve
2003 yılına kadar bireysel iş ilişkilerini düzenleyen temel kanun olarak yürürlükte
kalmıştır. 1963 te 274 sayılı Sendikalar Kanunu, 275 sayılı toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt kanunu ile 1965 te 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri ile
bu ilkelere yalnızca işlerlik kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplu iş ilişkilerinde
yeni ve hareketli bir dönemin başlamasına yol açmıştır. 1964 yılında yürürlüğe giren 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile daha önce çeşitli tarihlerde kurulmuş olan sigorta
dalları kapsamları da genişletilerek bir araya getirilmiştir.
12 Eylül 1980 sonrası, ülkedeki kargaşanın sorumlularından biri olarak görülen
STK’lar ve sendikaların faaliyetlerine son verilmiş, grev ve lokavtlar ertelenerek mal
varlıklarına el konulmuştur. Böylece toplu pazarlık sisteminin yerini zorunlu hakem
almış, toplu iş ilişkileri ve yaşamına yeni bir biçim verilmiştir. Bu dönemde 274 sayılı
sendikalar kanunu ve 275 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu yerlerini, 1982
anayasasında yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, grev ve Lokavt Kanununa bırakmıştır.
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Türkiye’de sosyal politikanın tarihsel gelişimini öncelikle birbirinden çok farklı
siyasal yapılara sahip olan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi itibariyle ele almak
gerekmektedir. Ancak bu bölümlendirmenin yeterli olmadığı kesindir. Çünkü gerek Osmanlı
gerekse Cumhuriyet dönemini birkaç farklı döneme ayırabilmek mümkündür.

6.1. Cumhuriyetten Önceki Dönem
19. yy ortalarına dek, Osmanlı İmparatorluğunun tarım ve hayvancılığa, ticarete, el ve
ev sanatlarına dayalı ekonomik yaşamında önemli bir değişme olmamıştır. İmparatorluk, 19.
yy.ın ikinci yarısında sanayileşmeye başlamıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğunun içinde
bulunduğu ağır ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullar nedeniyle sanayi, Cumhuriyet
dönemine dek önemli bir gelişme gösterememiştir. Ulusal sanayi kurma çabaları, işçi
kesiminin ortaya çıkması ve bu gelişmelere koşut olarak, devletin sosyal nitelikli politikalar
izlemeye yönelmesi ile birlikte Cumhuriyet Döneminde başlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi devriminin nesnel koşulları oluşmamış ve bu
nedenle de bir sanayi devrimi yaşanılamamıştır. İmparatorlukta ilk sanayileşme hareketleri,
19. yy.ın ikinci yarısında başlamıştır. Bu nedenle, daha önceki dönemlerde bir işçi kesiminin
varlığından söz edilemez.

6.1.1. Tanzimat Öncesi Dönem
Tanzimat öncesi dönem, bütün dünya genelinde olduğu gibi Osmanlı’da da tarım
toplumunun genel özelliklerini yansıtmaktadır. Tarım toplumunda hakim olan geleneksel
çalışma ilişkileri aynı şekilde Osmanlı’da da kendisini hissettirmiştir.
O dönemde genelde hakim olan sosyal koruma ve sosyal yardımlar gibi geleneksel
değerler Osmanlı toplumunda da kendisini güçlü bir şekilde kendisini göstermiştir. Güçlü bir
dayanışma duygusu ile insanlar, yüzyıllar boyu birbirinin yardımcısı ve güvencesi
olmuşlardır. İslam dininden kaynaklanan zekât, fitre, adak, kurban, kefaret, sadakat, bağış vb.
yardımların da bu alandaki ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir payı olmuştur.
Ayrıca kurulan vakıfların ve özellikle de salt sosyal yardım amacı taşıyan “Avarız
Vakıfları”nın, korunma zorunluluğu içinde olan yoksullar, dullar, sakatlar, özürlüler, hastalar,
yetimler, öksüzler ve kimsesiz yaşlılar yönünden önemli bir boşluğu doldurduğu
bilinmektedir.
Anadolu’ya gelen Türkler, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, XIII.
yüzyılda, -daha önce var olan kurumlardan da yararlanarak- kendilerine özgü bir kurum olan
Ahiliği kurmuşlardır. Tanzimat öncesi dönemde, ekonomik ve mesleki yaşam üzerinde, pek
çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da esnaf örgütlerinin büyük rol
oynadığı görülmektedir. Ahilik kurumu da bu bağlamda Osmanlıda önemli bir işlev
görmüştür. Bu doğrultuda bir işe hangi koşullar altında nasıl girileceği, sürdürüleceği, bir
meslekte nasıl yükselineceği, ürünlerin hangi koşullar altında üretilip fiyatlandırılacağı bu
örgütler tarafından oluşturulan ve yıllar boyu uygulanarak gelenekselleşen katı kurallara bağlı
kılınmıştır. Özenle ve kesinlikle uyulan bu “teamül kuralları” ise “Fütüvvetname” olarak
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adlandırılan yazılı bir kaynak içinde toplu olarak yer alıyordu. Ne var ki esnaf zaviyeleri’nin
çatıları altında yalnızca Müslüman esnaf ve zanaatkârlar yer alabiliyordu. Alınan kararlar
gayrimüslim esnaf ve zanaatkârları bağlamıyordu. Bu nedenle zaviyelerin etkinlikleri ve buna
bağlı olarak da güçleri giderek azalmıştı. İstanbul’un fethinden sonra İmparatorluğun Batı
Avrupa ülkeleri ile ilişkileri giderek çoğalmış, bu ülkelerde kurulu “korporasyon” düzeni
Osmanlıda artık “lonca” olarak anılacak olan esnaf örgütleri için yeni bir model olmuştur.
Böylece esnaf ve sanatkârlar artık kendi sorunlarını serbestçe, katı kural ve koşullara bağlı
olmaksızın görüşebilmek, herkesin uyabileceği kararlar alabilmek için dinsel bir ayrım
gözetmeyen loncaların çatıları altında toplanmaya başlamıştır.
Esnaf ve zanaatkârlar açısından bu örgütler önemli bir sosyal güvence kaynağı
olmuşlardır. Örneğin, lonca yapısı içinde oluşturulan ve bazı düşüncelere göre ülkemizde,
sosyal sigortaların köklerini oluşturan “Teavün (Orta) Sandıkları”ndan yaşlılık nedeniyle işini
sürdüremeyen, çok çocuğu veya kalabalık ailesi olan, evlenen, sakatlanan, hastalanan esnaf ve
zanaatkârlara ya da ailelerine ayni ya da nakdi nitelikte yardımlar yapılabilmekte, borç para
verilebilmekte, ölmeleri halinde ise cenaze giderleri karşılanabilmekteydi.
Yüzyıllar boyunca, Anadolu Türk toplumunun sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal
hayatında önemli bir yer işgal eden bu kurum, Türk esnaf ve sanatkârlarına iş imkânı
yaratmak, yerli Bizans esnaf ve sanatkârlarıyla rekabet şartlarını hazırlamak, iş, meslek ve
sanat ahlakını yerleştirmek, toplumu ekonomik açıdan güçlendirmek, ihtiyaç sahiplerine
yardım etmek, ülke savunmasına katkıda bulunmak amacı taşımakta idi.
Başlangıçta ahlaksal, dinsel, siyasal özellikleri ağır basmakla birlikte, zaman içinde
sosyo-ekonomik bir nitelik kazanan ve dolayısıyla da bu fonksiyonları ile öne çıkan Ahilik
kurumu, çalışmayı adeta ibadet telakki etmesi nedeniyle Anadolu ekonomisinin gelişiminde
çok büyük bir rol oynamıştır. İş hayatını ve iş ahlakını düzenleyip disipline etmek;
toplumların yarınlarını güvence altına almayı, muhtaç duruma düşenlere yardım sağlamayı
gaye edinen önlemler demeti denilebilecek olan sosyal güvenlik sorununa çözüm getirmek;
esnaf ve sanatkârlar arasında birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek; yardım sandıkları ve
vakıflar kurmak suretiyle kendi üyelerinin yanı sıra yoksul insanlara da yardımda bulunmak;
asayişe yardımcı olmak; eğitim ve kültüre katkılarda bulunmak gibi kültürel, ekonomik,
eğitsel, siyasal, askeri, toplumsal işlevler görmüştür.

6.1.2. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
Ekonomik yaşamın hızla değişen koşullarına ayak uyduramayan loncalar, zamanla
güçlerini yitirmekle birlikte, varlıklarını Tanzimat dönemine kadar sürdürmüşlerdir. Tanzimat
ve Meşrutiyet döneminde, Osmanlı ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki siyasal yakınlaşma,
ekonomik ilişkilere de yansımıştır. Osmanlı bir yönden sanayi devrimini yaşamış ve
sanayileşmede belirli bir yol kat etmiş Batı Avrupa ülkeleri için yeni bir Pazar haline gelmiş,
bir başka yöndense ilk sanayileşme hareketlerini de yaşamaya başlamıştır. Ancak Batı Avrupa
ülkelerinden yaklaşık 100 yıl daha geç ve daha güç koşullar altında kurulmaya çalışılan
sanayi, yurt dışından ithal edilen malların ucuzluğu, çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle rekabet
edilememesi, sanayileşmiş ülkelere tanına kapitülasyon ayrıcalıkları, yerli sanayinin korunup,
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desteklenmesine yönelik önlemlerin alınamayışı ve Batı Avrupa ülkelerinin Osmanlı
üzerindeki ekonomik denetimi yüzünden hızlı ve yaygın bir gelişme gösterememiştir.
Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde, II. Mahmut döneminde başlatılan ve Abdülmecid
döneminde sürdürülen; yapı (karayolları ve demiryolları), deri, cam, halı, dokuma, savaş
donatım (tersaneler, kundura fabrikaları, baruthaneler, dikimevleri vb) sanayinin kurulması ve
geliştirilmesi çabaları sonucu, İstanbul ve Rumeli’de çoğu yabancı sermaye ve ortaklıklar
tarafından kurulup, işletilen bu fabrikalarda işçi olarak çalışanların sayılarında yoğun ve hızlı
olmasa da bir çoğalma olmuştur. Bu koşullar altında, işçi olarak çalışanların iş ilişkileri ve
yaşamında korunmalarını öngören politikaların izleneceği sosyo-ekonomik bir ortam da
oluşmaya başlamıştır. Önce iş ilişkileri ve yaşamını düzenleyen gelenek ve göreneklerin, bir
başka deyişle teamül hukuku kurallarının yerini pozitif hukuk kuralları almış, ardı ardına
yürürlüğe konulan birkaç nizamname ile ilk yazılı hukuk kurallarına işlerlik kazandırılmıştır.
Bu alanda ilk örnek, 1865 yılında çıkarılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi”dir. Bu
nizamnamede yer alan hükümlerle maden işletmelerinde işçi statüsüyle çalışanların iş
ilişkileri ve yaşamlarının korunmaları hedeflenmiştir. Örneğin işçilere yatacak yer
sağlanması, çalışma saatlerinin günde 10 saat olarak belirlenmesi, işçi alacaklarına öncelik
tanınması vb. kurallar bu hükümler arasında yer almıştır. 1869 yılında yine maden
işletmelerinde, zorunlu çalışmayı kaldıran, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini genişleten ve
iş kazası sonucu ölen işçilere parasal bir ödemede bulunulmasını öngören “Meaddin (maden)
Nizamnamesi” yürürlüğe konulmuştur. Kızılay ve Darülaceze gibi toplumda özel olarak
korunması gereken kesimlere yönelik sosyal yardım amaçlı ilk dernekler de yine bu dönemde
kurulmuştur.
1877 yılında ise, ülkemizin ilk medeni kanunu olan “Mecelle” yürürlüğe girmiştir.
Mecellede işçi ile işveren ilişkilerini, sözleşme serbestisi ilkesine dayalı olarak liberal bir
yaklaşımla irdeleyen hükümlere de yer verilmiştir. İşçi, nefsini kiraya veren kişi olarak
tanımlanmış, iş ilişkileri kira sözleşmelerinin hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ücretlerin
aynî olarak ödenmesini yasaklayan, günlük çalışma sürelerinin gün doğuşundan gün batışına
dek uzayabileceğini öngören hükümlere de yer verilmiştir. Ancak mecellenin hükümleri, hızla
değişen koşullar karşısında kısa zamanda yetersiz kalmıştır.
Ülkemizde bilinen ve belgelenmiş olan ilk işçi kuruluşu, 1871 yılında kurulan
“Ameleperver Cemiyeti”dir. Osmanlı’da artık 19. yy sonlarına doğru, sanayileşmenin artık
sendikaların kurulabileceği ekonomik ortamı oluşturabilecek düzeye geldiği ve işçilerin
dernekler (cemiyetler) çatısı altında bir araya gelerek örgütlenmeye başladıkları
görülmektedir. I. Meşrutiyetin (1876) ilanını izleyen yıllarda gözlenen bazı grevler ve
gösterilerle ülkemizdeki ilk işçi eylemlerinin de başladığı anlaşılmaktadır.
20. yy başlarına gelindiğinde ise, II. Meşrutiyet ilanının yarattığı özgürlük ortamı
içinde işçiler, yine dernekler çatısı altında örgütlenmeyi sürdürmüşler ve özellikle
imparatorluğun yaşadığı ekonomik bunalımlar nedeniyle ödenmeyen ücretlerini alabilmek
için topluca iş bırakma eylemlerine yönelmişlerdir. Nitekim 1908 yılında işçi derneklerinin
kurulabilmesini yasaklayan ve kurulanların ise feshedilmesini öngören “Tatil-i Eşgal
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Cemiyetleri Hakkında Kanun’u Muvakkat” ile 1909 yılında yürürlüğe giren ve 20. yy
ortalarına kadar sürecek olan “Tatil-i Eşgal Kanunu”, giderek çoğalan ve sertleşen işçi
eylemlerini yasaklamak üzere oluşturulmuşlardır.
19. yy sonlarında özellikle kamu görevlilerinin sosyal güvenlik ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla bazı yardım sandıkları kurulmuş ve bu sandıkların düzenlenmesini
öngören hukuki düzenlemeler hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
Sosyal politika açısından Cumhuriyet öncesi dönemin belli başlı özellikleri aşağıdaki
gibi sıralanabilir:

Sınırlı sanayileşme sonucunda işçi hareketleri de nitelik ve nicelik yönünden
sınırlı kalmıştır.

Devletin müdahalesi maden sektöründe sadece üretimi arttırmaya yönelik
kanunlar şeklinde görülmüştür.

Genellikle kötü istihdam şartlarından kaynaklanan işçi direnişleri dernek
cemiyet vb. şekilde işçi örgütlenmelerine neden olmuştur.


Bireysel iş ilişkilerinde işçi zararlı, işveren karlı çıkmıştır.


Hürriyet akımlarının başlaması ile patlak veren grevler devletin yasaklaması ile
bastırılmıştır.

Böylece işçi hareketlerinde mesleki amaçlar yerine siyasi eylemler önem
kazanmıştır.

6.2. Cumhuriyet Dönemi
Osmanlı döneminde hakim olan sosyal politika anlayışının Cumhuriyetle birlikte
hemen değiştiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından sonra
devletçi zihniyetin ve sendikalara karşı takınılan olumsuz bakış açısının uzun bir süre daha
devam ettiği görülmektedir.
Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de sosyal politika açısından
birbirinden oldukça farklı dönemlerle karşılaşmaktayız.

6.2.1. 1923- 1946 Dönemi
Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye, çoğulcu demokrasi yönünde tercihini ortaya
koymuştur. Ancak 7 Ocak 1946 tarihinde demokrat parti’nin kurulmasına kadar geçen
dönemde, 1924 yılında kurulan ve bir yıl sonra kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
ile 1930 yılında kurulan ve aynı yıl kapatılan Serbest Cumhuriyet Fırkası dışında, yalnızca
Cumhuriyet Halk partisi faaliyet göstermiştir.
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Tek parti dönemi, endüstri ilişkileri alanının büyük ölçüde bağımsızlık kazanamadığı,
daha çok siyasi ve ekonomik faktörler tarafından belirlendiği bir dönem olmuştur. Bu
dönemde endüstri ilişkileri bağımsız bir alan olma niteliği kazanamamışsa da, meydana gelen
gelişmeler ve yapılan yasal düzenlemeler, endüstri ilişkilerinin sonraki dönemlerde
kazanacağı nitelikler açısından belirleyici olmuştur. 1923 yılında yapılan İzmir İktisat
Kongresi’nde alınan kararların ve 1927 yürürlüğe konulan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
paralelinde, 1923-1933 yılları arasında liberal iktisat politikaları uygulanmış ve özel sektörün
gelişimi teşvik edilmiştir. 1924 anayasası, toplanma ve dernek kurma hakkını getirirken; 1926
yılında kabul edilen Medeni Kanun, derneklerin kurulmasında serbest kuruluş sistemini
getirmiştir. Ancak bununla birlikte tek parti döneminde toplu iş ilişkilerine çok sıcak
bakılmamış; daha çok bireysel iş ilişkilerini düzenleyen kanunlar kabul edilmiştir. Hafta tatili
kanunu (1924), Umumi Hıfzısıhha Kanunu (1930), Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
Kanunu (1935) bunlara örnek verilebilir.
1926 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu (B.K) ise, bireysel iş ilişkileri ile ilgili
olduğu kadar, toplu iş ilişkileri ile de ilgili çeşitli hükümler içermektedir. Ancak bu hükümler
yetersiz olduğu ve o dönemde sendika hareketi oluşturacak bir işçi sınıfı oluşmadığı için
uygulanamamıştır.
Cemiyetler Kanunu’na 1919 yılında yapılan düzenlemelere ek olarak, 1923 yılında
örgütlenmeyi kısıtlayan yeni hükümler eklenirken; Doğu’daki Şeyh Sait Ayaklanması’nı
bastırmak için 17 Mart 1925 tarihinde kabul edilen Takrir-i Sükûn Kanunu ile dernek kurma
ve mesleki anlamda örgütlenme hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Diğer taraftan Ceza
Kanunu’nda 1933 yılında yapılan değişikliklerle grev ve lokavt yasakları cezai müeyyidelerle
güçlendirilmiştir.
1930’lu yıllara gelindiğinde izlenen Liberal iktisat politikalarının başarıya
ulaşamaması ve ulusal sanayin özel sektörün önderliğinde gelişememesi üzerine, devletçilik
uygulamalarına geçilmiştir. Devlet bu dönemde hem ekonomik hayatı düzenleyen bir güç
olarak, hem de işveren olarak önem kazanmıştır. Endüstri ilişkileri sisteminin üç aktöründen
ikisini devlet oluşturmuştur. Devletin endüstri ilişkileri sistemindeki rolünün artması, tüm
işçileri kapsayacak genel bir iş kanunu gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 1936 yılında ilk iş
kanunu olan 3008 sayılı İş Kanunu kabul edilmiş ve 1937 yılında yürürlüğe girmiş; 1945
yılında Çalışma Bakanlığı ve İşçi Sigortaları Kurumu ile 1946 yılında İş ve İşçi bulma
Kurumu’nun kurulmasıyla da gerçek anlamda işlerlik kazanmıştır.
30 yıl yürürlükte kalan 3008 sayılı Kanun, o tarihe kadar ülkemizde ilk kez sistematik
olarak ele alınan ve zamanın koşullarına göre bazı ileri standartlar getiren bir iş kanunudur.
Ancak kanun, fikir işçilerini, başta tarım olmak üzere bazı faaliyet alanlarını ve 10 işçiden
daha az işçi çalıştıran işyerlerini kapsamı dışında tutarak sınırlı bir işçi grubu için
düzenlemeler getirmiştir. Kanun, bireysel iş ilişkilerinin yanı sıra toplu iş ilişkilerine ilişkin
bazı düzenlemeler de getirerek, emek ve sermaye arasındaki mücadele imkânlarını ortadan
kaldırmıştır. Kanun, sendikalardan hiç bahsetmezken; grev ve lokavtı açıkça yasaklayarak, bu
yasağa uymayanlara cezai ve hukuki müeyyideler getirmiştir. Toplu iş uyuşmazlıklarının ise,
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uzlaştırma veya zorunlu tahkim yoluyla çözümleneceği hükme bağlanmıştır. Kısacası 3008
sayılı kanun, emek ve sermaye arasındaki mücadelenin sanayileşmenin önünde engel
oluşturacağı düşüncesi ile toplu iş ilişkileri alanında baskıcı ve otoriter bir tavır sergilemiştir.
1938 yılında kabul edilen Cemiyetler Kanunu ise, sınıf esasına veya adına dayanan
cemiyetlerin kurulmasını yasaklamış; böylelikle sınıf esasına dayalı cemiyetler olan
sendikaların kurulması hukuken yasaklanarak, İş Kanunu’ndaki hükümlere paralel bir
düzenleme getirilmiştir.

6.2.2. 1946- 1960 Dönemi
II. Dünya Savaşı’nın nazizmin ve faşizmin yenilgisi ve demokrasinin zaferi ile
sonuçlanmasıyla ortaya çıkan uluslar arası konjonktür ve Türkiye’nin yeni oluşan dünyada
kendine yeni bir yer bulma çabaları; içsel dinamiklerle de birleşerek, siyasi ve ekonomik
alanda olduğu gibi, endüstri ilişkileri alanında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Bu değişimlerin en temel halkasını ise, çok partili siyasal yaşama geçilmesi oluşturmuştur.
Çok partili hayata geçişle birlikte, demokrasiye işlerlik kazandırmak amacıyla sendikaların
önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmıştır. Birleşmiş milletler ve ILO gibi uluslar arası
platformlarda Türkiye’yi saygın bir şekilde temsil edebilme düşüncesi de, işçi tabanından
kuvvetli bir baskı gelmeden siyasi iktidarın örgütlenme yolunu açmasına neden olmuştur.
1950’li yıllarda ise, 3008 sayılı İş Kanunu’nu tamamlayıcı nitelikte çeşitli kanun, tüzük,
yönetmelik ve kararnameler çıkartılarak çalışma hayatının yasal çerçevesi belirginleşmeye
başlamıştır.
1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte, sınıf esasına göre
cemiyet kurma yasağı kaldırılmıştır. Böylelikle sendikal örgütlenmenin önü açılmış ve
sendika yasağı sisteminden sendika özgürlüğü sistemine geçilmiştir. 1947 yılında ise, 5018
sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ile sendika Birlikleri hakkında Kanun kabul edilerek;
Türkiye’de ilk kez sendikal hareketi, yasaklama veya sınırlama yerine düzenleme yoluna
gidilmiştir. 3008 sayılı Kanun, Türkiye’de çalışma ilişkilerini sistematik bir düzenlemeye
bağlayan ilk yasal düzenleme olarak nasıl yeni bir aşamayı temsil ediyorsa; 5018 sayılı Kanun
da, bizzat çalışanların kendi örgütlerini kurmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalarına ilişkin
ilk yasal düzenleme olması açısından önem taşımaktadır.
1936 tarihli 3008 sayılı kanunun belirgin özellikleri kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Devletin çalışma hayatına ilk geniş kapsamlı müdahalesini oluşturmuştur.



Tek parti sistemi ile planlı ve devletçi ekonominin izlerini taşımaktadır.



Çalışma hayatı ile ilk defa sistematik olarak düzenlenmiştir.


Dönemin temel özelliğine uygun olarak sendikalarla ilgili tek bir hükme yer
verilmemiştir.


Uygulama alanı dar tutulmuş, fikir işçilerini kapsamamıştır.
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Takım sözleşmesi, deneme süresi, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, çocuk ve
kadın işçileri koruyucu kurallara yer vermiştir.


İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler düzenlemiştir.


İş ve işçi bulmanın bir kamu hizmeti olduğu belirtilmiş, bu amaçla yeni
kuruluşların oluşturulacağı hükme bağlanmıştır.


İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş görevi devlete verilmiştir.



Grev ve lokavt yasaklanmıştır.

5018 sayılı kanun sendikal haklara ilişkin olumlu hükümler getirmekle birlikte,
sendikaları devletin denetimi atına sokan çok sayıda hükme de yer vermiştir. Sendikaların
siyasi faaliyet dışı kalmalarına kanunda önemle yer verilmiştir. Sendikaların sınıf
çatışmalarını destekleyen kurumlar olarak değil; devletle ve işverenle işbirliği yapıp ülke
kalkınmasına hizmet eden örgütler olarak faaliyet göstermeleri amaçlanmıştır. Bu dönemde
sendikalar, işçi sınıfının devletçe kontrolünü sağlayan mekanizmalar olarak
değerlendirilmiştir. Uluslar arası mesleki örgütlere üyeliği Bakanlar Kurulu’nun iznine
bağlayan Kanun, genel sözleşme adı altında sendikalara toplu sözleşme yapma yetkisi
tanımıştır. Ancak 3008 sayılı kanununun grev ve lokavtlar konusunda getirdiği yasakları
kaldırmamış ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü zorunlu tahkime bırakılmıştır. Ayrıca 5018
sayılı kanun, 3008 sayılı kanun gibi, yalnızca beden işçilerini kapsamış, fikir işçilerine
sendikal hakları tanımamıştır.
5018 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra örgütlenme büyük ilgi görmemiş; işçiler
sendika kurmaktan ve sendikaya üye olmaktan çekinmişlerdir. Bu çekingenlik, büyük ölçüde
1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra kurulan sendikaların, sol
partilerle yakın ilişki kurmaları nedeniyle kapatılmaları ve birçok sendikacının
tutuklanmasından kaynaklanmıştır. Ancak bu çekingenliğin ortadan kalkmasında sonra,
sendika sayısında hızlı bir artış yaşanmaya başlamıştır. Dönem boyunca sendikal
örgütlenmede bölünmüşlük yaşanmış; sendika sayısındaki artış oranının sendikalaşma
oranından yüksek olmasının da etkisiyle, az sayıda üyeye sahip ve birbirine rakip çok sayıda
zayıf sendika faaliyet göstermiştir.
5018 sayılı Kanun, sendikaların kendi aralarında birlik adını taşıyan üst örgütler
kurabilmelerini öngörmüş; ancak birlik kavramı hem sendika birliği, hem de federasyon ve
konfederasyonları kapsayacak şekilde üst örgütlenmeyi ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.
Günümüzün en güçlü işçi sendikaları konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (Türk-İş) da bu dönemde, 1952 yılında kurulmuştur.
1947 tarihli 5018 sayılı kanunun belirgin özellikleri şunlardır:

getirmiştir.

Sendikaya üye olma ve önceden izin almaksızın sendika kurma özgürlüğü
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Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı sınırlı tutulmuş, sadece 3008
Sayılı İş Kanununda tanımı yapılan işçi ve işverenlere tanınmıştır.

kurulması).

Sendika çokluğu ilkesini benimsemiştir. (Aynı iş kolunda birden fazla sendika


Sendikaların birlikler kurmalarını, birliklerin kurulabilmesi için birliğe
katılmak isteyen sendikaların mevcut üyelerinin üçte ikisinin onayının alınmasını
öngörmüştür.

Sendikaların tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden
başka bulunabilecekleri faaliyetleri belirlenmiştir.

Sendikaların siyasetle uğraşmalarını, siyasi propaganda ve siyasi yayın
faaliyetinde bulunmalarını ve siyasi bir örgütün faaliyetlerine katılmalarını yasaklamıştır.

Sendikaların uluslar arası kuruluşlara Bakanlar Kurulu izni ile katılabilmelerini
öngörmüştür.

Çeşitli nedenlerle mahkeme kararı ile faaliyetlerine el konulmasına veya
kapatabilmelerine imkân tanımıştır.
1923-1960 döneminin temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür:


Sosyal politika alanında sınırlı bir gelişme olmuştur.


olmuştur.

Çoğulcu demokrasinin benimsenmesine karşılık tek partili sistem geçerli


izlenmiştir.

1932 yılına kadar liberal daha sonraki dönemlerde ise devletçi politika



Devlet yaptığı yatırımlar ve kamulaştırmalarla işveren sıfatı kazanmıştır.



İşçi sayısı düşük kalmış ve belli bölgelerde toplanmıştır.


Devlet müdahalesi bireysel ilişkileri düzenlemeye yönelik olmuş,toplu iş
ilişkileri sürekli baskı altında tutulmuştur.

Mevduatlarda çalışan işçilere yönelik olarak çıkartılan yasaların sosyal politika
tarihi bakımından önemli bir yeri bulunmamaktadır.


Çalışma hayatıyla ilgili önemli bazı yasalar çıkartılmıştır.



İç ve dış faktörlerin etkisiyle çok partili sisteme geçilmiştir.



1946-1950 yılları arasında liberal ve dışa açık ekonomi politikaları izlenmiş
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1953’ten sonra KİT’ler yeniden önem kazanmıştır.



İşçileri koruyucu kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır.


İşgücünün kaynağını yoksul köylüler, iflas eden zanaatkar, küçük imalathane,
atölye sahipleri ve kuşaktan kuşağa geçen işçiler oluşturmaktadır.


İşgücü istikrarsızdır ve sürekli yer değiştirmektedir.



İşgücünün verimi oldukça düşüktür.



İşçiler hayat pahalılığı karşısında ikinci bir işle uğraşmaktadırlar.



İşgücü mozaik bir görüntü arz etmektedir.


İşgücünün ücretlilerin çok azı çalışma mevzuatı kapsamına alınmış ve yine çok
az ücretli sosyal güvenceye kavuşturulmuştur.


İşgücünün önemli bir kısmı kamu sektöründe çalışmaktadır.



Kadın ve çocuk işgücünün sanayide kullanımı hızlanmıştır.

6.2.3.1960-1980 Dönemi
1960 sonrası dönem, ekonomik ve siyasi açıdan olduğu kadar endüstri ilişkileri
açısından da bir dönüm noktasını oluşturmuştur. 1961 Anayasası, II. Dünya Savaşı sonrasında
Batı Avrupa’da egemen olan sosyal hukuk devleti doğrultusunda şekillenmiştir. 1961
Anayasası, endüstri ilişkileri alanına yönelik olarak özgürlükçü çeşitli düzenlemeler
getirmiştir. Sendikal örgütlenme, toplu pazarlık, grev, çalışma ve sözleşme özgürlüğü,
çalışma hakkı ve ödevi, çalışma koşulları, dinlenme hakkı, ücrette adalet sağlanması, sosyal
güvenlik hakkı, sağlık hakkı, kooperatifçiliği geliştirme, tarım ve çiftçinin korunması gibi
önemli düzenlemeler getirilmiştir. Anayasa’da sendika hakkı tüm çalışanlara tanındığı için
kamu görevlileri de bu haktan yaralanmışlar; 1965 yılında çıkarılan 624 sayılı Devlet
Personeli Sendikaları Kanunu ile birlikte kamu görevlileri kendi örgütlerini kurmaya
başlamışlardır. Ancak 1971 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle çalışanlar yerine işçiler
ifadesi konularak, kamu görevlilerinin sendika hakkı ortadan kaldırılmıştır.
1961 Anayasası’nın toplu çalışma ilişkilerine ilişkin ilkeleri ise, 1963 yılında
çıkartılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş sözleşmesi Grev ve Lokavt
kanunu ile yasalaşmıştır. Bu düzenlemelerle başta grev-lokavt konusunda olmak üzere,
endüstri ilişkilerinde önemli kurumsallaşmalar sağlanmıştır. Bu kanunlar, işçi tabanından
gelen baskılar sonucu değil; asker, sivil bürokrat ve aydınlar gibi işçi sınıfı dışındaki grupların
çabaları ile oluşturulmuştur. Batı’da uzun ve hatta kanlı mücadeleler sonucunda elde edilen
sendikal haklar, Türkiye’de mücadeleye gerek kalmadan kanunla düzenlenmiştir.
274 sayılı Sendikalar Kanunu, serbest örgütlenme ve üyelik esasına dayanan
özgürlükçü; uluslar arası normlara uygun ilerici; çoğulcu ve ayrıntılı düzenlemelere yer veren
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düzenleyici bir kanundur. 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ise, ilk kez
grev ve lokavt konusunda yasakçı değil, düzenleyici bir yol izlemiştir. Böylece toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümünde yasakçı sistemden, karma sisteme geçilmiş; sendikacılığın
örgütlenme ve toplu pazarlık ayakları, grev – lokavt ayağı ile birlikte tamamlanmıştır. Toplu
iş uyuşmazlıklarının öncelikle uzlaştırma yolu ile çözümlenmesi; bu yolun ancak
başarısızlıkla sonuçlanması durumunda grev ve lokavta gidilmesi hükme bağlanmıştır. Grev
ve lokavtın yasaklandığı durumlarda ve işlerde ise, uyuşmazlıkların zorunlu tahkim yoluyla
çözümlenmesi düzenlenmiştir. 275 sayılı kanun ile toplu çıkar uyuşmazlıklarının yanı sıra
toplu hak uyuşmazlıklarında da işçilerin greve gidebilmelerine imkân verilmiştir.
Bireysel iş ilişkilerinde de, 1967 yılında kabul edilen 931 sayılı İş Kanunu ile birlikte
yeni bir döneme girilmiştir. Ancak 931 sayılı kanun, uzun ömürlü olamamış; Anayasa
Mahkemesi tarafından 1970 yılında şekil yönünden iptal edilmesi üzerine, bu kanunun birkaç
hükmü değiştirilerek, 2003 yılına kadar yürürlükte kalacak olan 1475 sayılı İş Kanunu 1971
yılında kabul edilmiştir. Yeni İş Kanunu’nun kapsamı, 3008 sayılı kanuna göre daha
genişlemiştir. 1475 sayılı kanun, tek işçi çalıştıran işyerlerini ve beden işçilerinin yanı sıra
fikir işçilerini de kapsamı altına almıştır.
1963- 1980 döneminde sendikalı işçilerin ve sendikaların sayısında büyük bir artış
görülmekle birlikte; bu rakamlar güvenilir olmaktan uzaktır. Sendikalı işçi sayısı ve
sendikalaşma oranları gerçeği yansıtamamıştır. Bunun nedenleri arasında, üye sayılarının
düzenli olarak bildirilmemesi, 275 sayılı kanun uyarınca yetki elde edebilmesi için bildirilen
sayıların gerçeğin üzerinde olması, iyelik için noter onayı olmaksızın üye kayıt fişlerinin
doldurulmasının yeterli olması ve birden fazla sendikaya üyeliği önleyici yasal bir
düzenlemenin bulunmaması sayılabilir. Bu dönemde siyasi alandaki parçalanmışlık ve
ideolojik görüş farklılıkları, sendikal platforma da yansımış; sendikaların sayısında artışlar ve
konfederasyonlarda bölünmeler yaşanmaya başlamıştır. Öyle ki 1978 yılında sendika sayısı
912 ye ve konfederasyon sayısı da 7’ye yükselmiştir.
Bu dönemde örgütlenme modellerine ilişkin herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte,
sendikaların çoğunluğunu işkolu sendikaları oluşturmuştur. 1970 yılına kadar tüm üst
örgütlenme modelleri görülmüştür; ancak 1970 yılında çıkarılan 1317 sayılı kanunla sendika
birlikleri kapatılmıştır. Türk-İş ‘ten büyük kopma ise, 1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’nun (DİSK) kurulması ile yaşanmıştır. DİSK, Türk-İş’in mesleki
fonksiyonları ağır basan pragmatik sendikacılık anlayışına ve partiler üstü politikasına bir
tepki olarak kurulmuştur. DİSK, işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin yanında siyasal ve
ideolojik açıdan da mücadele etmesi gerektiğine inanmıştır.
1970 yılında kurulan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ise, emeksermaye çatışmasına karşı çıkarak, milliyetçi doktrine göre oluşturulacak bir sistemden yana
olmuştur. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) da, Türkiye ‘de işçi hareketinin
yükseldiği ve siyasal alanı etkilediği bir dönemde dini akımların ve partilerin içi hareketi
içindeki uzantısı olarak 1976 yılında kurulmuştur. Bu dönemde konfederasyonların birçoğu
siyasi partilerle organik olmayan yakın ilişki içine girmiştir. Türkiye ‘de işveren sendikaları
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ise, gerçek anlamda bu dönemde etkinlik göstermeye başlamıştır. 274 ve 275 sayılı kanunların
işçi sendikalarına tanıdığı geniş imkânlar, işverenleri de savunma amacıyla örgütlenmeye
yöneltmiştir. Günümüzün tek işveren sendikaları konfederasyonu olan Türkiye İşveren
Sendikaları konfederasyonu da bu dönemde, 1962 yılında kurulmuştur.
Bu dönemde yasal düzenlemeler gereği toplu pazarlıklar, işkolu ve işyeri düzeyinde
görülmüştür. Ancak kanunlarda işkolu ve işyeri düzeyinde yapılan sözleşmelerin birbirleri ile
ilişkileri açıkça düzenlenmediği için, aynı dönem içinde bir işletmede birden fazla toplu iş
sözleşmesi imzalanmış; bu durum çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1978
yılında ise, Türkiye’nin ilk ve tek ulusal düzeydeki sözleşmesi olan Toplumsal Anlaşma,
Türk-İş ile hükümet arasında imzalanmıştır. Toplumsal anlaşma, o dönemde devam eden grev
ve lokavtların yol açtığı toplumsal huzursuzlukları denetim altına almak, enflasyondan
kaynaklanan gelir dengesizliklerini önleyerek adil bir gelir dağılımını sağlamak, tarım iş
kanunu çıkarmak, özel sektörde sağlıklı bir işçi-işveren ilişkisi oluşturmak gibi ülkenin genel
ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne yönelik hükümlere yer verilmiştir. Ancak
anlaşmaya taraf olan hükümetin kısa ömürlü olması, Türk-iş ‘in anlaşmayı yeterince
benimseyerek sahip çıkmaması nedeniyle, imzalandığı tarihten 14 ay sonra uygulanamayarak
akıya alınmıştır.

6.2.4. 1980 Sonrası Dönem
1970’li yılların sonuna doğru yaşanan ekonomik ve siyasal tıkanıklıklar, 1980 yılının
başında alınan 24 Ocak kararları ve 12 Eylül tarihinde gerçekleşen askeri müdahale ile
aşılmaya çalışılmış; Milli Güvenlik Konseyi yasama ve yürütme organı olarak faaliyet
göstermeye başlamıştır. 1980-1983 yılları arasında Türk endüstri ilişkileri açısından bir ara
dönemden geçilmiştir. Bu dönemde Türk-İş dışındaki tüm işçi konfederasyonlarının
faaliyetleri durdurulmuş, bütün taşınır ve taşınmaz malları ve evrakları denetim altına alınmış,
bazı sendika yöneticileri için davalar açılmış; grev ve lokavt yasaklanmış; çıkarılan 2364
sayılı kanunla yapılmış bulunan sözleşmeleri yenileme ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin
yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi Yüksek Hakem Kuruluna verilmiştir.
Sendikal faaliyetlerin sınırlandığı ve grev ve lokavtın yasaklandığı ara dönemden
sonra kabul edilen 1982 Anayasası, 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile birlikte Türk endüstri
ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. 1982 Anayasası ayrıntılı düzenlemeler getiren, klasik
özgürlüklere açık, ancak bu özgürlüklerin kötüye kullanılmasına izin vermeyen bir
anayasadır. Anayasada çalışma özgürlüğü, sendikal haklar, grev hakkı ve lokavt, sosyal
güvenlik hakkı gibi endüstri ilişkileriyle alakalı ayrıntılı düzenlemeler de yer almaktadır.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda sendikaları sınırlayıcı çeşitli hükümler
bulunmaktadır. Bu sınırlamaların en önemlisi örgütlenme modellerine ilişkin olanıdır. 2821
sayılı Kanun uyarınca sendikalar, yalnızca işkolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette
bulunmak amacıyla kurulabilmekte; meslek ve işyeri esasına göre sendika kurulamamaktadır.
Kanun, üst örgütlenme modellerinden ise yalnızca konfederasyonlara izin vermektedir. Bu
sınırlamalarla parçalanmış bir sendikal yapının önüne geçilerek, güçlü sendikacılığa
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ulaşılması amaçlanmaktadır. 2821 sayılı Kanun, işçilerin aynı andan birden fazla sendikaya
üye olmalarını engellemekte, üyeliğin ve üyelikten ayrılmanın noter onayıyla yapılmasını
hükme bağlamaktadır. Bu düzenlemelerle birlikte, daha önceki dönemde yapay olarak yüksek
olan sendika ve üye sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır.
2822 sayılı Kanun ise, yalnızca iş yeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılabilmesini,
toplu sözleşme yetkisini elde edebilmek için sendikaların kurulu bulunduğu işkolunda çalışan
işçilerin en az %10’una ve sözleşme yapacağı işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasına
sahip olması gerektiğini düzenlemektedir. Ayrıca bu kanun, yalnızca çıkar grevini yasal grev
olarak tanımakta, toplu iş uyuşmazlıklarının öncelikle arabuluculuk yolu ile çözümlenmesini,
bu yolun başarısızlıkla sonuçlanması durumunda grev-lokavt yoluna başvurulmasını öngören
düzenlemeler getirmektedir. 275 sayılı kanun döneminde olduğu gibi, grev lokavtın yasak
olduğu işler ve durumlarda ise, uyuşmazlıklar zorunlu tahkim kurumu olan Yüksek Hakem
Kurulu tarafından çözümlenmektedir.
1995 yılında Anayasa’nın 53.maddesine bir fıkra eklenerek kamu görevlilerine
örgütlenme ve toplu görüşme hakkı tanınmıştır. Ancak bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usulleri içeren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 2001 yılında çıkartılmıştır. Dolayısıyla
1995 yılından 2001 yılına kadar kurulan kamu görevlileri sendikaları, yasal bir düzenlemeden
yoksun olarak faaliyet göstermiştir. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu ile kamu
görevlilerinin hizmet kolu esasına göre, Türkiye çapında faaliyette bulunmak üzere serbestçe
sendika kurabilecekleri, kurumuş sendikalara üye olabilecekleri ve idareyle amaçları
doğrultusunda her yıl 15 Ağustos tarihinde toplu görüşme yapabilecekleri hükme
bağlanmıştır. Toplu görüşme sonucunda anlaşma sağlanması halinde, mutabakat metni
taraflarca imzalanmakta ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’na
sunulmaktadır. Toplu görüşme anlaşmazlıkla sonuçlandığında ise, üç gün içinde Uzlaştırma
Kurulu toplantıya çağrılmakta; buna rağmen anlaşma sağlanamadığında Kurul, tarafların
anlaşma ve anlaşmazlık noktalarını bir tutanakla belirterek Bakanlar Kurulu’nun takdirine
sunmaktadır. Bir başka ifadeyle, toplu görüşme ister anlaşmayla, isterse anlaşmazlıkla
sonuçlansın nihai kararı Bakanlar Kurulu vermekte, iş uyuşmazlıkları grev yolu ile
çözümlenememektedir.
Bu dönemde, bireysel çalışma ilişkileriyle ilgili yaşanan en önemli değişiklik ise, 2003
yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Endüstri ilişkileri sistemini yakından
etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullardaki değişim, 1475 sayılı iş Kanunu’ndaki katı
düzenlemelerin esnekleştirilmesi, AB ile ILO normlarına uyum sağlama ihtiyacı yeni bir iş
kanununun hazırlanması sorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 4857 sayılı İş kanunu, işçi kesimi
tarafından istenen iş güvencesini, kısmen de olsa, sağlarken; işveren kesiminin esneklik
taleplerini de büyük ölçüde karşılamaktadır.
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Uygulamalar
1- Buğra Ayşe, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim
Yayıncılık, İstanbul, 2008.
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Uygulama Soruları
1- Osmanlı dönemi sosyal politikası hakkında bilgi veriniz.
2- Türkiye’de sosyal politikanın gelişimini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal politikanın Türkiye’deki tarihsel gelişiminden söz ettik. Tanzimat
öncesi dönem, bütün dünya genelinde olduğu gibi Osmanlı’da da tarım toplumunun genel
özelliklerini yansıtmaktaydı. Bu dönem sosyal politika önlemleri genelde dini değerler
ışığında kendini göstermekteydi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunda esnaf örgütlerinin önemli
bir rolü olduğunu söylemek gerekir. Ahilik kurumu da bu bağlamda Osmanlı’da önemli bir
işlev görmüştür. Bir işe hangi koşullar altında nasıl girileceği, sürdürüleceği, bir meslekte
nasıl yükselineceği, ürünlerin hangi koşullar altında üretilip fiyatlandırılacağı bu örgütler
tarafından oluşturulan ve yıllar boyu uygulanarak gelenekselleşen katı kurallara bağlı
kılınmıştı. Esnaf ve zanaatkârlar açısından bu örgütler önemli bir sosyal güvence kaynağı da
olmuşlardı. Örneğin, lonca yapısı içinde oluşturulan ve bazı düşüncelere göre ülkemizde,
sosyal sigortaların köklerini oluşturan “Teavün (Orta) Sandıkları” bu dönemin ürünüdür.
Tanzimat döneminde Osmanlı’da gelişen sanayiye paralel olarak işçi sayısında da
önemli bir artış gerçekleşmiş ve iş ilişkileri ve yaşamını düzenleyen gelenek ve göreneklerin
yerini pozitif hukuk kuralları almış, ardı ardına yürürlüğe konulan birkaç nizamname ile ilk
yazılı hukuk kurallarına işlerlik kazandırılmıştır. Dilaver Paşa Nizamnamesi, Meaddin
(maden) Nizamnamesi, Mecelle, Tatil-i Eşgal Kanunu bu dönem çıkarılan pozitif hukuk
kurallarındandır.
Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de sosyal politika açısından
birbirinden oldukça farklı dönemlerle karşılaşmaktayız. Cumhuriyetin ilanından çok partili
hayata geçilen 1946 yılına kadar bireysel iş ilişkilerini düzenleyen çeşitli yasal
düzenlemelerde bulunulmuş ancak toplu iş ilişkilerine yönelik otoriter ve yasaklayıcı bir tavır
takınılmıştır. 1947 yılında ise, 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ile sendika Birlikleri
hakkında Kanun kabul edilerek; Türkiye’de ilk kez sendikal hareketi, yasaklama veya
sınırlama yerine düzenleme yoluna gidilmiştir. 1960 sonrası dönem kadar endüstri ilişkileri
açısından bir dönüm noktasını oluşturmuştur. 1961 Anayasası, endüstri ilişkileri alanına
yönelik olarak özgürlükçü çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Sendikal örgütlenme, toplu
pazarlık, grev, çalışma ve sözleşme özgürlüğü, çalışma hakkı ve ödevi, çalışma koşulları,
dinlenme hakkı, ücrette adalet sağlanması, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı,
kooperatifçiliği geliştirme, tarım ve çiftçinin korunması gibi önemli düzenlemeler
getirilmiştir. 1980 yılında gerçekleşen askeri darbe sonucu Türk-İş dışındaki tüm işçi
konfederasyonlarının faaliyetleri durdurulmuş, bütün taşınır ve taşınmaz malları ve evrakları
denetim altına alınmış, bazı sendika yöneticileri için davalar açılmış; grev ve lokavt
yasaklanmış; çıkarılan 2364 sayılı kanunla yapılmış bulunan sözleşmeleri yenileme ve toplu
iş sözleşmesi hükümlerinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi Yüksek
Hakem Kuruluna verilmiştir. Askeri darbe sonrasında çıkarılan kanunlar 60’lı yıllarda
getirilen düzenlemelerin aksine sendikaları sınırlayıcı hükümler barındırmışlardır.
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Bölüm Soruları
1- Fütüvvetname nedir? Açıklayınız.
2- Teavün (orta) sandıklarının fonksiyonları nelerdir?
3- 1869 tarihinde yürürlüğe konulan ve maden işletmelerinde zorunlu çalışmayı kaldıran,
işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini genişleten ve iş kazası sonucu ölen işçilere
parasal bir ödemede bulunulmasını öngören düzenlemenin adı nedir?
4- 1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş sözleşmesi
Grev ve Lokavt kanununun getirdiği düzenlemeler nelerdir?
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7. EMEK PİYASALARI VE DÜZENLENMESİ

133

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde emek piyasasından ne anlamamız gerektiğini, aktif ve pasif emek piyasası
politikalarını anlatacağız. İş piyasası türlerini, ideal iş piyasası, tabii (doğal) iş piyasası,
kurumsal (müessesevi) iş piyasası, güdümlü iş piyasası, himayeci iş piyasası, esnek iş piyasası
olmak üzere altı alt başlık altında ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Son olarak da emek
piyasalarında istihdam şartları ve istihdam şartlarının düzenlenmesine değineceğiz.

134

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Güdümlü iş piyasası ne demektir?
2- Aktif emek piyasası önlemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Emek piyasaları ve
düzenlenmesi

Metinler ve tarihten örnekler
Emek piyasası politikaları ve
ile konuların daha kolay
türlerini öğrenmek
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Emek piyasası



İdeal iş piyasası



Tabii iş piyasası



Güdümlü iş piyasası



Müessesevi iş piyasası



Esnek iş piyasası



Himayeci iş piyasası
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Giriş
Emek piyasalarına ilişkin politikaları genel olarak aktif istihdam politikaları ve
pasif istihdam politikaları olarak 2 grubu ayırmak mümkündür. Pasif istihdam politikaları
ile işsizlik sorununun olumsuz sonuçlarını onarmayı amaçlayan, bunun için işsizlere
belirli ekonomik güvence sağlamaya yönelik önlemler anlaşılmaktadır. Bu önlemler
genel olarak işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı olarak ikiye ayrılmaktadır.
Pasif istihdam politikaları böylece oldukça erken ve yaygın biçimde gelişirken
aktif istihdam politikalarının gelişmesi 1900’lü yılların ikinci yarısında mümkün
olmuştur. Yine de toplam harcamalar içinde aktif istihdam politikalarının payı hala pasif
politikalara ayrılan payların oldukça gerisindedir.
Aktif istihdam politikaları birçok önlem ve uygulamayı içermektedir. Bunların bir
bölümü işgücü istemini artırmaya ve işsizliği önlemeye yönelik (önleyici “preventive”)
önlemler, diğer bölümü ise yeniden eğitim, erken emeklilik, işgücü hareketliliğinin
sağlanması gibi işsizliği sınırlayıcı önlemler olmaktadır.
Bunların büyük bölümü istihdamı dolaylı yoldan olumlu biçimde etkilemeyi
amaçlayan önlemlerdir. Birçok ülkede uygulamaya konan çalışma süresinin kısaltılması,
erken emeklilik planları, işyerlerinde kısa süreli çalışmaya geçilmesi gibi uygulamalar bir
yandan iş kayıplarını azaltmayı, öte yandan yeni iş olanakları yaratmayı amaçlamaktadır.
Çok zaman üç taraflı anlaşmalarla gündeme gelen bu uygulamalar dolaylı yoldan bir
istihdam politikasına dönüşmektedir.
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19. yy.da Batı Avrupa ülkeleri büyük bir hızla sanayileşmekte, köylerden şehirlere
büyük insan akınları meydana gelmekte, konut sefaleti korkunç bir manzara göstermekte,
emeğin sömürülmesi dünyanın hiçbir devrinde görülmemiş dereceye ulaşmış bulunmaktaydı.
Bunlar 19. yy.ın ağır ve çözülmesi çok güç meseleleriydi. Ancak bu sosyal sorunlar doğmuş,
devirlerini yaşamış, çözülmüş, nihayet tarihin diğer meseleleri karşısında silinip gitmiş, yani
organik gelişme yolu böyle bir seyir takip etmiştir.
Ondokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan fakat yine bu dönemde önemli ölçüde
çözümlenen sorunlar şunlardır: Koruyucu iş hukuku mevzuatı, koalisyon hürriyeti- hür
sendikacılık, sosyal sigortalar ve ücretin korunması meselesi.
Yukarıda sıralanan ve büyük ölçüde çözümlenen sorunların yanı sıra günümüzde de
çalışma hayatında birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bunların bir kısmı, ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte, belli ölçüde çözümlenirken, bir kısmı da yine sorun olmaya devam
etmektedir. Bu sorunların belli başlıcalarına aşağıda değinilecektir.

7.1. Genel Olarak Emek Piyasaları Ve Düzenlenmesi
Ekonomik faaliyetlerini yani bir diğer ifadeyle üretim faktörlerini dört ana faktör
meydana getirmektedir. Bunlar; emek, teşebbüs, sermaye ve doğal kaynaklardır. Görüldüğü
üzere bunlardan ilk ikisi beşeri sermayeyi, diğer ikisi ise maddi sermayeyi oluşturmaktadır.
Sosyal politika da bunlardan ilk ikisi ile ama özellikle de emek faktörüyle ilgilenmektedir.
Her ülkenin insan gücü yönünden ekonomik ve sosyal politikasının amacı, o ülke
içinde çalışma arzu ve gücünde bulunan insanlara iş alanı açmaktır. Bunun anlamı emek arz
ve talebinin denge haline gelmesidir. Bu hedefe “tam istihdam” veya “tam çalıştırma”
denmektedir.
Normal olarak bir ülkede emeğini arz eden insan miktarı kadar emek talep edecek iş
alanı açılırsa, toplam emek arzı ile toplam emek talebi denge haline gelir. Bu durumda ilk
bakışta, işçi bulamayan işyeri ile iş bulamayan işçi kalmaması gerekir.
Fakat işgücünün ülke içindeki dağılım yapısı ile yatırımların coğrafi dağılımı arasında
tam bir uygunluk bulunmayabilir. Bir bölgede işsiz insanlar iş ararken, başka bir bölgede, işçi
bulamadığı için atıl duran; tam kapasite ile çalışamayan işyerleri olabilir.
Diğer yandan aynı bölge ve il sınırları içinde hatta aynı kasaba ve şehirde açık işlerin
sayısı ile iş arayan işçilerin miktarı eşit olsa dahi işyerlerinin aradığı meslek ve nitelikteki
insan tipleri ile iş arayan insanların meslek ve nitelik düzeyleri arasında tam bir uygunluk
yoksa hem işsizler hem de işçi bulamayan işyerleri mevcut olabileceklerdir.
Sosyal politika içinde önemli bir yeri bulunan emeğin ve bir ülkedeki toplam emek
arzını ifade eden işgücünün emek talebi ile buluşma alanına veya yerine emek piyasası denir.
Bir ülke içinde uygulamada emek arz ve talebini denge haline getirmek istediğimiz zaman, o
ülkenin bütününü bir tek emek piyasası olarak incelemeliyiz. Emek piyasalarını ülkelere,
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bölgelere, illere, sektörlere, mesleklere, niteliklere vb. türlere göre ayrı ayrı ele alıp
inceleyebilmek mümkündür.

7.2. İşgücünün Sağlandığı Kaynaklar Ve Emek Piyasaları
İşgücü, yani çalışanlar emek piyasalarının içinden ve dışından olmak üzere iki
kaynaktan sağlanır. Emek piyasaları içinden ve dışından sağlanan işgüçleri, yani iki kaynak
arasındaki ayırıcı faktörler şunlardır:

Hizmet sözleşmesi. Emek piyasaları dışından sağlanan işgüçleri bakımından
çalışanla, işveren arasında bir hizmet sözleşmesi söz konusu değildir. Oysa emek piyasası
içinden sağlanan işgüçlerinde hizmet veya istihdam sözleşmesi olmadan emek arzı söz
konusu olamaz.

Ücret talep etme hakkı. Emek piyasalarında emeğini arz edenlerin, arz ettiği
bu emek karşılığında ücret talep etme hakları vardır. Emek piyasası dışından sağlanan
işgüçleri için böyle bir haktan söz edilemez. Zorla çalıştırılan bu insanlar için genellikle “işçi”
terimi kullanılmamaktadır.

Özgür irade. Emek piyasalarında özgür irade ile emek arzı esastır. Emek
piyasaları dışındaki işgüçleri ise, cebrî olarak çalıştırıldıklarından emeklerini arz edip etmeme
konusunda hür değillerdir.

7.3. Emek Piyasası Politikaları
Aktif ve pasif olmak üzere iki tür emek piyasası politikasından söz edilebilir.
Aktif emek piyasası önlemleri iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, işgücü
talebini artırmaya ve işsizliği önlemeye yönelik ekonomik önlemlerdir. İkinci bölüm ise,
mesleki eğitim, yeniden eğitim, mesleğe yöneltme ve gerekli ve yeter işgücü hareketliliğinin
sağlanması ile ilgili önlemlerdir. Bunlara iş arayanlarla işverenler arasında bilgi alışverişinin
ve istihdam danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve İş-Kur gibi istihdam hizmetleri
sağlayan kamu kuruluşlarının etkinliğinin artırılması gibi önlemler ilave edilebilir. Kısacası
emek piyasalarını düzenleyici, emek piyasalarında dengeyi sağlayıcı önlemlere aktif emek
piyasası politikaları adı verilmektedir.
Pasif emek piyasası önlemleri ise emek piyasasında gerekli düzenlemelerle dengeler
sağlanamadığı takdirde işgücünün karşı karşıya kalacağı zararları ve olumsuz etkileri önleyici
önlemlerdir. Bunlar genellikle belirli bir ekonomik güvence sağlamaya yönelik önlemleri
içerir. Bu önlemler de genellikle işsizlik sigortası ile işsizlik yardımlarının faaliyete
geçirilmesidir.
Genellikle emek piyasalarını düzenleyici sosyal politika önlemleri içinde pasif politika
ve uygulamalara öncelik verilmiştir. Pasif emek piyasası önlemleri erken ve yaygın biçimde
uygulanmış olduğu halde aktif iş piyasası önlemlerine daha sonraları başvurulmuştur.
Örneğin, AB ülkelerinde halen emek piyasasını düzenleyici önlemler için yapılan toplam
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harcamalar içinde aktif emek piyasası politikalarına ayrılan pay, pasif politikalara ayrılan
payın önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır.
Özetlenirse, emek piyasalarını düzenleyici aktif politikalarda önemli iki husus vardır.
Birincisi, emek kesimini, iş piyasası hakkında daha iyi bilgilendirmek ve bununla ilgili
organizasyonları geliştirmek; ikincisi de iş ve işçi bulma gibi kurumları kuvvetlendirmektir.

7.4. Modern Emek Piyasalarının Gelişmesi - Aktif Emek Piyasası
Politikaları
“Planlı emek piyasası ekonomisi” olarak da adlandırılan bu politikanın manası, emek
piyasasındaki arz ve talep ilişkilerini değişik yönlerden düzenlemektir. Böyle bir düzenleme
hem sayıca, hem de kalite bakımından yapılmakta, yani emek arzı ile talebi arasında gerek
sayıca gerekse nitelik açısından bir denge kurulmaktadır. Bu düzenleme ile görevli kuruluşlar
esas itibariyle istihdam kurum veya ofisleridir.
Sayı bakımından düzenleme, emek arzı ile talebinin sayı itibariyle denkleştirilmesidir.
Nitelik açısından düzenlemede ise emeğin vasıf ve kalite açısından ortaya koyduğu özellikler
dikkate alınarak bu değerlerin emek talebinde aranan özelliklere hitap etmesini sağlamak
açısından alınacak önlemler ve uygulamalar söz konusudur. Günümüzde aktif emek
politikaları açısından kalitatif yani nitelik açısından düzenleme gittikçe ağırlık kazanmıştır.
Bunun için mesleki eğitim çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Sayı açısından etkin bir düzenleme
için istihdam kurumlarının işsiz sayısını ve açık işlerin sayılarını doğru bir şekilde belirlemek
çok önemlidir. İşsizlerin sayısı ile açık işyerlerinin sayısı belirlendikten sonra aktif emek
piyasası politikalarına dayanarak çalışan istihdam kurumlarının iki türlü fonksiyonu ortaya
çıkmaktadır:


Emek piyasalarının coğrafi mobilitenin sağlanması yoluyla düzenlemesi.

İstihdam kurumları emek piyasasının sayısal yönden düzenlenmesi için coğrafi-beşeri
mobilite aracını kullanmaktadır. Kurumlar bu fonksiyonlarını yerine getirirken emek arzı ile
talebini karşı karşıya getirerek istihdam imkanı yaratırlar. Bu tür düzenlemede emeğin bir
bölgeden, şehirden veya ülkeden diğerine iradi olarak, yani ilgilinin rızası ile nakli söz konusu
olup, amaç işsizliği coğrafi mobiliteyi gerçekleştirmek yoluyla önlemektir.


Emek piyasalarının mesleki-teknik eğitim yoluyla düzenlemesi.

Aktif emek piyasası politikası içinde istihdam kurumlarının 2. önemli fonksiyonu
kalitatif yönden, yani vasıf itibariyle emek arzı ile talebi arasında bir dengeyi temin edecek
eğitimdir. Emek piyasasında emek arzı ve talebinin sayıca eşit olması bir işsizlik durumunun
olmadığını göstermek açısından tam olarak yeterli değildir. Ayrıca emek arzı ile talebi
arasında kalite, yani vasıf itibariyle bir dengenin de kurulması gereklidir. Nitekim birçok
ülkede devamlı olarak on binlerce işyeri açık bulunmakta, ancak buralarda istihdam
edilebilecek vasfa sahip işçi tedarik edilememektedir.
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İstihdam kurumları emek piyasalarını düzenlerken yani emek arz ve talebini dengeye
getirirken ya coğrafi mobilite yoluyla dengeyi sağlayacaktır, ya da emek arzı ve talebi
arasında nitelik bakımından bir denge sağlayacaklardır.
Modern istihdam kurumları emek piyasalarını mesleki teknik eğitim yoluyla yani
kalitatif yönden düzenlerlerken görevlerini genelde üç aşamada yerine getirirler:


Temel mesleki-teknik eğitim.

Birinci fonksiyon olarak vasıfsız veya düşük vasıflı işçilerin eğitilmesi söz konusudur.
Günümüzde emek arzedenlere vasıf kazandırmak, örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitimle
mümkün olabilmektedir. Özellikle II. Dünya savaşından sonra teknolojideki gelişmeler
ülkeleri buna zorlamaktadır. Aslında sanayide vasıfsız işçilere ihtiyaç giderek azalmakta,
buna karşı yüksek vasıflı emeğe olan ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla işçilere yetişme
çağında, yani orta öğretim çağında mesleki ve teknik eğitim verilmelidir. İşsiz insanlar
incelendiğinde bunların çok büyük kısmının en az eğitimli kişilerden oluştuğu görülmektedir.
Ayrıca az gelişmiş ülkelerin genellikle insanlarını vasıf itibariyle yetiştirememiş ülkelerden
olması da bu durumun bir diğer örneğidir. Bu durumu engellemek için zorunlu eğitim
süresinin artırılması, en yaygın tedbirlerden biridir.


Aynı meslek ve sanat kolunda yenileme eğitimi.

İstihdam kurumlarının mesleki-teknik eğitim bakımından 2. fonksiyonu, bir sanayi
kolunda çalışan vasıflı veya eğitimli işçilerin, değişen teknoloji ve üretim metotları karşısında
eğitim açısından geri kalmasını engellemek amacıyla bu kişilere yönelik iş hayatında eğitim
sunulmasıdır.


Değişik işkollarında istihdam edilebilmek için yenileme eğitimi.

3. fonksiyon, bir meslek ve sanatta yetiştirilmiş ve tecrübe kazanmış olan işçilerin bu
meslek ve sanat kollarının gerilemesi, bunların ürettikleri mal ve hizmetlerin talebinin
azalması neticesinde artık buralarda çalışma imkanını kaybetmiş olmaları sonucunda, bunların
gelişen başka meslek ve sanat kollarında istihdam edilebilmelerini temin amacıyla yeni bir
mesleki eğitime tabi tutulmalarıdır. Günümüzde çalışan birçok işçinin eskiden vasıflı
statüsündeyken, değişen talep sonucunda vasıfsız işsiziler haline gelmesi bu duruma
zorunluluk kazandıran en önemli nedenlerdendir. Dolayısıyla aktif istihdam tedbirlerinin
manası sadece işçileri mobilite açısından işsiz kalmayacak şekilde işyerini değiştirmeye
yönlendirmek değil, mesleki bakımdan da eğitim verilmesi yoluyla kalite ve vasıflarının
artırılmasını sağlamaktır.
 Birinci fonksiyon olarak vasıfsız veya düşük vasıflı işçilerin eğitilmesi söz
konusudur. Günümüzde emek arzedenlere vasıf kazandırmak, örgün ve yaygın mesleki-teknik
eğitimle mümkün olabilmektedir. Özellikle II. Dünya savaşından sonra teknolojideki
gelişmeler ülkeleri buna zorlamaktadır. Aslında sanayide vasıfsız işçilere ihtiyaç giderek
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azalmakta, buna karşı yüksek vasıflı emeğe olan ihtiyaç artmaktadır. Dolayısıyla işçilere
yetişme çağında, yani orta öğretim çağında mesleki ve teknik eğitim verilmelidir. İşsiz
insanlar incelendiğinde bunların çok büyük kısmının en az eğitimli kişilerden oluştuğu
görülmektedir. Ayrıca az gelişmiş ülkelerin genellikle insanlarını vasıf itibariyle
yetiştirememiş ülkelerden olması da bu durumun bir diğer örneğidir. Bu durumu engellemek
için zorunlu eğitim süresinin artırılması, en yaygın tedbirlerden biridir.
 Aynı meslek ve sanat kolunda yenileme eğitimi: İstihdam kurumlarının meslekiteknik eğitim bakımından 2. fonksiyonu, bir sanayi kolunda çalışan vasıflı veya eğitimli
işçilerin, değişen teknoloji ve üretim metotları karşısında eğitim açısından geri kalmasını
engellemek amacıyla bu kişilere yönelik iş hayatında eğitim sunulmasıdır.
 Değişik işkollarında istihdam edilebilmek için yenileme eğitimi: 3. fonksiyon, bir
meslek ve sanatta yetiştirilmiş ve tecrübe kazanmış olan işçilerin bu meslek ve sanat
kollarının gerilemesi, bunların ürettikleri mal ve hizmetlerin talebinin azalması neticesinde
artık buralarda çalışma imkanını kaybetmiş olmaları sonucunda, bunların gelişen başka
meslek ve sanat kollarında istihdam edilebilmelerini temin amacıyla yeni bir mesleki eğitime
tabi tutulmalarıdır. Günümüzde çalışan birçok işçinin eskiden vasıflı statüsündeyken, değişen
talep sonucunda vasıfsız işsiziler haline gelmesi bu duruma zorunluluk kazandıran en önemli
nedenlerdendir. Dolayısıyla aktif istihdam tedbirlerinin manası sadece işçileri mobilite
açısından işsiz kalmayacak şekilde işyerini değiştirmeye yönlendirmek değil, mesleki
bakımdan da eğitim verilmesi yoluyla kalite ve vasıflarının artırılmasını sağlamaktır.

7.5. İş Piyasası Türleri
7.5.1. İdeal İş Piyasası
Klasik İktisadi Doktrin’in temel prensibi olan tam rekabet esasları içinde işleyen bir
ideal iş piyasası düşünülmüştür. Böyle bir düşüncenin bugün için manası ve faydası erişilmesi
istenen hedef olarak ideal bir iş piyasasının özelliklerini göstermesidir.
İdeal iş piyasasında emek arz ve talebi gerek ülke içinde, gerek mahalli iş
piyasalarında denge halinde bulunur. Emek seyyaliyetini engelleyen maniler yoktur.
Seyyaliyet tamdır. Emek erbabının muhtelif bölgeler, işkolları ve meslekler arasındaki
dağılımı herkesin doğuştan gelen ve sonradan kazanılan kabiliyetlerine göre azami verimle
çalışabildiği optimum bir dağılım manzarası arzeder. Emek seyyaliyeti ve rekabet tam olduğu
için eşit işe eşit ücret ödenir. Uzun vadeli işsizlik olmaz. İdeal iş piyasası gerçek hayatta
görülen bir iş piyasası tipi olmamakla beraber ideal ölçüleri göstermektedir. Bu piyasanın
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


Hizmet ve mallar standarttır.



Bir malın ve bir emeğin rekabette oluşan tek bir fiyatı vardır.


Her mal ve emek için kafi derecede arz ve talep mevcuttur. Bireysel farklılıklar
genel dengeyi değiştirmez.
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Gerek işveren ve gerek işçi iş piyasası hakkında tam bilgi sahibidir. Diğer bir
ifade ile iş piyasası şeffaftır.

İş piyasasında işçi ve işverenlerin kendi aralarında işbirliği, gruplaşmalar,
teşkilatlanmalar ve karşı tarafa iktisadi baskı hareketleri mevcut değildir.


İş piyasasına giriş ve çıkış serbesttir.

Rekabet esasına dayalı ideal bir iş piyasasının bu özellikleri; işçinin iş seçimindeki
tutumunda, işverenin işçi seçimindeki tutumunda ve ücret bünyesinin hususiyetinde görülür.

7.5.2. Tabii (doğal) İş Piyasası
Eksik ve aksak rekabet şartları içinde işleyen bir piyasa tipidir. Böyle bir piyasada
emek arz ve talebi piyasa şartlarına tabi olarak gelişir. İşçi ve işverenler arasındaki bütün
anlaşmalar ve meseleler ferdi münasebetler sistemi içinde çözülmeye çalışılır. Gerek milli,
gerek mahalli iş piyasalarında emek arz ve talebi arasında dengesizlikler devam eder. Devlet
tarafından iş piyasalarını engelleyici tedbirler alınmamıştır. Emek seyyaliyetini engelleyen
çeşitli engeller vardır. Bu sebeple aynı iş piyasasında aynı iş için farklı ücretler
ödenebilmektedir. Sendikalar ya hiç mevcut değildir veya iş piyasaların hakim olacak kudrete
sahip değildir. İş piyasaların düzenleyici hukuki, iktisadi ve kurumsal tedbirler alınmamıştır.
Kısaca tabii iş piyasası, sosyal siyaset tedbirleri geliştirilmemiş, rehaf devlet telakkisi hakim
olmamış, liberal iktisadi siyasetin uygulandığı, jandarma devlet tipi kapitalist bir düzende
görülen iş piyasası modelidir.
Özetlersek tabii iş piyasalarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İdeal iş piyasasında hizmet ve emtia standart olduğu halde tabii iş piyasasında
emek standart değildir.

İdeal iş piyasasında bir malın ve emeğin rekabetle düzenlenen tek fiyatı olduğu
halde, tabii iş piyasasında aynı tip emeğin farklı fiyatı vardır. Yani verimi aynı olan her
emeğin ücreti aynı değildir. Sendika veya devlet müdahalesi olmadıkça eşit işe eşit ücret
ödenmemektedir.

İdeal piyasada her mal ve iş için kafi derecede arz ve talep mevcut olduğu
halde tabii iş piyasasında emek satıcısı için yeterli miktarda emek talebi yoktur.

İdeal piyasada tarafların piyasa hakkında bilgileri tam olduğu halde tabii iş
piyasasında taraflar, özellikle iş arayanlar iş piyasasındaki istihdam şartları hususunda tam
bilgiye sahip değildir.

İdeal piyasada alıcı ve satıcılar tam rekabet şartları içinde hareket ettikleri
halde tabi iş piyasasında rekabet eksik ve aksaktır.

İdeal piyasada, iş piyasasına giriş ve çıkış serbest olduğu halde, tabii iş
piyasalarında serbest değildir. Tatbikatta tabi iş piyasasının, ideal iş piyasasından çok farklı
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olduğu görülünce, bir takım müdahaleler ve düzenleyici tedbirlerle iş piyasaları ideal iş
piyasası hedeflerine ulaştırılmaya çalışılmıştır.

7.5.3. Kurumsal (Müessesevi) İş Piyasası
Demokratik siyasi rejim, sosyal adalet ve piyasa ekonomisi düzeni içinde bulunan
ülkelerde kuvvetli sendikaların mevcudiyeti ve toplu sözleşme sisteminin uygulanması
neticesinde iş piyasaları işçi-işveren sendikaları ve devlet müdahalesi ile düzenlenmektedir.
Bu sistem içinde iktisaden gelişen ülkelerde, sendikaların tesir ve kuvveti kafi
gelmediğinden devletin düzenleyici görevi, mevzuat ve teşkilat yönünden alınan iktisadi ve
sosyal tedbirlerle daha ağır basmaktadır. Buna mukabil sendikaları daha fazla gelişip
kuvvetlenmiş olan ve iktisadi büyüme safhasında olan ülkelerde, işçi ve işveren sendikaları
arasında toplu münasebet düzeni içinde yer alınan tedbirler daha ağır basmakta, devlet ancak
boşlukları doldurucu müdahalelerle, bilhassa tam istihdamı gerçekleştirici bir iktisadi siyaset
uygulamaktadır. Birinci gruba örnek olarak Türkiye’yi, İkinci gruba örnek olarak da ABD ve
Almanya’yı gösterebiliriz.
Kurumsal iş piyasalarında çalışma ve çalıştırma hürriyeti mevcuttur. Iktisadi ve sosyal
politikaların hedefi tam istihdama ulaşılmasıdır. Emek seyyaliyetini engelleyen engeller
azaltılmaktadır. Ücret bünyesi asgari ücret ve toplu sözleşme sistemi ile düzenlenmekte,
çalışanlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmaktadır.
Özetlersek, kurumsal iş piyasası yalnız piyasa faktörlerinin tesirine terkedilmiş
olmayıp, işveren ve işçi teşekküllerinin karşılıklı pazarlık kudretlerine göre denge haline
gelmekte, dengenin bozulması halinde devlet arabulucu ve dengeyi sağlayıcı bir unsur olarak
müdahale etmektedir.

7.5.4. Güdümlü İş Piyasası
Her türlü otoriter rejimlerde tabii iş piyasasındaki aksaklıkları önlemek için iş
piyasaları devlet tarafından düzenlenmektedir. Güdümlü iş piyasası, her türlü otoriter ve
kollektivist rejimlerde uygulanan bir iş piyasası tipidir. Bu tip bir iş piyasası rekabet şartlarına
ve piyasa faktörlerine terk edilmediği gibi, kurumsal organların idaresine de bırakılmamıştır.
Bilakis işçi ve işveren teşekküllerinin iktisadi baskı gücü tamamen ortadan kaldırılmıştır. İş
piyasaları ferdi münasebetler sistemi içinde işlemeye terk edilmediği gibi, bağımsız işçi ve
işveren teşekkülleri arasındaki toplu münasebetler sistemi ile iş piyasasının düzenlenmesine
de müsaade edilmemiştir. Sendikalar devlet tarafından organize edilen ve devlet adına işçileri
güden bir vasıtadır. Devlet tek işveren durumunda olduğu gibi, devletin aracısı olan kuruma
başvurmadan iş bulmak kabil olmaz. Kuruma müracaat mecburi olunca ileri sürülen şartlara
uymak da zorunlu olur. Kimin hangi kasaba ve şehirde veya hangi işte çalışacağı devlet
tarafından tayin edilir. Devlet ücretlerle fiyatlar tespit ve tanzim eder. Çalışma ve çalıştırma
hürriyeti kaldırılmış, yerine cebrî çalıştırma getirilmiştir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından
sonra dünyada, Kuzey Kore dışında Çin dahil bütün kollektivist ülkeler piyasa ekonomisi
prensibi benimsemişler ve bu sistemin uygulanmasına başlamışlardır.
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7.5.5. Himayeci (koruyucu) İş Piyasası
Bu tip piyasa, karma ekonomi sistemi içinde görülen İş Piyasası tipidir. Bu piyasa
modelinde bir yandan toplu münasebetler sistemi uygulanırken, bir yandan da devletin
destekleyici ve yardımcı faaliyetleri görülür. Devletin faaliyetleri toplu münasebetler
sisteminin iş piyasasını düzenleyici ve sosyal güvenliği ve kooperatifçiliği sağlayıcı mevzuat
şeklinde görünür. Süratle kalkınmak isteyen ve karma ekonomiyi uygulayan ülkeler bu
modeli benimserler. Komünizmden piyasa ekonomisine geçmek isteyen ülkelerde ve özellikle
Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra, bağımsızlığını kazanan devletlerde geçiş döneminde
görülen uygulama, himayeci iş piyasası modelini oluşturmaktadır. Prensip olarak gönüllü
çalışma ve çalıştırma sistemi mevcut olmakla birlikte, devletin bu alandaki dengesizlikleri
giderici ve azaltıcı müdahaleleri bulunmaktadır. Örneğin asgari ücret tespiti vb.

7.5.6. Esnek İş Piyasası
Bu piyasa modeli Kurumsal ve Himayeci İş Piyasası modeli ile Tabi İş Piyasası
modeli arasında bir yer almaktadır. Klasik iktisat sistemine ve liberalizme duyulan tepki
neticesinde, doktriner sahada ortaya çıkan sosyalizm ve kapitalizmin marksizme kaymasını
önleyen Sosyal Siyaset başlıca etken olmuştur. İktisadi sahadaki sebep ise 1. sanayi inkılabı
sonucunda hızlanan kütlevi imalat, fordist üretim sistemi, bilinmeyen ve görülmeyen
piyasalar için yapılan imalat sonucunda, üretim-tüketim dengesinin sağlanamayışından doğan
konjonktürel buhranlar ve milyonlarca insanın bir anda işsiz kalmasına yol açan konjontürel
işsizlikler olmuştur. Uluslar arası rekabette haksız rekabetin önüne geçmek için gelişmiş
ülkelerce ILO gibi uluslararası kuruluşların kullanılması da (sosyal politika tedbirleri
uygulayan ülkeleri uygulamayanlara karşı güçsüz bırakmamak için) bu eğilimi desteklemiştir.
1970’ten sonra, mikrosoftlar ve bilgisayarlar öncülüğünde ikinci sanayi inkılabı
başlamıştır. Atomun keşfi, sibernetik ilminin gelişmesi bu inkılabın öncülüğünü yapmıştır.
Bilgi çağı veya sanayi ötesi toplum sloganlarıyla ifade edilen bu 2. sanayi devriminin öncüleri
ise, ihtiyarlayan yaşlı Avrupa yerine okyanuslarda yer alan uzak batı’da (ABD) ve uzak
doğu’da Japonya olmuştur.
Bu ülkeler beyin teknolojisi ile sınai mamüllerin dizayn, kalite, standart ve hatta kritik
malzeme üretimini, marka, pazarlama ve reklam tekelini elinde tutarak, sanayileşmeye
başlayan 3. dünya ülkelerini devreye sokmuş ve üretecekleri mamülün hamallık ve çevre
kirlenmesi kısmını bu ülkelere yükleyerek, onların ucuz işgücünden yararlanma yoluna
gitmişlerdir. Bu süreç sonunda bilgi toplumuna geçişi hazırlayan bilgi sanayi büyük bir hızla
gelişirken, klasik imalat sanayi tedricen çökmeye başlamıştır. Bu durumda imalat sanayi
sektörlerinde gelişmiş ülkelerde büyük bir işsizlik başlamıştır.
Bilgi sanayisinde geri kalınca çaresiz kalan Avrupa ülkeleri iş piyasalarını yeniden
düzenlemek, eski sosyal siyaset norm ve standartlarını terk etmek lüzumunu hissetmişlerdir.
Hem kendi iç bünyelerinde, hem AB Topluluğu içinde bu normlardan uzaklaşma ve esnek bir
iş piyasası modelini benimseme yoluna gitmişlerdir.
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İktisadi sahada çok uluslu şirketler dünya hakimiyetini sağlayabilmek için karşılarına
çıkan, bilhassa gelişen ülkelerde, devlet tekellerin ve teşebbüslerini ortadan kaldırabilmek için
bütün dünyaya özelleştirme kampanyasını yaymışlardır. Dev şirketler milletlerarası
piyasalarda hem mahalli rakiplerini saf dışı bırakmak, hem de sıkı bir rekabati sağlayabilmek
için başlayan bu deregulation; normlardan vazgeçme, esnekleşme sürecini desteklemişlerdir.
Her iki taraf birlikte (ABD, Japonya, AB ve dev şirketler) ILO’yu da kullanarak bu
gevşemeyi milletlerarası sahaya yaymaya başlamışlardır. Buna Sovyetlerin ve Marksizmin
yıkılmasıyla kuvvetlenen ve dünyanın tek ideolojisi haline gelen siyasi liberalizmin
hakimiyetini de katarsak manzara bütünleşmiş olur. İşte bu yeni manzara iş piyasasında
karşımıza Esnek İş Piyasası adıyla çıkmış bulunmaktadır. Konuyu bir başka açıdan ve iktisadi
sektörler yönünden ele alırsak, iktisadi gelişme ile tarım ve sanayide çalışan işgücü hizmet
sektörüne kaymıştır. İlk merhalede insanlar köyden şehre ve işgücü tarımdan sanayiye
transfer olmuştur. İkinci merhalede işgücü sanayiden hizmet sektörüne kaymıştır. Ortalama
işgücünün %50’den fazlası hizmet sektöründe toplanmıştır. Bilgisayarların hayatın her
safhasına girmesi ve bilgi toplumuna geçilmesi ve bu sürecin özellikle hizmet sektöründe
tezahür etmesi, iş piyasasının mahiyetini, özelliklerini değiştirmiştir. İmalat sanayi ile büyük
fabrikalardaki üretim merkezlerine tıkılan insanlar, bilgi çağı ve bilgisayar sistemi ile tekrar
küçük işyerlerine hatta evlerine gönderilmiştir. Çünkü iş piyasalarında ağırlık hizmet
sektöründedir. Bu sektörde piyasada üretim birimleri küçülmüş ve yaygınlaşmıştır. Bilgisayar
üretimi de büyük dünya tröstlerinin elinde toplanmıştır. Bu tersine süreç, hem birinci sanayi
inkılabından sonra ortaya çıkan temerküzü dağıtmış, hem de onunla birlikte iş hayatına
getirilen disiplin, müdahale, işgücünde ve iş hayatında standardizasyon ve kalıplaşma yerine
ESNEKLİK ve müdahale yerine serbesti getirmiştir. Böylece değişen bu iş piyasasına
ESNEK İŞ PİYASASI denmiştir.
Konuyu işsizlik yönünden ele alırsak, sanayileşmiş ülkelerde üretim ve işgücü bilgi
sektörüne kayınca, imalat sanayinde işsizlik artmıştır. ABD’de bilgi sektörünün gelişmesiyle
işgücü ve sermaye imalat sanayi sektöründen bilgi sektörüne kaymıştır. Fakat, Avrupa, bilgi
sektöründe ABD ve Japonya’nın gerisinde kalmıştır. Bu da iş piyasasının bilgi toplumu
doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ve esnekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.
Özetlersek, esnek iş piyasası, Güdümlü ve Himayeci İş Piyasalarının müdahaleci,
düzenleyici ve çalışanları koruyucu tutumu ile tabii iş piyasasının prensiplerinin bir sentezi
veya ara çözümü şeklinde ifade edilebilir. Esnek iş piyasası, 2. sanayi inkılabı sonucunda
ortaya çıkan konjonktürel ve sektörel işsizlik karşısında hem işgücünü, hem işletmeleri
koruyabilme endişesiyle ortaya atılmıştır. Kitlesel üretim, işbölümü ve tam günlü istihdamın
ürün çeşitlemesine, konjonktürel dalgalanmalara ve talep değişikliklerine cevap veremez hale
gelmesi, üretimin devam ettirilebilmesi ve işsizliğin hafifletilebilmesi için mal piyasasında
esnek üretim modellerinin iş piyasasında da esnek iş piyasalarının benimsenmesine yol
açmıştır. Esneklik kavramının kuralsızlık kavramı haline dönüşmemesi, hukuki
düzenlemelerde aşırı koruma yerine gereği kadar korunmaya yer verilmesi ve iş
piyasalarındaki düzenleyici ve himayeci tutum yerine başıboşluğun hakim olmaması,
gözetilmesi gereken hususlardır.
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Esnek çalışmanın esas alanı hizmet sektörü olup, bu sektörün büyümesi esnek iş
piyasasının gelişmesine zemin hazırlamıştır.

7.6. Emek Piyasalarında İstihdam Şartları Ve İstihdam Şartlarının
Düzenlenmesi
İstihdam şartları maddi ve gayri maddi olarak ikiye ayrılmaktadır:
Maddi istihdam şartları: ücretler, iş süreleri, haftalık çalışma günleri, prim,
ikramiye, kıdem tazminatı, yemek, lojman, giyecek vb. gibi maddi (nakdî ve aynî)
faktörlerdir.
Maddi olmayan istihdam şartları: işyerinde beşeri ilişkiler, sendikanın tanınması,
çalışma hayatında din, mezhep, siyasi görüş, dünya görüşü gibi konuların sözleşme şartları
yoluyla zedelenmemesi, çalışmanın insanileştirilmesi, yaş ve özellikle cinsiyet bakımından
çalışanların korunması, ahlaki faktörlerin kusursuz şekilde dikkate alınması vb. gibi
unsurlardır (yani vicdan hürriyeti).
Emek piyasalarında maddi olsun veya olmasın istihdam şartlarının düzenlenmesi belli
başlı iki yoldan olmakta ve bunun temelini felsefi-ekonomik prensip ve görüşler temsil
etmektedir. Bunlar da bireysel ve toplu ilişkilerdir.
Bireysel ilişkiler: Bu düzende sözleşme tek tek işçilerle veya küçük gruplar halinde
çalışanlar ile tek işveren arasında yapılmaktadır.
Toplu ilişkiler: Toplu ilişkiler düzeninde sözleşme büyük bir işçi grubu ile tek bir
işveren veya işverenlerden oluşan bir grup arasında yapılmaktadır. Bu sistemde işçilerin etkisi
bireysel ilişkiler düzenindeki ile karşılaştırılamayacak kadar yüksek olmaktadır. Bu düzenin
en önemli parçalarından olan sendikalar, ekonomik fonksiyonlarını toplu sözleşme düzeni
aracılığıyla yerine getirmektedirler. Bir ülkede işgücü içinde ücretlilerin payı, ücretliler içinde
sendikalaşma oranı arttıkça toplu pazarlık düzeninin ekonomik bünye üzerindeki etkisi artar.
Bireysel ilişkiler düzeninden toplu ilişkiler düzenine geçişi hazırlayan faktörlerin
başında emeğin zayıf yönleri gelmektedir. Bu zayıf yönler şunlardır:


Emek sahibinin tek gelir kaynağının ücret olması,



Bireysel ilişkiler düzeninde ücretin genellikle düşük belirlenmesi,



İşverenle işçi arasında gelir eşitsizliğinin çok fazla olması,



Emeğin biriktirilmesi, saklanması, stoklanmasının mümkün olmaması,



Emeğin, emek sahibinin şahsına bağlı olması ve ondan ayrılamaması,


İşçinin insan olmasının neticesinde sosyal ve kültürel çevresine bağımlı olması
ve ondan kolayca ayrılamaması,
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Mal piyasasında fiyatlar düştüğü takdirde üretimi azalırken, emek piyasasında
ücretlerin düşmesi halinde ailenin diğer fertlerinin de çalışmak zorunda kalması veya tam
tersine ücret gelirlerinin artması durumunda aile bireylerinin bir kısmının emek piyasasından
çekilmesi (emek arzında tersine elastikiyet).
Emek sahibinin sonuçta bir insan olduğu ve her şeyin nihai amacının insana hizmet
olduğunun unutulmaması ve bu nedenle istihdam şartları düzenlenirken de bu duruma dikkat
edilmesi ve emeğin zayıf yönlerinin dikkate alınması önemli bir gerekliliktir. Zira tarihi
süreçte bu yöndeki bilincin kuvvetlenmesi bireysel ilişkiler düzeninden toplu ilişkiler
düzenine geçilmesine imkan sağlamış ve emek piyasalarında istihdam şartları kolektif yoldan,
yani sendikalar aracılığıyla düzenlenmeye başlamıştır.
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Uygulamalar
Sapancalı Faruk; “Türkiye’de İşgücü Piyasası, Sorunlar ve Politikalar”, TÜHİS İş Hukuku
ve İktisat Dergisi, C. 21, S. 2-3, Kasım 2007/Şubat 2008, ss.8-30.
Uşen Şelale; Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasası Politikaları”,
Çalışma ve Toplum, 2007/2, ss. 65-95.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de uygulanan aktif emek piyasası politikaları nelerdir?
2- Türkiye’de işgücü piyasasının sorunları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aktif ve pasif politikalar olmak üzere emek piyasalarını düzenleyen iki farklı türde
politika mevcuttur. Aktif emek piyasası önlemleri işgücü talebini artırmaya ve işsizliği
önlemeye yönelik ekonomik önlemlerdir. Ayrıca ise, mesleki eğitim, yeniden eğitim, mesleğe
yöneltme ve gerekli ve yeter işgücü hareketliliğinin sağlanması ile ilgili önlemler de aktif
politikalardandır. Bunlara iş arayanlarla işverenler arasında bilgi alışverişinin ve istihdam
danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve İş-Kur gibi istihdam hizmetleri sağlayan kamu
kuruluşlarının etkinliğinin artırılması gibi önlemler ilave edilebilir. Pasif emek piyasası
önlemleri ise emek piyasasında gerekli düzenlemelerle dengeler sağlanamadığı takdirde
işgücünün karşı karşıya kalacağı zararları ve olumsuz etkileri önleyici önlemlerdir. Bunlar
genellikle belirli bir ekonomik güvence sağlamaya yönelik önlemleri içerir.
Tek bir emek piyasası yoktur. Emek piyasalarını mal ve hizmet piyasalarından ayıran
yani bölgelere, ülkelere, kişilerin niteliklerine göre çok sayıda emek piyasasının mevcut
olmasıdır. Emek piyasaları, devletin tutumu, işçi ve işveren kuruluşlarının varlığı ve görevleri
gibi bir dizi etken dikkate alınarak türlerine ayrılmıştır. Buna göre emek piyasası türleri ideal
emek piyasası, tabii emek piyasası, kurumsal emek piyasası, ensek emek piyasası, himayeci
emek piyasası ve güdümlü emek piyasası olmak üzere altıya ayrılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1234-

Emek piyasası politikaları nelerdir?
Aktif emek piyasası politikaları nelerdir?
İşsizlik sigortası ve işsizlik yardmı hangi tür politkalardandır?
Emek piyasalarındaki maddi istihdam şartları nelerdir?
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8. NÜFUS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde nüfusla ilgili temel kavramları, nüfusun ekonomik ve sosyal bakımdan
önemini ve Türkiye nüfusuyla ilgili bazı verileri inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Nüfus ekonomik ve sosyal bakımdan neden önemlidir?
2- Günümüzde doğurganlık oranları hangi sebeplerden dolayı düşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Konu

Kazanım

Nüfus

Nüfusla
ilgili
temel
Metinler ve tarihten örnekler
kavramlar
ve
nüfusun
ile konuların daha kolay
ekonomik ve sosyal önemi
anlaşılması sağlanacaktır.
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar


Nüfus



Çalışma çağındaki nüfus



Çalışma çağı dışındaki nüfus
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Giriş
Miktar olarak ister az isterse çok olsun nüfus konusu, ilk çağlardaki önemini
bugün de devam ettirmektedir. Dünyadaki en önemli konulardan biri, hiç kuşkusuz
nüfustur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus ile ilgili düşüncelerinin farklılıklar
arz etmesi bu gerçeği ortadan kaldırmamaktadır. Klasik nüfus teorisi, optimum nüfus
teorisi ve demografik evrim teorisi olarak üç ana teoriye sahip olan nüfus konusu,
politikalar bağlamında da nüfus artışını hızlandırıcı, nüfus artışını yavaşlatıcı ve nüfusun
kalitesini iyileştirici politikalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan 1963 Planlı Döneme kadar nüfus artışını
hızlandırıcı politikalar uygulanmış, Planlı Dönem ile birlikte söz konusu politika
değişikliğe uğramış ve yerini nüfus artışını yavaşlatıcı politikalara bırakmıştır. Burada
önemli olan konu ise hem nüfus artışını artırıcı hem de nüfus artışını azaltıcı politikaların
istenilen düzeyde uygulanamamış olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye’de geçmişten
günümüze uygulanmış olan nüfus politikalarının başarısız olduğu rahatlıkla
söylenebilmektedir.
Avrupa’da birçok ülkede nüfus artış hızı iki savaş arasında en alt düzeye inmiştir.
Bununla birlikte, 1950 ve 1960’lı yıllardaki doğurganlık oranlarının 1920 ve 1930’lı
yıllara göre daha düşük olduğu inancının da yaygın olduğu görülmektedir. Çünkü bu
yıllardaki kötü ekonomik koşulların insanları zorunlu olarak daha az miktarda çocuk
sahibi olmaya ittiği ifade edilmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranları tüm Avrupa’da hızlı bir şekilde
artarken, özellikle Almanya’da nüfus 20 milyonluk bir artış göstermiştir. 1950 ve 1960’lı
yıllarda artan işgücü talebi dışarıdan getirilen göçmenlerle karşılanmıştır. 1970’li yıllarda
yaşanan ekonomik krize paralel olarak nüfus artış oranları da hızlı şekilde düşmüştür.
Nüfusta yaşanan bu değişimler üç boyutlu bir sonuca sahiptir. Bunlar; ölüm
oranlarının azalması ve buna karşılık doğurganlık oranlarının düşmesi, nüfusun
yaşlanması ve Avrupalı olmayan ulusların göçüdür.
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8.1. Nüfusla İlgili Temel Kavramlar
Sosyal politika açısından nüfus öncelikle iki başlık altında incelenebilir: Çalışma
çağındaki ve çalışma çağı dışındaki nüfus.
Çalışma çağındaki nüfus: 15-64 yaş grubu arasındaki nüfustur.
Çalışma çağı dışındaki nüfus ise; 15 yaşın altındaki çocuklarla 65 yaşın üstündeki
yaşlılardır.
Çalışma çağındaki nüfusa aktif ya da faal nüfus ta denilmektedir. Ancak bu grup
kurumsallaşmamış nüfustan meydana gelmektedir. TÜİK’e göre kurumsallaşmamış nüfus;
“okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi
gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfustur”.
Yani aktif nüfus; çalışma çağındaki işgücü ve işgücüne dahil olmayan gruplardan
meydana gelmektedir

8.2. Nüfusun Ekonomik Ve Sosyal Bakımdan Önemi
Fakirleşmiş ülkelerde, nüfus artışı aleyhinde ileri sürülen başlıca fikir, nüfus artışının
ekonomik gelişmeyi engellediğidir. Bu fikirde belirli şartlar altında ve belirli bir oranda
gerçek payı olmakla beraber, her zaman ve her yerde geçerli değişmez bir prensip
olmadığından ifade şekli biçimiyle yanıltıcıdır.
Mutlak genel nüfus miktarı, ekonomik gelişmeyi hem hızlandırabilir, hem de
yavaşlatabilir. Ekonomik gelişmeyi hızlandıran veya yavaşlatan, mutlak nüfus miktarı değil,
nüfusun yapısı ve kullanılış şeklidir. Bir ülke nüfusu o ülkede yaşayan insanların toplamıdır.
Her insanın ekonomik yönden iki ayrı fonksiyonu vardır: her yetişmiş insan hem üretici hem
de tüketicidir. Şayet bir ülke nüfusunun üreci fonksiyonu, tüketici fonksiyonundan kuvvetli
ise, yani toplam nüfus tükettiğinden fazla üretiyorsa, böyle bir ülkede, nüfus artışı ekonomik
gelişmeyi hızlandıran bir itici kuvvet olur.
Burada optimal nüfus kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Bir ülke nüfusu
tüketimine yetecek kadar üretemiyorsa, nüfus gelişmeyi engelleyen bir faktör olabilir. Fakat
bunun çözümü, prensip olarak nüfusun artışını durdurmak veya azaltmak değil, nüfusun
üretim fonksiyonunu geliştirmektir. Bu yapılmadıkça mutlak olarak nüfus miktarının
artırılması veya azaltılması gelişmeyi hızlandırmaz. Nüfus miktarını örneğin, bir kişiye dahi
düşürsek, o kimse tükettiği kadar üretemezse fakir kalmaya mahkûm olur.
Örneğin ülkemizde optimum düzeyi bulabilmek için belirli zamanlarda nüfus artışını
teşvik edici önlemlerden vazgeçilerek, artış hızının kendiliğinden yavaşlatılması söz konusu
olabileceği gibi, Atatürk döneminde olduğu gibi nüfus artış hızının teşviki ile hızlandırılması
da gerekebilir. Bu nedenle, her ülke, nüfusun kullanış şeklini ve yapısını ihtiyaçlarına göre
geliştirmek zorundadır. Nüfusun çoğalmasını istemeyenlere göre nüfusun kalkınma
araçlarından en tehlikeli yönü, 0-15 yaşları arasındaki tüketici sınıfı, üretici grup zararına
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genişletmesidir. Doğumların fazlalığı üreticilerin yükünü artıracak, milli gelirin büyük kısmı
onların beslenme, barınma ve eğitim ihtiyaçlarına ayrıldığından; yatırımları azaltacak,
istihdam imkanları sınırlı kalacaktır. Halbuki konuyu birey açısından değil de toplum
açısından makro seviyede düşünürsek, bugünün kalabalık tüketicisi, yarının kalabalık üreticisi
demektir. Konu bir zaman sorunudur. Olayın, kısa vadede bir bireyin değil, uzun vadede
bütün toplumun refahı yönünden düşünülmesi ile ilgilidir.
Bu nedenle nüfus artışını azaltmak politikasını bir amaç ve prensip olarak değil, olsa
olsa ekonomik gelişmenin belirli aşamalarında kısa vadede refahı artırmak için katlanılan bir
zorunluluk olarak kabul etmek gerekir.
Ayrıca ülkemizde uygulamada şöyle bir çarpıklık göze çarpmaktadır: Nüfus artış oranı
köylerde yüksek, şehirlerde düşüktür. Şehirlerde de serveti ve kültürü yüksek olan ailelerde
nüfus artışı esasen az, servet ve kültürü düşük olanlarda da yüksektir.
Nüfus politikası her ülkenin içinde bulunduğu şartlara göre değişken olarak ele
alınmaktadır ve bugün için siyasi, askeri, ideolojik ve ekonomik nedenlerle dünyanın
ekonomik ve sosyal politikasında üzerinde önemle durulan bir konudur.
Nüfus büyüklüğünün siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli sonuçları
bulunmaktadır. Tarih boyunca bir milletin nüfus büyüklüğü onun ayakta kalmasının da ön
şartı olarak kabul edilmiştir. Özellikle savaş dönemlerinde nüfusun büyüklüğü özel bir öneme
sahiptir. Bu nedenle ulusal güvenlik açısından nüfus büyüklüğü ve niteliği stratejik açıdan
varlığını her zaman korumuştur. Son iki yüz yıllık dönemde kayda değer demografik
değişimlere sahne olan Avrupa’da özellikle XVII. Yüzyılın sonu arasında ciddi nüfus artışları
gözlenmiştir. Ancak, bu artış trendi XIX. Yüzyılda gerileme sürecine girmiştir. Bu nedenle
Avrupa’da doğurganlık oranlarının gerilemesi bir asır öncesine götürülebilir. Nitekim
Fransa’da 1770’li yıllarda başlayan gerileme bugüne kadar sürmüştür. Her ne kadar savaşın
bitmesinden sonraki ilk dönemlerde hızlı bir nüfus artışı yaşanmış olsa da, zamanla bu oranlar
düşmüştür. 1960’lı yıllarda tüm Avrupa’da nüfus oranlarının en alt düzeyde arttığı
gözlenmektedir.
Avrupa’da birçok ülkede nüfus artış hızı iki savaş arasında en alt düzeye inmiştir.
Bununla birlikte, 1950 ve 1960’lı yıllardaki doğurganlık oranlarının 1920 ve 1930’lı yıllara
göre daha düşük olduğu inancının da yaygın olduğu görülmektedir. Çünkü bu yıllardaki kötü
ekonomik koşulların insanları zorunlu olarak daha az miktarda çocuk sahibi olmaya ittiği
ifade edilmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranları tüm Avrupa’da hızlı bir şekilde
artarken, özellikle Almanya’da nüfus 20 milyonluk bir artış göstermiştir. 1950 ve 1960’lı
yıllarda artan işgücü talebi dışarıdan getirilen göçmenlerle karşılanmıştır. 1970’li yıllarda
yaşanan ekonomik krize paralel olarak nüfus artış oranları da hızlı şekilde düşmüştür.
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Nüfusta yaşanan bu değişimler üç boyutlu bir sonuca sahiptir. Bunlar; ölüm
oranlarının azalması ve buna karşılık doğurganlık oranlarının düşmesi, nüfusun yaşlanması ve
Avrupalı olmayan ulusların göçüdür.
Daha iyi beslenme ve sağlık koşulları, ölüm oranlarını düşürürken yaşlı insan sayısını
artırmakta, doğurganlık oranlarındaki düşüşe paralel olarak da toplam nüfus içindeki çocuk
oranları azalmaktadır. Bu iki eğilim toplumun yaş dağılımını dramatik biçimde değişmektedir.
Bu sonuç daha az okul, daha çok yaşlı bakım merkezleri anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan, Avrupa’da aile yapıları ve akrabalık ilişkileri de ciddi şekilde değişime
uğramaktadır. Geçmişte çoğu yaşlı insan çocukları ile birlikte oturmakta ve çocukları
kendileri içini bir tür yaşlılık sigortası anlamına gelmekteydi. Ancak, günümüzde böyle bir
durum nadir rastlanılacak bir olay haline gelmiştir. Nitekim günümüzde Avrupa’da 65 yaşın
üstündeki insanların yaklaşık üçte bir tek başına yaşamaktadır. Yaşlı insanların ancak onda
biri çocukları ile birlikte yaşamaya devam etmektedir. Bu durum yaşlı insanların güvenliği
açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
Doğum oranlarındaki düşme, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişimin yanı sıra evlenme
kalıplarındaki değişme ve boşanma oranlarının hızlı bir şekilde artmasından da
etkilenmektedir. Birlik ülkelerinde geleneksel aile ve evlilik modeli erozyona uğramakta,
evlilik sayısı azalırken evlilik yaşı artmakta, bunun da ötesinde evlilikler fazla uzun
sürmemekte ve boşanma ile sonuçlanmaktadır. Bunların yanı sıra, gayri meşru şekilde bir
arada yaşama (cohabition) da artış göstermektedir. Ayrıca, çocuklarıyla birlikte ayrı yaşayan
tek ebeveynli ailelerin de sayısı artmakta ve bu durum da fiziki, psikolojik ve ahlaki açıdan
bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
1970’li yıllarda artan cinsel özgürlük bireylerin bu yöndeki kararlarını etkilemiştir.
Örneğin, Danimarka’da 1981 yılı itibariyle 440.000 birlikte yaşayan çift mevcuttur. Ayrıca,
bu ülkede 20-24 yaş grubunun %35’i birlikte yaşamayı tercih ederken, tüm doğumların %45’i
evlilik dışı meydana gelmektedir. Ancak, çiftlerin çoğu kendilerini evli olarak görmektedir.
Aynı yıl itibariyle, Fransa’da bu sayı 710.000 olarak açıklanmıştır. Yine, 20-24 yaş
grubundaki gençlerin %30’u birlikte yaşamayı tercih etmektedir. Almanya’da ise, 1980’li
yıllarda birlikte yaşayanların oranı %35 artmıştır. Benzer eğilimleri İngiltere’de de görmek
mümkündür.
Birlikte yaşama olgusu özellikle geleneksel aile değerlerine büyük zarar vermektedir.
Aile artık daha açık bir sistem haline gelirken, evlilik kurumu demode hale gelmektedir.
Aslında oransal olarak birlikte yaşama sayısındaki artış kadının toplumda sahip olduğu
eşitlikli konumuyla paralel gitmektedir.
Ayrıca, kadınların işgücüne katılmaları, doğurganlığı etkileyen önemli sebeplerden
biri olarak gösterilebilir. İşgücü piyasasında eğitim düzeyine göre ve genel olarak verimliliğin
artması yoluyla ücretlerin artması işgücü piyasasının dışında kalmanın fırsat maliyetini
yükseltmiştir. Bu da kadınların işgücüne katılma oranlarını artırmıştır. Bu durum bazı
ailelerin çocuk yapma tercihlerini değiştirmese de çoğu ailelerin aile büyüklüğünü
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sınırlamasına neden olmaktadır. Ayrıca, birçok ailenin sıradan bir orta sınıf hayat standardına
sahip olmaları için evde iki ebeveynin çalışması gerekmekte ve bu durum da doğum
oranlarına kısıtlayıcı yönde önemli bir baskı oluşturmaktadır.
Ancak, doğum oranlarındaki azalma, sadece Avrupa'ya has bir durum değildir. Aynı
durum ABD, Japonya, Avustralya ve diğer gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Dolayısıyla,
doğum oranlarındaki azalmanın iktisadi ve sosyal gelişmenin bir sonucu olduğunu söylemek
mümkündür.
Yukarıda sayılan nedenlerin yanı sıra doğumları olumsuz yönde etkileyen başka
faktörler de bulunmaktadır. Bunları da aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
Çocuk sahibi olma belirli bir hayat stilinden vazgeçmeyi gerektirmektedir. İkinci veya
üçüncü çocuktan itibaren tatil imkanları daralmakta, zaman ve para tasarrufu gerekmekte,
anne geçici de olsa işini bırakmakta ve tekrar iş bulmada güçlükle karşılaşmaktadır ki bunun
psikolojik ve ekonomik açıdan olumsuz sonuçları anne ve babaları doğum konusunda
tereddüte düşürmektedir.
Sosyal ve ekonomik yapıdaki bozulmalar, özellikle gençler arasındaki işsizliğin endişe
verici boyutlara ulaşması vb. hususlar geleceği belirsiz kılmakta ve doğumları olumsuz yönde
etkilemektedir.
Evlilikte sadece beşeri aşkın baskın unsur
sorumluluklardan da kaçınmayı beraberinde getirmektedir.

olması,

doğumun

getireceği

Gençlerin ailelerinden bağımsız olarak evlenme ve çocuk konusunda karar vermek
istemeleri sonucunda ortaya çıkan ailedeki liberalleşme hareketleri de doğumları
azaltmaktadır.
Yukarıdaki faktörlerin yanısıra; vergi sistemi, konut sıkıntısı, şehirleşmenin ortaya
çıkardığı aşırı kalabalık, çevre ve sanayi kirliliği, dünyanın aşırı şekilde kalabalıklaşması
korkusu, medyanın da geliştirdiği tehlike, huzursuzluk ve doyumsuzluk izlenimi, iklim
değişmeleri, ozon tabakasının delinmesi ve nükleer tehlike gibi gelecek korkuları da
doğumları olumsuz açıdan oldukça etkilemektedir.
Ülkemiz açısından meseleye baktığımızda, ailede kısmen de olsa bazı sarsıntı ve
çatırdamalar meydana gelmesine rağmen, aile yapımızın AB ülkeleriyle mukayese
edilemeyecek düzeyde sağlam temellere dayandığını görmekteyiz. Türk aile yapısının ayakta
kalmasını sağlayan temeller ise sahip olduğu dini inançları, örf, adet ve tarihi töreleridir.
Aileye ekonomik refah sağlamak, son derece gerekli olmasına rağmen, ailenin gücünü
yalnızca ona sağlanacak refaha bağlı görmek yeterli değildir. Refah ve ekonomik imkanlar
sağlamanın yanında, asıl üzerinde önemle durulacak şey, geleneksel anlayışı yaşatmaya
çalışmak, aileyi kutsal sayan ahlak anlayışımızı diri tutmaktır.
Ülkemizde doğum oranlarını düşürmek için içte ve dışta belli kuruluşların kıyasıya bir
mücadele verdikleri ve devletin de zaman zaman bunlara destek sağladığı görülmektedir.
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Değişik şekil ve yöntemlerle aileye müdahalede bulunulması demokratik bir yol değildir. Bu
konuda uzman kuruluşlara ve devlete düşen görev, toplumu yönlendirmek değil, eğitmek ve
bilinçlendirmektir. Aksi takdirde, AB ülkelerinin ve Batı'nın aile konusunda içine düştüğü ve
çıkmaya çalıştığı sürece girmemiz kaçınılmaz olur.
Türkiye 70 milyonu aşan nüfusuyla 6 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık % 1'ini
oluşturmakta ve AB içinde Almanya'dan sonra ilk sırada yer almaktadır.
Türkiye’de 1960 başlarına kadar nüfus artış hızını yükseltici, 1960’lardan sonra ise
nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlenmiş ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınmıştır.
Ancak her iki dönemde de nüfus politikalarında arzu edilen durum gerçekleşememiştir.
1927'de 13.6 milyon olan toplam nüfus, 1960'da iki kat bir artışla 27.7 milyona
yükselmiş, 2000'de ise 68 milyona yaklaşmış, 2008’de de 70 milyonu aşmıştır. Kısaca,
Türkiye nüfusu 1927 yılından 2008 yılına kadar beş kattan daha fazla bir artış göstermiştir.
Ancak, Türkiye nüfusunun 2025 yılında 90 milyona, 21 yüzyılın ortalarında ise 98 milyona
çıkacağı ve daha sonra hemen hemen aynı kalacağı tahmin edilmektedir. Yani Türkiye
nüfusunun artık 100 milyonu hiçbir zaman aşamayacağı beklenmektedir.
Nüfus miktarı bakımından Türkiye, 1960'lı yıllarda Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa
ve İspanya'nın gerisinde iken, 1996 yılına gelindiğinde, Almanya hariç, tüm AB ülkelerinin
önüne geçmiştir.
Türkiye'deki bu değişim Cumhuriyet döneminde uygulanan politikalardan
kaynaklanmamaktadır. Cumhuriyet dönemindeki iki ayrı nüfus politikasından 1923-1965
yılları arasında uygulanan birincisi ülke nüfusunun daha hızlı artmasına yol açmadığı gibi,
1965 sonrasında uygulanan ikincisi de nüfus artış hızındaki azalmanın sebebi değildir. Son
yıllarda doğurganlık hızlarındaki azalmanın nedenlerini devletin bu konudaki girişim, eylem
ve politikalarında değil, sadece sosyal ve ekonomik koşulların aileleri çocuk sayısını
azaltmaya itmiş olmasında aramak gerekmektedir.
Türkiye, birçok Avrupa ülkesinde yaklaşık bir yüzyıla yayılmış olan demografik geçiş
sürecini (yüksek doğurganlık ve ölüm oranlarından, doğumların bilinçli olarak kontrol
edilmesi ve düşük ölüm oranlarına geçiş) 40-50 yıl gibi bir zamanda yakalamış
bulunmaktadır.
Günümüzde gelişmiş ülkelerde görülen en önemli demografik sorunların başında
yaşlanma gelmektedir. Nüfusun yaşlanması olgusu artık ülkemizde de görülmeye başlamıştır.
Nüfusun yaşlanmasının giderek artması, devleti ve toplumu çeşitli problemlerle karşı karşıya
bırakabilir. Bu noktada ilk olarak akla hastalık, bakım ve sosyal alandaki masrafların artması
gelmektedir. Bu olumsuz etkiler sosyal güvenlik sorununun yanısıra ekonomik ve toplumsal
gelişmeyle ve özellikle toplumun zihinsel ve kültürel yapısıyla yakından alakalı bir endişe
kaynağı olmaktadır. Nüfusun yaşlanması tüm sosyal sektörleri olumsuz olarak etkilemekte ve
"toplumun canlılığını, dinamiğini" kaybetmesine yol açmaktadır. Nüfusun yaşlanmasından ve
gerilemesinden kaynaklanan talep daralması iktisadi faaliyetleri de azaltıp işsizliğin artmasına
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ve sayısı gittikçe azalan çalışan kesimin, sayısı gittikçe artan ve çalışmayan kesimi finanse
etmesine yol açmaktadır. Bu durum, sağlık ve emeklilik masraflarının ödenemeyecek
boyutlara varmasına sebep olabilir.
Ayrıca, nüfusun azalması, yaşlanması ve heterojenleşmesi iktisadi gelişmenin en
önemli faktörlerinden olan toplam emek miktarını ve emek verimliliğini de olumsuz şekilde
etkileyebilecektir.

8.3. Türkiye Nüfusuyla İlgili Bazı Veriler
Cinsiyete Göre Toplam Nüfus
Yıllar
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2008

Toplam
16 157 450
17 820 950
18 790 174
20 947 188
24 064 763
27 754 820
31 391 421
35 605 176
40 347 719
44 736 957
50 664 458
56 473 035
67 803 927
71 517 100

Erkek
7 936 512
8 898 912
9 446 580
10 527 085
12 233 421
14 163 888
15 996 964
18 006 986
20 744 730
22 695 362
25 671 975
28 607 047
34 346 735
35 901 154

Kadın
8 220 938
8 922 038
9 343 594
10 420 103
11 831 342
13 590 932
15 394 457
17 598 190
19 602 989
22 041 595
24 992 483
27 865 988
33 457 192
35 615 946

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Erkek
49,1
49,9
50,3
50,3
50,8
51,0
51,0
50,6
51,4
50,7
50,7
50,7
50,7
50,2

Kadın
50,9
50,1
49,7
49,7
49,2
49,0
49,0
49,4
48,6
49,3
49,3
49,3
49,3
49,8

Yıllık Nüfus Artış Hızı (%)
Yıllar Toplam
1935
21,1
1940
19,6
1945
10,6
1950
21,7
1955
27,8
1960
28,5
1965
24,6
1970
25,2
1975
25,0
1980
20,7
1985
24,9
1990
21,7
2000
18,3
2007
11,8

Şehir
17,5
26,7
15,1
22,5
55,7
49,2
39,7
47,3
41,8
30,5
62,6
43,1
26,8

Köy
22,2
17,3
9,1
21,5
17,5
19,5
17,1
12,5
13,8
13,3
-10,6
-5,6
4,2
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Şehir ve Köy Nüfus Miktarları

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2008

Toplam
13 648 270
16 158 018
17 820 950
18 790 174
20 947 188
24 064 763
27 754 820
31 391 421
35 605 176
40 347 719
44 736 957
50 664 458
56 473 035
67 803 927
71 517 100

Şehir
3 305 879
3 802 642
4 346 249
4 687 102
5 244 337
6 927 343
8 859 731
10 805 817
13 691 101
16 869 068
19 645 007
26 865 757
33 326 351
44 006 274
53 611 723

Köy
10 342 391
12 355 376
13 474 701
14 103 072
15 702 851
17 137 420
18 895 089
20 585 604
21 914 075
23 478 651
25 091 950
23 798 701
23 146 684
23 797 653
17 905 377

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Şehir
24,2
23,5
24,4
24,9
25,0
28,8
31,9
34,4
38,5
41,8
43,9
53,0
59,0
64,9
75,0

Köy
75,8
76,5
75,6
75,1
75,0
71,2
68,1
65,6
61,5
58,2
56,1
47,0
41,0
35,1
25,0

Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Dağılımı
Yıllar
1960
1980
1990
2000

2008
1960
1980
1990
2000

2008

Toplam
27 754 820
44 736 957
56 473 035
67 803 927
71 517 100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0-14
9 427 006
17 433 912
19 745 352
20 220 095
18 788 587
34,0
39,0
35,0
29,8
26,3

15-24
4 607 042
9 016 986
11 311 973
13 899 621
12 441 662
16,6
20,2
20,0
20,5
17,4

25-64
15-64
12 692 269 17 299 311
16 005 372 25 022 358
22 953 865 34 265 838
29 801 881 43 701 502
35 393 428 47 835 090
45,7
62,3
35,8
55,9
40,6
60,7
44,0
64,5
49,5
66,9

65+
1 028 503
2 280 687
2 461 845
3 882 330
4 893 423
3,7
5,1
4,4
5,7
6,8

Cinsiyete Göre Medyan Yaş
Yıllar Toplam Erkek Kadın
1935
21,21
19,11
23,40
1940
20,60
18,92
22,59
1945
19,95
18,80
21,68
1950
20,14
19,19
21,34
1955
20,44
19,64
21,33
1960
20,26
19,52
21,07
1965
19,34
18,74
20,01
1970
18,95
18,55
19,39
1975
19,46
19,19
19,76
1980
19,88
19,52
20,32
1985
20,91
20,58
21,24
1990
22,21
21,88
22,55
2000
24,83
24,41
25,30

166

Yıllar

Cinsiyet

Cinsiyete Göre Yaş Bağımlılık Oranları (%)
Çocak

Toplam

Yaşlı

Bağımlılık Bağımlılık Bağımlılık

1960 Toplam
Erkek
Kadın
1980 Toplam
Erkek
Kadın
1990 Toplam
Erkek
Kadın
2000 Toplam
Erkek
Kadın
2008 Toplam
Erkek
Kadın

Oranı (% ) Oranı (% ) Oranı (% )
60,4
54,5
5,9
44,4
40,2
4,3
81,4
73,2
8,2
78,8
69,7
9,1
79,1
70,9
8,2
78,4
68,4
10,0
64,8
57,6
7,2
65,0
58,6
6,4
64,6
56,6
7,9
55,2
46,3
8,9
55,2
47,2
8,0
55,1
45,3
9,8
49,5
39,3
10,2
48,9
40,0
8,9
50,1
38,5
11,6

Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü
Toplam
Toplam
Ortalama
Hanehalkı
Hanehalkı
Hanehalkı
Nüfusu
Sayısı
Büyüklüğü
50 813 802
9 730 018
5,2
55 622 032
11 188 636
5,0
67 809 048
15 070 093
4,5

Yıllar
1985
1990
2000
30
20
10
0

1

Hanedeki Kişi Sayısına Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü (%), (1985-2000)
1
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6

6

9,2

15,7

22,0
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5
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14,2

12,7

13,9

5

11,3

1

12,1

5,3

1

16,2
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1
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Uygulamalar
Doğan Mesut; “Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikalarına Genel Bakış”, Marmara
Coğrafya Dergisi, S. 23, 2011, ss. 293-307.
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Uygulama Soruları
1- Günümüzde genel olarak uygulanan nüfus politikaları nelerdir?
2- Türkiye’de 1965 yılına kadar uygulanan nüfus politikaları hakkında bilgi veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nüfus kavramını çalışma çağındaki nüfus ve çalışma çağı dışındaki nüfus
olmak üzere ikiye ayırarak inceledik. Nüfusun ekonomik ve sosyal bakımdan önemini,
nüfusun tarihsel süreçte nasıl bir seyir izlediğini, nüfusun arttığı ve azaldığı dönemlerde bu
artış ve azalış hareketlerinin sebeplerini ülke örneklerinden yola çıkarak inceledik. Son olarak
da Türkiye’nin nüfusu ile ilgili bir takım bilgileri inceledik.
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Bölüm Soruları
1234-

Türkiye’de uygulanmış olan nüfus artıcı politikalar nelerdir?
Çalışma çağı nüfusu ne demektir?
Türkiye’de nüfusu artış oranları köy ve kentlerde nasıl seyretmektedir?
Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının nüfus üzerindeki etkileri nelerdir?
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9. İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde işgücü, işsizlik ve istihdam ile ilgili temel kavramları öğreneceğiz.
İşgücünün kimlerden oluştuğunu, işgücüne dahil olan ve olmayan grupların kimler olduğunu,
işgücüne katılma, işsizlik, istihdam, gizli işsizlik oranlarının nasıl hesaplandığını
inceleyeceğiz. İstihdam ile küreselleşme, eğitim, esneklik ve teknoloji ilişkisini ele alacağız.
Son olarak da Türkiye’nin işgücü, istihdam ve işsizlik ile ilgili verilerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- İşgücüne dahil olan ve olmayan nüfus nedir?
2- Görülebilir eksik istihdam nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İşgücü, istihdam ve işsizlik

İşgücü, istihdam ve işsizlik
ile
ilgili
kavramları
öğrenmek ve hesaplamaları
yapabiliyor duruma gelmek

Metinler, ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İşgücü



İstihdam



İşsizlik



Gizli işsizlik



Eksik istihdam
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Giriş
İnsanoğlu, var oluşundan itibaren hem üretmek ve hem de tüketmek zorunda
kalmıştır. Bu üretme ve tüketme fonksiyonları, değişik toplumlarda ve değişik dönemlerde
değişik boyutlarda da olsa, aksamadan devam ede gelmiştir. Üretim ve tüketim
fonksiyonları ister istemez emeğin istihdamını ve aynı zamanda çalışmadığı veya
çalışamadığı zamanlarda da işsizliğini gündeme getirmiştir.
Sosyo-ekonomik boyutları farklı olmasına karşın, avcı ve toplayıcı toplumlardan
sanayi ve hatta günümüzde bilgi toplumlarına kadar istihdam ve işsizlik sorunları tüm
toplumları meşgul etmiştir. Ancak, işsizliğin asıl etkisi onsekizinci asrın ikinci yarısından
itibaren ortaya çıkan sanayi devriminden sonra görülmeye başlamıştır.
Günümüzde, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde en
önemli sosyal sorunların başında işsizlik ve iş arayan milyonlarca insanımıza iş
imkânlarının oluşturulması gelmektedir. Ülkemizde, en önemli sosyo-ekonomik sorunların
başında gelmeye devam eden istihdam sorununun nedenlerini, iki başlık altında toplamak
mümkündür. Ülkemizde istihdam sorunu, öncelikle sosyal ve ekonomik nitelikli mevcut
yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, geçmişte uygulanan iktisat
politikası önlemleri, yapısal dinamikleri, istihdam sorununun çözümlenmesi yönünde
yumuşatacak yerde sorunun boyutlarını genişletecek yönde etkilemiştir.
Diğer yandan gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde halen işgücünün yaklaşık üçte
birinin tarımsal alanda istihdam edilmesi, ilk başta istihdam sorununun çözümü gibi
görünse de, bir taraftan gizli işsiz sayısını artırmakta, diğer yandan kırsal kesimden
kentlere yönelik aşırı ve dengesiz göç sonucunda işgücünün hem nicelik ve hem de nitelik
bakımından yapısını bozmaktadır.
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9.1. İşgücü, İstihdam Ve İşsizlik İle İlgili Temel Kavramlar
İşgücü: Çalışma çağında olup çalışma arzu ve gücünde bulunup ta piyasalardaki cari
ücret düzeyinde çalışan ve çalışmak isteyen kişilerdir.
İşgücünü; İşgücü= Çalışanlar + İşsizler şeklinde formüle edebiliriz.
Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, bazen çalışma çağı dışındaki
nüfus da işgücüne dahil olabilmektedir. Yani 15 yaşın altındaki çocuklarla 65 yaşın üstündeki
yaşlıların da işgücüne dahil olabilmeleri mümkündür.
İşgücüne dahil nüfus grupları şunlardır: İşverenler, ücretliler, kendi hesabına
çalışanlar, ücretsiz aile işçileri, kayıt dışı ekonomide çalışanlar, işsizler ve sayım anında gelir
karşılığı fiilen çalışan kimseler. Bu toplamdan silah altında bulunan ordu mensuplarını, yani
askerleri çıkarırsak sivil işgücünü bulmuş oluruz.
İşgücü konusunda karşılaştığımız diğer iki kavram da “işgücüne dahil olan nüfus” ve
“işgücüne dahil olmayan nüfus”tur. İşgücü, bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan,
yani iktisadi faaliyete katılan kısmı demektir. İşgücüne dahil olmayan veya diğer bir ifadeyle
işgücüne dahil olmayan nüfus ise; hiç çalışmayanlar ve hiç çalışamayanlar, yani yaşlılar,
çocuklar, ev hanımları ve öğrenciler ile sürekli sakatlar ve iş aramayanlardır.
İşgücü kavramı yerine iktisaden faal nüfus kavramı kullanılabilmekle birlikte,
aralarında sadece ölçüm bakımından ufak bir fark bulunmaktadır. İstatistiki yöntem
bakımından faal nüfusun tespitinde meslekte devamlılık şartı aranır. Yani faal nüfusta ancak
sürekli olarak çalışanlar sayıldığı halde, işgücüne, meslekte devamlılık şartı aranmaksızın,
sayım anında geçici de olsa çalışanların ve işsizlerin toplamı dahil edilir. Yalnız izinli ve
hasta olanlar sayım anında çalışmasa dahi işgücüne katılır.
İşgücüne katılma oranı: Toplam işgücünün; çalışma çağındaki nüfusa veya toplam
nüfusa oranıdır.
Görüldüğü üzere, işgücüne katılma oranı iki şekilde hesaplanabilmektedir. Ancak,
burada göz önünde bulundurulması gereken önemli nokta, ülkeler arası veya aynı ülke içinde
belli dönemlerin karşılaştırılmasında tek bir yöntemin veya formülün dikkate alınmasıdır.
İşsiz: İşgücü tanımında olduğu gibi, çalışma çağında bulunup çalışma arzu ve gücünde
olup, piyasalardaki cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde istihdam edilemeyen veya
çalışamayan kişilere işsiz denmektedir.
İşsizlik oranı: İşsizlerin toplam işgücüne oranıdır.
İşsizlik oranını aşağıdaki şekilde formüle edebilmek mümkündür:
İşsizlik Oranı= Toplam İşsiz Miktarı / Toplam İşgücü *100
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Bu formülü değişik gruplar için ayrı ayrı hesaplayabilmek mümkündür.
Erkekler İçin İşsizlik Oranı= Toplam Erkek İşsizler / Toplam Erkek İşgücü *100
Kadınlar İçin İşsizlik Oranı= Toplam Kadın İşsizler / Toplam Kadın İşgücü *100
15-24 Yaş Grubu Gençlerin İşsizlik Oranı= 15-24 Yaş Grubu Genç İşsiz Miktarı /
15-24 Yaş Grubu Genç İşgücü *100
Kentlerdeki İşsizlik Oranı= Kentlerdeki İşsizler / Kentlerdeki İşgücü *100
Kırsal Alandaki İşsizlik Oranı= Kırsal Alandaki İşsizler / Kırsal Alandaki İşgücü
*100
Gizli işsizlik: Bir işletme veya bir sektörden belli sayıda kişiyi çıkardığımızda eğer
toplam çıktıda (diğer bir ifadeyle verimlilikte) bir değişme olmuyorsa, o işletme veya
sektörden çıkarılan kişi sayısı kadar gizli işsiz var demektir.
Açık işsizlik oranının hesaplanmasında toplam işsizler toplam işgücüne oranlanırken,
gizli işsizlik oranının hesaplanmasında ise gizli işsizler toplam işgücüne değil toplam
istihdama oranlanmaktadır. Yani gizli işsizlik oranı; Gizlik İşsizlik Oranı= Gizli İşsizler /
Toplam İstihdam * 100 şeklinde formüle edilmektedir.
TÜİK’in Hanahalkı İşgücü Anketleri’nde yer alan tanım ve kavramları aşağıdaki
gibidir.
Kurumsal olmayan sivil nüfus: Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel
nitelikteki hastahane, hapishane, kışla ya da orduevinde ikamet edenler ile yabancı uyruklular
dışında kalan nüfustur.
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus: Kurumsal olmayan sivil nüfus
içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.
Referans kişi: Hanehalkının sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin
kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu
yetişkin hanehalkı üyesidir.
Genç nüfus: 15-24 yaş grubundaki nüfustur.
Sivil işgücü: İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu kapsar.
İşgücüne katılma oranı: İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
içindeki oranıdır.
İstihdam edilenler: Aşağıda yer alan işbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar
grubuna dahil olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm nüfus istihdam edilen nüfustur.
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İşbaşında olanlar: Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz
aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişidir.
İşbaşında olmayanlar: İşi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde
çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kendi hesabına çalışanlar ve işverenler istihdamda
kabul edilmektedir.
Ücretli ve maaşlı çalışan ve çeşitli nedenlerle referans döneminde işlerinin başında
bulunmayan fertler; ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak
kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az %50 ve daha fazlasını almaya devam
ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir.
Üretici kooperatif üyeleri, bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla
belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı vb.)
karşılığında çalışan çıraklar ve stajyer öğrenciler de istihdam halinde olanlar kapsamına dahil
edilmektedir.
Referans haftası içinde “1 saat” bile çalışmamış olan ücretsiz aile işçileri ve
yevmiyeliler istihdamda kabul edilmemektedir.
İstihdam oranı: İstihdamın, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki
oranıdır.
Kayıt dışı istihdam: Referans haftasında yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlardır.
İnformel sektör: Şirketleşmemiş (hukuki durumu ferdi mülkiyet ya da adi ortaklık
olan), basit usulde vergilendirilen veya hiç vergi vermeyen ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan
tarım dışı tüm iktisadi birimler olarak tanımlanmıştır.
Eksik istihdam: Ankette eksik istihdam iki ayrı grupta ölçülmeye çalışılmıştır:
a) Görülebilir eksik istihdam: Referans döneminde ekonomik nedenlerle, 40 saatten
daha az süre çalışıp, mevcut işinde ya da ikinci bir işte daha fazla süre çalışmaya müsait olan
kişilerdir.
Ekonomik nedenler:


Teknik veya ekonomik nedenlerle geçici iş yavaşlatılması veya durdurulması,



İş olmaması,



Tam gün iş bulamaması,



İşin son hafta içinde başlaması ve/veya bitmesi.
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b) Diğer: Görülebilir eksik istihdam dışında kalanlardan mevcut işinde elde ettiği
gelirin azlığı ya da kendi mesleğinde istihdam edilmemesi gibi nedenlerle mevcut işini
değiştirmek istediğini ya da ikinci bir iş aradığını bildiren kişilerdir.
İşsiz: Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli,
ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir 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 2
hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler işsiz nüfusa dahildirler.
Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe
başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla
bekleyenlerden, 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek kişiler de işsiz nüfus kapsamına dahildirler.
İşgücüne dahil olmayanlar: İşsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan
çalışma çağındaki nüfustur. İşgücüne dahil olmayanlar aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.
a. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle iş aramayıp, ancak 2 hafta
içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir. Bunlar iki grupta toplanmaktadır:
aa. İş bulma ümidi olmayanlar: Bölgede iş bulunmadığına veya bölgede kendisine
uygun iş olmadığına inandığı ya da nereden iş arayacağını bilmediği için iş aramayıp, ancak 2
hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir.
ab. Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik
ve çalışamaz halde olma gibi nedenlerle iş aramayıp, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya
hazır olduğunu belirten kişilerdir.
b. Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayan ve iş başı
yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
c. Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan
ve iş başı yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
d. Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna, kursa vb. devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve
iş başı yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
e. Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve iş başı
yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
f. Çalışamaz halde: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve iş
başı yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
g. Diğer: Ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler ile iş aramayan
ve iş başı yapmaya hazır olmayan kişilerdir.
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Ekonomik faaliyetler: Tüm ekonomik faaliyetler Avrupa Birliği’nde Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (EFİS 1.1.Rev.)’na göre dört rakamlı kodlanmıştır. Bu
ekonomik faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:


Tarım (Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık),


Sanayi (madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz ve su, inşaat
ve bayındırlık işleri),

Ticaret (Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev
eşyalarının onarımı, oteller ve lokantalar),

Hizmet (Ulaştırma, haberleşme ve depolama, mali aracı kuruluşların
faaliyetleri, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu
sosyal güvenlik, eğitim, sağlık işleri ve sosyal hizmetler, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel
hizmet faaliyetleri).
İşteki durum: İstihdam edilen ve daha önce bir işte çalışmış olanlar, Uluslar arası
İşteki Durum Sınıflaması’na (UİDS, 1993) uygun olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar da üç
grupta toplanmıştır:


Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli,



Kendi hesabına veya işveren,



Ücretsiz aile işçisi.

Eğitim durumu: 6 ve yukarı yaştaki tüm fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler
Uluslar arası Standart Eğitim Sınıflaması (USES, 1997)’na uygun olarak sınıflandırılmıştır.
Bu gruplandırma da dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar;


Okuma yazma bilmeyen,



Lise altı eğitimliler,



Lise ve lise dengi meslek okulu,



Yüksekokul ve fakülte.

9.2. Genel Olarak
İnsanoğlu, var oluşundan itibaren hem üretmek ve hem de tüketmek zorunda kalmıştır.
Bu üretme ve tüketme fonksiyonları, değişik toplumlarda ve değişik dönemlerde değişik
boyutlarda da olsa, aksamadan devam ede gelmiştir. Üretim ve tüketim fonksiyonları ister
istemez emeğin istihdamını ve aynı zamanda çalışmadığı veya çalışamadığı zamanlarda da
işsizliğini gündeme getirmiştir.
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Sosyo-ekonomik boyutları farklı olmasına karşın, avcı ve toplayıcı toplumlardan
sanayi ve hatta günümüzde bilgi toplumlarına kadar istihdam ve işsizlik sorunları tüm
toplumları meşgul etmiştir. Ancak, işsizliğin asıl etkisi onsekizinci asrın ikinci yarısından
itibaren ortaya çıkan sanayi devriminden sonra görülmeye başlamıştır.
Günümüzde, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde en
önemli sosyal sorunların başında işsizlik ve iş arayan milyonlarca insanımıza iş imkânlarının
oluşturulması gelmektedir. Ülkemizde, en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında
gelmeye devam eden istihdam sorununun nedenlerini, iki başlık altında toplamak
mümkündür. Ülkemizde istihdam sorunu, öncelikle sosyal ve ekonomik nitelikli mevcut
yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, geçmişte uygulanan iktisat politikası
önlemleri, yapısal dinamikleri, istihdam sorununun çözümlenmesi yönünde yumuşatacak
yerde sorunun boyutlarını genişletecek yönde etkilemiştir.
Son yıllarda düşme eğilimi göstermesine karşılık nüfus artış hızı, sermaye birikimi
yetersizlikleri, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, kamu ve özel sektörde yatırım
yetersizlikleri, işgücü niteliğinin sanayinin ihtiyaçlarına cevap verememesi, işgücü piyasası
ihtiyaçları ile mesleki eğitim arasındaki ilişkilerdeki yetersizlikler, yüksek faiz ve dış ticaret
hadleri, hızlı teknolojik değişmeler ve artan rekabet ortamında nitelikli işgücü gerekliliği,
kapasite kullanım oranlarındaki yetersizlikler, girişimcilere sağlanması gereken eğitim, kredi
ve örgütlenme yetersizlikleri gibi çok sayıda neden Türkiye’de istihdam sorununun boyutunu
artırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır.
Kentleşmenin işgücünün yapısı ve şekli üzerinde önemli bir rolü ve etkisi olduğu
bilinmektedir. Ülkemizde de istikrarlı bir düzeye henüz ulaşamayan kentleşme işgücü
yapımızı etkilemekte ve farklı işsizlik türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında toplam nüfusun yaklaşık dörtte biri kentlerde yaşarken, bu oran
günümüzde toplam nüfusun üçte ikisini aşmış durumdadır. 1950’li yıllardan itibaren giderek
hızlanan kırsal kesimden kentlere göç, hala devam etmekte ve bu hızlı kentleşme istihdam
sorununun niteliğinin değişmesine paralel olarak, birçok yeni sosyo-ekonomik problem
meydana getirmektedir. Kırsal kesimde barınan ve gizli işsiz durumunda olan işgücü fazlası,
şehirlere kayarak açık işsizlik haline dönüşmekten çok hizmetler kesiminin yapay olarak
şişmesine sebep olmuş veya geliri ve verimliliği düşük marjinal ve kayıtdışı işlere yönelerek
işsizlik sorununu kronik bir istihdam sorununa dönüştürmüştür.
Diğer yandan gelişmiş ülkelerin aksine, ülkemizde halen işgücünün yaklaşık üçte
birinin tarımsal alanda istihdam edilmesi, ilk başta istihdam sorununun çözümü gibi görünse
de, bir taraftan gizli işsiz sayısını artırmakta, diğer yandan kırsal kesimden kentlere yönelik
aşırı ve dengesiz göç sonucunda işgücünün hem nicelik ve hem de nitelik bakımından yapısını
bozmaktadır.
Ayrıca, ülkemizde istihdam sorununun gittikçe ciddi bir durum almasında benimsenen
sanayileşme modelinin ve uygulanan iktisat politikası önlemlerinin de önemli rolü
bulunmaktadır. 1980 yılından itibaren uygulanan ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ve
serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin geçerli kılınmasını esas gaye olarak benimseyen strateji,
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Türkiye ekonomisinin dışa açılmasını, uluslar arası piyasalarda rekabet üstünlüğü
kazanmasını ve devletin iktisadi faaliyetlerden çekilmesini hedef olarak seçmiştir. Özel
sektörün güçlendirilmesini ve iktisadi gelişmenin hızlandırılmasını amaçlayan liberal
ekonomi politikaları, aynı zamanda refah devletinin sınırlandırılmasını ve kamu hizmetlerinin
piyasalaştırılmasını beraberinde getirmiştir.
Ülkemizde işgücü piyasasının yapısı ve işleyişine ilişkin olarak da sorunlar
bulunmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; işgücü piyasasının parçalı bir yapıya sahip olması,
yeterli esnekliğe sahip olmaması, kurumsallaşma düzeyinin düşüklüğü ve istihdam
hizmetlerinin yeterince sağlanamıyor olmasıdır.
Türkiye’de işgücü, istihdam ve işsizlikle ilgili olarak ele alınması gereken bir diğer
önemli sorun da, işgücü piyasasının sürekli olarak izlenebilmesini sağlayan bir sistemin
bulunmamasıdır. Sağlıklı bilgilere sahip olunamaması, her konuda olduğu gibi işgücü
konusunda da önemli bir darboğazdır. Gerçekte, ülkemizde işgücü piyasasıyla dolaylı ve
dolaysız şekilde ilgili çok sayıda veri kaynağı bulunmaktadır. Ancak, bu veri kaynakları ve
elde edilen bilgiler, kaynak, kapsam, elde edilme biçimi, zaman ve diğer özellikler
bakımından farklılık göstermektedir.

9.3. Genel Olarak İstihdam, Küreselleşme, Esneklik, Teknoloji Ve
Eğitim
İstihdam, üretim sürecinin bir sonucudur. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek üzere
üretim faktörlerini yani emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet
üretmeye çabalayan girişimci, emeği de bir faktör olarak değerlendirmekte, onun emeğinden
yararlanmakta ve buna karşılık emeğe yaratılan değerden bir pay vermektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin tümünde olduğu gibi, ülkemizde de istihdam imkânlarının
artırılması ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarının düşürülmesi, ülkenin hızlı bir şekilde
sanayileşmesine, ekonomik faaliyet hacminin tam istihdam düzeyini sağlayacak şekilde
büyüyüp gelişmesine ve nüfusun da makul bir düzeyde artmasına bağlıdır.
Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması konusu, yapısal özellikleri
nedeniyle çözümü çok da kolay olmayan sorunlar arasında yer almaktadır. İstihdam
sorununun karmaşık bir yapı arz etmesinde ve çözümsüz hale gelmesinde küreselleşme,
esneklik, teknoloji ve eğitim yapımızın da özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

9.3.1. Küreselleşme ve İstihdam
Günümüzde teknolojik alanda, özellikle de bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan
baş döndürücü gelişmeler, küreselleşmenin önünü açmış, ulusal sınırları kaldırmış, dünyayı
adeta küçük bir köy haline getirmiştir.
Küreselleşme ile birlikte mal ve sermayenin uluslararası alanda dolaşımı hız kazansa
da, emeğin aynı oranda dolaşıma sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
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Günümüzde birçok ülkede açık işsizliğin ve eksik istihdamın yüksek düzeylere ve
küresel istihdamın büyük boyutlara ulaştığı ve bu bağlamda küreselleşme ve teknolojik
gelişmelerin yeni fırsatların yanısıra bazı güçlükler ve yeni mücadele alanlarını da
beraberinde getirdiği bilinmektedir.
Küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu değişim sürecinde ortaya çıkan olumlu
gelişmelerden yararlanmak, teknolojik yapısını geliştirmek ve yeni istihdam imkanlarından
yararlanmak isteyen bir çok ülke, bir yandan ekonomik yapılarına açıklık kazandırmaya
çalışırken, diğer yandan da küreselleşmenin ve istihdamın önünü kesmekte olan kimi sosyal
yükleri kısmayı ve yeni yapılanmaya uygun olarak sahip olduğu işgücünün niteliğini
geliştirmeyi hedef olarak benimsemişlerdir.
Bu bağlamda sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan değişik şartlar içinde olan
ve ekonomik kalkınma sürecinde değişik aşamaları yaşayan ülkeler küresel değişim sürecinde
etkin eğitim politikalarını geliştirmede ve piyasanın hızla değişen taleplerine uygun işgücünü
geliştirecek eğitim sistemlerini oluşturmada büyük güçlükler içinde bulunmaktadırlar.
Küreselleşmenin getirmiş olduğu yeni ortama uyum sağlamak bir yana, genel olarak
dünyanın birçok yerinde küreselleşmenin kısa vadede istihdam sorunlarına çözüm
bulamadığı, hatta çalışma hayatında ve çalışma şartlarında kimi ciddi olumsuzlukların
yaşanmasına da yol açtığı bilinmektedir.
Küreselleşme ile birlikte henüz istenilen düzeyde çözümlenemeyen işsizlik ve eksik
istihdam gibi sosyo-ekonomik sorunlar, istenilen düzeyde istihdam imkanların oluşamaması
nedeniyle, bir sosyal dışlanma sorununa dönüşmekte ve bu sosyal dışlanmadan ise özellikle
genç işsizler, uzun süreli işsizler, yaşlı işgücü, düşük nitelikli işgücü, kadın işgücü, özürlüler
ve etnik azınlıklar etkilenmektedirler.
Bu olumsuz süreç içerisinde hızlı teknolojik gelişmeler, ülkelerin karşı karşıya kaldığı
sorunların çözümünü daha da güçleştirmektedir. Küresel ekonomik bütünleşme ve teknolojik
gelişme sonucunda rekabetin yoğunlaşması ve ekonomik değişim birçok ülkede işgücünün
istihdam edilebilir olmasını güçleştirmektedir.
Ancak burada unutulmaması gereken önemli nokta, küresel ekonomik bütünleşme ve
teknolojik gelişme sonucunda rekabetin yoğunlaşması ve ekonomik değişim ile bazı ülkelerde
ekonomik büyümenin sağlanması ve istihdam hacminin artışı arasında olumlu ilişkinin
kurulabilmesi için nitelikli işgücünün bulunmasının şart olmasıdır. Bir diğer ifadeyle, nitelikli
işgücü bir ülkenin rekabet sürecinde avantaj sağlamasında, sosyal maliyetleri düşürmesinde,
hızlı teknolojik değişimi gerçekleştirmesinde ve daha açık bir ekonomik yapı oluşturmasında
kritik faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Görüldüğü üzere, küreselleşme, teknolojik gelişme ve iş organizasyonundaki değişime
bağlı olarak nitelikli işgücü talebi dikkate değer biçimde artmaktadır. Yeni bilgi teknolojileri,
maliyetlerin düşürülmesi ve iletişim hızının artması, küresel üretimin ve finansal piyasaların
bütünleşmesinin temel faktörleridir. Bu bağlamda küreselleşme, rekabetin yoğunlaşmasıyla,
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teknolojik yayılmayı ve yeni iş organizasyonu biçimlerinin benimsenmesini
yoğunlaştırmaktadır. Bu çerçevede bir ülkenin ekonomik verimliliği yeni teknolojilerin
benimsenmesine ve nitelikli işgücünün oluşturulmasına dayanmaktadır.
Dolayısıyla günümüzde küreselleşme ve yoğunlaşan rekabet, ülkeleri artan oranda
beşeri sermayenin eğitimine ve nitelik düzeyinin geliştirilmesine yöneltmektedir.
Diğer taraftan küreselleşme ve yoğunlaşan rekabet uzun dönemli istihdam ilişkisinin
önemini zayıflatarak işgücünün eğitiminde teşvik edici ortam oluşturmamakta ve özellikle
düşük nitelikli işgücünü istihdamın dışında bırakmaktadır. Ayrıca hızlı teknolojik gelişme,
ürün hayat sürelerinin kısalması, yani yeni ürün gelişiminin hızlanması ve yeni iş
organizasyonu biçimleri eğitim sistemleri üzerinde sürekli değişim için baskı oluşturmakta ve
eğitime olan arzu ve isteği kırmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki; hızlı teknolojik gelişme,
ürün hayat sürelerinin kısalması ve yeni iş organizasyonu biçimleri karşısında eğitim,
süreklilik gösteren ekonomik değişime uyum sağlamanın önemli bir aracıdır.
Görüldüğü gibi, eğitimin kalitesinin artırılması ve işgücünün nitelik düzeyinin
yükseltilmesinin yanısıra üretim sürecinde en etkin uygulama biçimlerinin benimsenmesi
istihdam stratejileri içerisinde merkezi önem taşımaktadır. Bir diğer ifadeyle, küreselleşmenin
daha da hızlanacağının tahmin edildiği önümüzdeki günlerde üretken ve rekabetçi
ekonominin anahtar unsurlarından birisi, iyi eğitimli ve uyum yeteneği yüksek işgücünü
oluşturabilmek ve ortaya çıkan ihtiyaca cevap verebilmektir.
Bu bağlamda bir taraftan küreselleşmenin ve yabancı sermayenin, diğer taraftan da
yoğun iç göçlerin etkisi altında bulunan ve adeta küresel bir mega kent haline gelen
İstanbul’un istihdam ve işgücünün özelliklerinin ortaya konmasının ve bilinmesinin özel bir
önemi bulunmaktadır.

9.3.2. Esneklik ve İstihdam
Günümüzde gelişen üretim teknikleri, teknolojide yaşanan değişme ve gelişmeler,
uluslararası rekabetin artması, yaşanan bölgesel ve küresel ekonomik krizler çalışma
hayatında önemli değişikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu değişikliklerden biri
de esneklik anlayışıdır. Küreselleşmenin getirdiği bir sistem olarak karşımıza çıkan esneklik,
devletin işçi-işveren ilişkilerinde giderek daha az rol almasını, çalışma mevzuatının katı ve
ayrıntılı hükümlerden arındırılmasını, sosyal taraflara toplu iş sözleşmeleri ve hizmet
akitleriyle çalışma şartlarını düzenleme serbestisi tanınmasını öngörmektedir.
Teknolojik gelişmelerin üretim biçim ve şekillerinde meydana getirdiği değişiklikler,
çalışma biçimlerine ve buradan da sosyal hayata yansımaktadır. Gelişen üretim teknikleri
rekabeti artırmış, işgücü talebinin değişmesine neden olmuştur. Bu değişiklikler uygulamada
kendini esneklik şeklinde göstermektedir. Esnek çalışma, değişen piyasa şartlarına uyum
sağlayarak çalışmak veya değişime ayak uydurmak olarak tanımlanabilir. Özellikle 1970’lere
kadar yaygın bir biçimde uygulanan tam gün çalışma, önemini kaybederek yerini esnek
çalışma modellerine bırakmıştır. Hem küresel, hem de ulusal düzeyde yaşanan krizler veya
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konjonktürel dalgalanmalar sonucu işletmelerin üretimlerini artırmaları ya da kısmaları
şeklinde görülen değişmeler ile hizmet sektöründe çalışmanın artması ve bu sektörün 24 saat
hizmet vermesi esnek çalışmayı ortaya çıkaran en önemli faktörler olmuşlardır.
Çalışma sürelerinin değişik uygulanabilmesi imkânını doğurması ya da iş paylaşımı
yapılması yolu ile işsizlik sorununa çözüm getirebileceği düşünülen esneklikle ilgili olarak
işgücü talep ve arzı açısından farklı görüşler bulunmaktadır.
İşgücü talebi açısından ele alındığında esneklikle ilgili olarak şunlar söylenebilir:


etmektedir.

Esnek çalışma, esnek üretim biçiminin kaçınılmaz bir sonucudur.
Esneklik, işletmelerin rekabet gücünü olumlu etkileyerek istihdamı teşvik


Esneklik, sanayi işçisi talebinin yerini giderek bilgi işçisine bırakması ve daha
nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkarması sonucu yaygınlık kazanmaktadır.

Esnek çalışma, değişen piyasa şartlarına uyum sağlayarak çalışmak, böylece
üretim daralmalarını işten çıkarmalar olmadan atlatmak ve yüksek maliyetlerin oluşmasını
önlemek amacıyla teşvik edilmektedir.

Esneklik sayesinde iş organizasyonu işletmenin ihtiyacına göre düzenlenerek,
işletmenin rekabet gücü artırılmaktadır.
İşgücü arzı açısından ele alındığında ise esneklikle ilgili olarak aşağıdaki özellikler
belirtilebilir:


Esneklik, işçilerin örgütlenme ve sosyal haklarını sınırlamaktadır.


Esneklik ayrıca işgücünü taşeronlaştırma,
örgütlenmelerinin önündeki engeller olarak görülmektedir.

sendikasızlaştırma

gibi


Esnekliğin işgücünün örgütlenmesi önünde engeller oluşturması, işçi-işveren
ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.

Esneklik sonucunda iş güvencesi, kamusal hakların korunması, sendikaya üye
olma gibi kavramlar artık yerini bireysel düzeydeki pazarlıklara bırakmaktadır.
Esnek çalışma ülkemizde enformel çalışma şekilleri içinde değerlendirildiğinde
önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Esnek çalışmanın yukarıda belirtilen
olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde mevzuata bağlanması, enformel çalışma sorununu
da kısmen ortadan kaldırarak formel bir biçime dönüşmesinde katkı yapabilecektir.
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9.3.3. Teknoloji ve İstihdam
Teknolojik gelişme, teknolojiyi oluşturan unsurların birinde veya bir kaçında ortaya
çıkan köklü değişmeler, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliği ve yeni
ürünlerin üretimi, organizasyon ve yönetim tekniklerinde yeniliklerin ve gelişmelerin
meydana gelmesi şeklinde ifade edilmektedir.
Teknolojik gelişmelerle ilgili olarak en çok tartışılan ve sıkça sorulan sorulardan biri
de teknolojik gelişmelerin istihdam artışına veya işsizliğe neden olup olmadığıdır.
Teknolojik gelişmelerin işsizliğe yol açıp açmadığı ile ilgili olarak iki görüş
bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, teknolojik gelişmelerin kısa vadede insan gücünün yerini
makinelerin almasıyla istihdamı daraltarak teknolojik bir işsizliğin ortaya çıkmasına neden
olduğu, ikincisi ise teknolojik gelişmelerin uzun dönemde işsizliği telafi edici bir rol
üstlendiği ve yeni istihdam imkanları oluşturduğudur.
Görüldüğü gibi, teknolojik gelişmelerin, bir yandan rekabet edilebilirliği artırarak
pazarın genişlemesini ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayarak yeni istihdam alanları
oluşturduğu diğer yandan da bazı mesleklerin ortadan kalkmasına ve dolayısıyla işsizlik
sorununa yol açtığı ileri sürülmektedir.
Teknolojik gelişmelerin bazı mesleklerin ortadan kaybolmasına ve yeni mesleklerin
ortaya çıkmasına yol açmasının yanısıra, işgücünün niteliği üzerinde de iki yönlü etkisi
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bir takım işlerin
makineler tarafından yapılması örneğinde olduğu gibi, nitelikli işgücü talebini artırdığı,
ikincisi ise, yeni teknolojilerin kullanımı için daha nitelikli işgücü ihtiyacını doğurduğu veya
diğer bir ifadeyle insan gücünün yeni teknolojileri kullanabilecek şekilde yeniden eğitilmesi
gerekeceğidir.

9.3.3.4. Eğitim ve İstihdam
Nüfus miktarı ve nüfus artış hızı işgücünün niceliğini etkilerken, eğitim ise niteliğinin
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıdaki konularda da ele alınacağı üzere,
istihdamın yapısına bakıldığında, işgücünün niteliğinden kaynaklanan sorunların da önemli
boyutlarda olduğu görülmektedir.
Mevcut işgücüne ülke kalkınma stratejisi doğrultusunda gerekli becerilerin
kazandırılması eğitimin temel amacı olmasına karşın, eğitim sisteminin bu meslek ve
becerileri istenilen düzeyde sağlayabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir.
Gerek ülke genelinde gerekse İstanbul’daki toplam nüfusun ve mevcut işgücünün
eğitim düzeyi ile ilgili verilere baktığımızda, eğitim sistemimizin işgücü talebinin niteliğine
uygun, yönlendirici bir yapıda kurulmadığı görülmektedir.
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Toplam nüfus ve işgücünün istenilen niteliğe sahip olamamasına karşın, gerek örgün
eğitimde gerekse yaygın eğitimde bu durumu düzeltecek nicel ve nitel başarının
sağlanabildiğini görememekteyiz.

9.4. İstihdam İçin Politika Araçları
İstihdamın artırılıp işsizliğin azaltılması doğrultusunda birçok araçtan yararlanılmakta
ve bazı politikalar geliştirilebilmektedir. Bunlardan bazılarını ve alt başlıklarını aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür.

9.4.1. Mali Teşvik Araçları
Mali teşvik araçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ek istihdam için ücret sübvansiyonu sağlanması: İşinde eleman istihdam
eden kişi veya kuruluşların üretim artırmak, fazla mesai azaltmak, yeni ürünler üretmek, kalite
geliştirmek, personelini daha az yormak gibi amaçlardan biri veya daha fazlasını
gerçekleştirmeye teşvik etmek amacıyla, ilave çalışan istihdam etmesinin teşvik edilmesidir.

Küçük teşebbüs vergi yükünün azaltılması: İstihdam geliştirici araçlar
içinde en önemli yeri tutan küçük teşebbüsün yenilerinin kurulması, mevcut olanların korunup
mümkünse geliştirilmesi amacıyla, küçük teşebbüsün üzerindeki tüm yüklerin asgari düzeye
indirilmesi.

Risk sermayesi: Bilim ve teknoloji alanında geliştirdiği yeni fikir ve buluşları
ekonomiye aktararak bir ürün/hizmet haline getirmek isteyen girişimcilerin mali gücünü
arttırmak ve aldığı risk yükünü azaltmak için yüksek karlılık vadeden bu alanlarda KOBİ’lere
ortak, gerektiğinde ortak/kreditör olacak bir finansman aracı öngörülmektedir.

Bankaların iş kurma kredisi sistemi oluşturmaları: Teknoloji geliştirme ve
istihdam oluşturma amacıyla; yeni teknoloji alanında kendi işini kurmak veya kurulu işini
genişletmek, yeni teknolojilere dayalı bir ürün veya hizmeti yeni pazarlama teknikleri
kullanarak yeni bir pazara ulaştırmak.

9.4.2. Uluslararası İşbirliği Araçları
İstihdam oluşturmada başvurulan uluslar arası işbirliği araçlarından bazıları şunlardır:

OECD: İstihdamı geliştirmeyi öngören projelerin uygulanmasında veya bu
amaçla yeni projeler geliştirilmesinde İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün mali, teknik
vs. yardım ve desteği ile tecrübe birikiminden yararlanılmasıdır.

Birleşmiş Milletler: İstihdamı geliştirmeyi öngören projelerin uygulanmasında
veya bu amaçla yeni projeler geliştirilmesinde Birleşmiş Milletler Örgütü’nün (BM) mali ve
teknik desteği ile tecrübe birikiminden yararlanılmasıdır.
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Avrupa Konseyi: İstihdamı geliştirmeyi öngören projelerin uygulanmasında
veya bu amaçla yeni projeler geliştirilmesinde Avrupa Konseyi’nin mali, teknik vs. yardım ve
desteği ile tecrübe birikiminden yararlanılmasıdır.

9.4.3. Mevzuat Araçları
İstihdamın oluşturulması ve yaygınlaştırılmasında mevzuat açısından başvurulabilecek
araçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

İstihdam ortamının geliştirilebilmesi için mevzuat: İşsizlerin iş sahibi
edilmesi, mevcut işyerlerinin devam ettirilmesi ve yenilerinin kurulması, girişimciliğin
özendirilmesi, çalışma hayatının huzur ve istikrarının sağlanması için alınacak önlem ve
teşviklerin belirlenmesi ile istihdamı koruma ve geliştirme projelerinin hazırlanması,
uygulanması ve bunlar için gerekli finansmanın sağlanmasını gerçekleştirecek bir sistemin
kurulmasıdır.

Ruhsat mevzuatı basitleştirme: Kendi işini kurmak isteyen küçük bir girişim
sahibinin önündeki mevzuat engellerinin araştırılması ve bu yolda mevzuatı basitleştirici
çalışmalar yapılmasıdır.

İşletme mevzuatının basitleştirilmesi: İşletmelerin ticari/sınai her türlü
faaliyetleri sırasında karşılaştığı girişimin genişlemesini, faaliyetlerini çeşitlendirmesini
güçleştiren mevzuat engellerinin araştırılması ve bu yolda mevzuatı basitleştirici çalışmalar
yapılmasıdır.

İstihdamı güçleştiren mevzuatın değiştirilmesi: Kısmen çalışanları korumak,
kısmen de belirli bir mesleğe girişleri güçleştirecek o meslek mensuplarını korumak
düşünceleriyle ortaya konulmuş olan, fakat rekabet ilkesine dayalı ekonomilerde ters etki
yapan kurallar mevcuttur. Yeni İş Yasası ile bu alanda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

9.4.4. Nitelik Geliştirme Araçları
İşgücünün niteliğini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırabilmek için de bazı
araçlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Mevcut işsizlerin niteliklerinin yükseltilmesi yoluyla istihdam
imkanlarının artırılması: Bu, devlet veya özel sektör eliyle yürütülecek beceri kazandırma
programlarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Çalışanların niteliklerinin yükseltilmesi için beceri geliştirme
programları: Beceri kazandırma kurslarında hedef kitle olarak işsizler seçilmiş ve kurslardan
sonra bunların istihdamları amaçlanmıştır. İstihdamı geliştirmenin bir diğer yolu da
çalışanların niteliklerini yükselterek bir yandan bunların daha üst kademelere geçmelerini
sağlamakla alt kademelerde istihdam açığı yaratmak ve böylece daha az nitelikli işsizlerin
buralarda istihdamını sağlamak, diğer yandan iş yerinin verimini artırmak amaçlanmaktadır.
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Bilgisayar destekli eğitim yoluyla eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin
geliştirilmesi: Gerek eğitim görmemiş ve işsiz olan ve gerekse bir öğrenim kurumundan
mezun olmasına rağmen iş bulamamış kişiler incelendiğinde ortak yan olarak, bu kişilerin
işgücü piyasasının gerektirdiği dallar veya yeterlik düzeyinde beceriye sahip olmadığı
görülmektedir. Bunun dışında ülkemizin bir bölümünde yeterli öğrenim imkanları henüz
yoktur. İşte bu nedenlerle modern teknoloji imkânlarının kullanılarak bir yandan eğitim
kalitesi yükseltilirken, bir yandan da okul ve öğretmen açığına karşı bir önlem geliştirilmesi
öngörülmüştür.

9.4.5. Üretimin Teşvik Araçları
Üretimin teşvik edilmesi ile ilgili politika araçları da şunlardır:

Kapasite kullanımını sınırlayan nedenlerin analizi: Büyük yatırımlar
yapılarak kurulmuş sanayi tesislerinin kapasitelerinden tam olarak yararlanılamadığı
bilinmektedir. Kapasite kullanımı ile istihdam arasındaki yakın ilişkinin bilinci içinde,
kapasite kullanımlarını sınırlayan nedenlerin analizinin yapılıp, bu nedenlerin her biri için bir
önlem geliştirilmesi öngörülmektedir.

Pazarlamanın geliştirilmesi: Kapasite kullanımlarını sınırlayan nedenlerin
analizi ayrı bir önlem olarak öngörülmekte ise de, nedenlerin içinde tartışılmaz bir yeri olan,
“kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetleri tam pazarlayamamaları” etkeninin varlığının ayrı
bir sorun olarak ele alınıp, buna karşı ayrı bir önlem dizisi geliştirilmesi öngörülmektedir.

Vardiyalı çalışmanın teşviki: Yukarıda belirtildiği üzere, kapasite
kullanımlarını sınırlayan nedenlerin analizi yine ayrı bir önlem olarak öngörülmekte ise de, bu
nedenlerin içinde ayrı bir yeri olan “eksik vardiya ile çalışma” etkeninin varlığının ayrı bir
sorun olarak ele alınıp buna karşı ayrı bir önlem dizisi geliştirilmesi öngörülmektedir.
Ana hatlarıyla yukarıda sıralanan politika araçlarının dışında istihdamı geliştirmek için
daha birçok araç bulunmaktadır. Bunları da sadece ana başlıkları itibariyle aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz:


İstihdam bilinci geliştirme araçları,



İstihdam rehberliği araçları,



İş kurma araçları,



İstihdam anlaşmaları,



Emek-yoğun istihdam araçları,



İşgücü piyasası bilgi sistemi araçları,



Tasarruf araçları,
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İstihdamı koruma araçları,



Bilgi toplumu oluşturma araçları,



İstihdam konularında bilgi desteği sağlama araçları,



Enformasyon desteği sağlama araçları,



Hızlı nüfus artışıyla ilgili araçlar,



Rekabeti önleyen unsurların giderilmesi için araçlar,



Enflasyonla mücadele araçları,



Bilim ve teknolojiyi geliştirme araçları,



Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi araçları,



Küçük teşebbüslerin teşviki araçları,



Ekonomik büyüme araçları,



Yatırımların hızlandırılması araçları,
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9.5. Türkiye’de İşgücü, İstihdam Ve İşsizlikle İlgili Bazı Veriler

Kadın

Erkek

Toplam

Cinsiyete Göre İşgücü, İstihdam, Eksik İstihdam ve İşsizlikle İlgili Veriler (2000-2008)

15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus
İşgücü
İstihdam Edilenler
Eksik İstihdam
İşsiz
İşgücüne Dahil Olmayanlar
İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar
Mevsimlik Çalışanlar
Diğer
İşgücüne Katılma O ranları (%)
İşsiz lik O ranları (%)
Eksik İstihdam/İstihdam Edile nle r
(%)
15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus
İşgücü
İstihdam Edilenler
Eksik İstihdam
İşsiz
İşgücüne Dahil Olmayanların
İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar
Mevsimlik Çalışanlar
Diğer
İşgücüne Katılma O ranları (%)
İşsiz lik O ranları (%)
Eksik İstihdam/İstihdam Edile nle r
(%)
15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus
İşgücü
İstihdam Edilenler
Eksik İstihdam
İşsiz
İşgücüne Dahil Olmayanların
İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar
Mevsimlik Çalışanlar
Diğer
İşgücüne Katılma O ranları (%)
İşsiz lik O ranları (%)
Eksik İstihdam/İstihdam Edile nle r
(%)

2000
46 565
22 562
21 153
1 369
1 409
23 133
1 139
1 367
21 395
48,5
6,2
6,5
22 916
16 890
15 780
1 416
1 111
6 025
711
260
5 055
73,7
6,6
9,0
23 295
6 188
5 801
176
387
17 108
429
339
16 340
26,6
6,3
3,0

2001
47 158
23 491
21 524
1 404
1 967
23 667
1 060
1 589
21 841
49,8
8,4
6,5
23 389
17 040
15 555
1 255
1 485
6 349
694
353
5 303
72,9
8,7
8,1
23 769
6 451
5 969
149
482
17 318
366
413
16 538
27,1
7,5
2,5

2002
48 041
23 818
21 354
1 297
2 464
24 223
1 020
813
22 391
49,6
10,3
6,1
23 827
17 058
15 232
1 158
1 826
6 768
657
370
5 742
71,6
10,7
7,6
24 214
6 760
6 122
139
638
17 455
364
443
16 649
27,9
9,4
2,3

2003
48 912
23 640
21 147
1 143
2 493
25 272
945
894
23 432
48,3
10,5
5,4
24 260
17 086
15 256
994
1 830
7 174
624
415
6 135
70,4
10,7
6,5
24 652
6 555
5 891
149
663
18 098
322
479
17 298
26,6
10,1
2,5

2004
49 906
24 289
21 791
995
2 498
25 616
1 223
464
23 927
48,7
10,3
4,6
24 755
17 902
16 023
881
1 878
6 853
633
143
6 077
72,3
10,5
5,5
25 150
6 388
5 768
114
620
18 763
590
321
17 850
25,4
9,7
2,0

2005
50 826
24 565
22 046
817
2 520
26 260
1 714
481
24 065
48,3
10,3
3,7
25 209
18 213
16 346
705
1 867
6 996
802
101
6 093
72,2
10,3
4,3
25 617
6 352
5 700
113
652
19 264
912
380
17 972
24,8
10,3
2,0

2006
48 485
23 250
20 954
835
2 295
25 235
1 959
386
22 890
48,0
9,9
4,0
24 024
17 170
15 502
723
1 668
6 854
924
95
5 837
71,5
9,7
4,7
24 461
6 081
5 452
112
629
18 381
1 037
291
17 057
24,9
10,3
2,1

2007
49 215
23 523
21 189
742
2 333
25 692
1 805
324
23 562
47,8
9,9
3,5
24 354
17 363
15 661
634
1 702
6 990
838
90
6 061
71,3
9,8
4,0
24 861
6 159
5 528
108
631
18 702
967
234
17 500
24,8
10,2
2,0

2008*
50 268
24 310
21 135
855
2 995
25 957
1 968
405
23 583
48,4
12,3
4,0
24 848
17 850
15 676
719
2 173
6 997
834
72
6 091
71,8
12,2
4,6
25 420
6 461
5 639
137
822
18 959
1 134
332
17 492
25,4
12,7
2,4

* Kasım ayı sonuçları.
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İşgücünün Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
Eğitim Durumu
T oplam
Okur yazar olmayanlar
Lise altı eğitimliler
Lise ve dengi meslek okulu
Yüksek öğretim

Toplam
24 776
1 243
15 114
5 352
3 067

Eğitim Durumu
T oplam
Okur yazar olmayanlar
Lise altı eğitimliler
Lise ve dengi meslek okulu
Yüksek öğretim

Toplam
100,0
5,0
61,0
21,6
12,4

Eğitim Durumu
T oplam
Okur yazar olmayanlar
Lise altı eğitimliler
Lise ve dengi meslek okulu
Yüksek öğretim

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Türkiye
Erke k
18 297
415
11 679
4 190
2 013
Türkiye
Erke k
100,0
2,3
63,8
22,9
11,0
Türkiye
Erke k
73,8
33,4
77,3
78,3
65,6

Kadın
6 480
828
3 435
1 163
1 054

Toplam
4 143
50
2 361
1 052
679

Kadın
100,0
12,8
53,0
17,9
16,3

Toplam
100,0
1,2
57,0
25,4
16,4

Kadın
26,2
66,6
22,7
21,7
34,4

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

İstanbul
Erke k
3 222
25
2 004
773
420
İstanbul
Erke k
100,0
0,8
62,2
24,0
13,0
İstanbul
Erke k
77,8
50,0
84,9
73,5
61,9

Kadın
921
25
357
279
259
Kadın
100,0
2,7
38,8
30,3
28,1
Kadın
22,2
50,0
15,1
26,5
38,1

İşgücünün Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
Yaş Durumu
T oplam
15-19
20-24
25-34
35-54
55+
Yaş Durumu
T oplam
15-19
20-24
25-34
35-54
55+
Yaş Durumu
T oplam
15-19
20-24
25-34
35-54
55+

Türkiye
Toplam
Erke k
24 776
18 297
1 692
1 148
2 897
1 908
8 208
6 205
9 968
7 571
2 009
1 465
Türkiye
Toplam
Erke k
100,0
100,0
6,8
6,3
11,7
10,4
33,1
33,9
40,2
41,4
8,1
8,0
Türkiye
Toplam
Erke k
100,0
73,8
100,0
67,8
100,0
65,9
100,0
75,6
100,0
76,0
100,0
72,9

Kadın
6 480
544
989
2 004
2 397
544

Toplam
4 143
294
552
1 577
1 588
133

Kadın
100,0
8,4
15,3
30,9
37,0
8,4

Toplam
100,0
7,1
13,3
38,1
38,3
3,2

Kadın
26,2
32,2
34,1
24,4
24,0
27,1

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

İstanbul
Erke k
3 222
209
351
1 229
1 315
120
İstanbul
Erke k
100,0
6,5
10,9
38,1
40,8
3,7
İstanbul
Erke k
77,8
71,1
63,6
77,9
82,8
90,2

Kadın
921
85
201
348
274
14
Kadın
100,0
9,2
21,8
37,8
29,8
1,5
Kadın
22,2
28,9
36,4
22,1
17,3
10,5
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İstihdam Edilenlerin Kayıtlılık Durumuna Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
Kayıtlılık Durumu
T oplam
Kayıtlı
Kayıtlı Değil
Kayıtlılık Durumu
T oplam
Kayıtlı
Kayıtlı Değil
Kayıtlılık Durumu
T oplam
Kayıtlı
Kayıtlı Değil

Türkiye
Toplam
Erkek
22 330
16 520
11 406
9 446
10 924
7 075
Türkiye
Toplam
Erkek
100,0
100,0
51,1
57,2
48,9
42,8
Türkiye
Toplam
Erkek
100,0
74,0
100,0
82,8
100,0
64,8

Kadın
5 810
1 961
3 850

Toplam
3 677
2 509
1 169

Kadın
100,0
33,8
66,3

Toplam
100,0
68,2
31,8

Kadın
26,0
17,2
35,2

Toplam
100,0
100,0
100,0

İstanbul
Erkek
2 884
1 963
921
İstanbul
Erkek
100,0
68,1
31,9
İstanbul
Erkek
78,4
78,2
78,8

Kadın
793
545
248
Kadın
100,0
68,7
31,3
Kadın
21,6
21,7
21,2

İstihdam Edilenlerin Çalıştıkları Yere Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
Türkiye
Toplam Erke k
T oplam
22 330
16 520
T arla
5 987
3 184
Düzenli İşyeri
14 444
11 758
Pazar Yeri
157
140
Seyyar veya Sabit Olmayan İşyeri
1 471
1 416
Evde
271
22
Türkiye
Çalışılan Ye r
Toplam Erke k
T oplam
100,0
100,0
T arla
26,8
19,3
Düzenli İşyeri
64,7
71,2
Pazar Yeri
0,7
0,8
Seyyar veya Sabit Olmayan İşyeri
6,6
8,6
Evde
1,2
0,1
Türkiye
Çalışılan Ye r
Toplam Erke k
T oplam
100,0
74,0
T arla
100,0
53,2
Düzenli İşyeri
100,0
81,4
Pazar Yeri
100,0
89,2
Seyyar veya Sabit Olmayan İşyeri
100,0
96,3
Evde
100,0
8,1
Çalışılan Ye r

Kadın
Toplam
5 810
3 677
2 803
14
2 686
3 408
17
23
55
192
249
40
Kadın
Toplam
100,0
100,0
48,2
0,4
46,2
92,7
0,3
0,6
0,9
5,2
4,3
1,1
Kadın
Toplam
26,0
100,0
46,8
100,0
18,6
100,0
10,8
100,0
3,7
100,0
91,9
100,0

İstanbul
Erke k
2 884
12
2 659
21
187
4
İstanbul
Erke k
100,0
0,4
92,2
0,7
6,5
0,1
İstanbul
Erke k
78,4
85,7
78,0
91,3
97,4
10,0

Kadın
793
2
748
2
6
35
Kadın
100,0
0,3
94,3
0,3
0,8
4,4
Kadın
21,6
14,3
21,9
8,7
3,1
87,5
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İstihdam Edilenlerin İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
İşye ri
Büyüklüğü
T oplam
- 10
10-49
50+
İşye ri
Büyüklüğü
T oplam
- 10
10-49
50+
İşye ri
Büyüklüğü
T oplam
- 10
10-49
50+

Toplam
22 330
14 054
3 814
4 463
Toplam
100,0
62,9
17,1
20,0
Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0

Türkiye
Erke k
16 520
10 160
2 894
3 466
Türkiye
Erke k
100,0
61,5
17,5
21,0
Türkiye
Erke k
74,0
72,3
75,9
77,7

Kadın
5 810
3 893
920
997

Toplam
3 677
1 531
1 029
1 119

Kadın
100,0
67,0
15,8
17,2

Toplam
100,0
41,6
28,0
30,4

Kadın
26,0
27,7
24,1
22,3

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0

İstanbul
Erke k
2 884
1 305
752
828
İstanbul
Erke k
100,0
45,2
26,1
28,7
İstanbul
Erke k
78,4
85,2
73,1
74,0

Kadın
793
225
277
291
Kadın
100,0
28,4
34,9
36,7
Kadın
21,6
14,7
26,9
26,0

İstihdam Edilenlerin Fiili Çalışma Süresine Göre Dağılımı, 2006 (Bin kişi, 15+yaş)
Fiili Çalışma
Süresi (Saat)
Toplam
İşbaşında olanlar
1-16
17-35
36-39
40
41-49
50-59
60-71
72+
İşbaşında olmayanlar

Toplam

Türkiye
Erkek

22 330
21 605
798
2 586
226
2 638
4 200
3 291
4 975
2 891
725

16 520
15 938
326
1 251
152
1 861
3 108
2 490
4 187
2 563
582

Toplam
Toplam
100,0
İşbaşında olanlar
96,8
1-16
3,6
17-35
11,6
36-39
1,0
40
11,8
41-49
18,8
50-59
14,7
60-71
22,3
72+
12,9
İşbaşında olmayanlar
3,2

Türkiye
Erkek
100,0
96,5
2,0
7,6
0,9
11,3
18,8
15,1
25,3
15,5
3,5

Fiili Çalışma
Süresi (Saat)

Kadın
5 810
5 666
471
1 336
73
777
1 092
800
788
328
144

Toplam

İstanbul
Erkek

Kadın

3 677
3 645
24
86
7
441
702
906
1 060
419
33

2 884
2 863
13
51
4
271
511
702
928
383
21

793
782
11
35
2
170
191
204
132
36
11

Kadın
Toplam
100,0
100,0
97,5
99,1
8,1
0,7
23,0
2,3
1,3
0,2
13,4
12,0
18,8
19,1
13,8
24,6
13,6
28,8
5,6
11,4
2,5
0,9

İstanbul
Erkek
100,0
99,3
0,5
1,8
0,1
9,4
17,7
24,3
32,2
13,3
0,7

Kadın
100,0
98,6
1,4
4,4
0,3
21,4
24,1
25,7
16,6
4,5
1,4
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İstihdam Edilenlerin Sektörlere Göre Dağılımı (%), (1970-2006)
Yıllar
1970

1975

1980

1985

1990

2000

2001

2004

2005

2006

T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K

Toplam
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Tarım
67,7
54,1
89,5
67,3
55,5
88,4
60,0
44,0
87,3
59,0
43,1
86,5
53,7
37,7
82,1
48,4
32,9
75,6
32,6
24,5
57,2
34,0
25,6
57,2
29,5
21,7
51,6
27,3
19,8
48,5

Sanayi Hiz me t
12,2
20,1
16,6
29,4
5,2
5,3
12,2
20,5
16,6
27,9
4,3
7,3
15,7
24,4
22,2
33,8
4,6
8,1
15,1
26,0
21,1
35,8
4,6
8,9
17,9
28,5
24,0
38,3
6,9
11,1
18,0
33,7
24,2
42,9
6,9
17,4
24,2
43,2
27,7
47,7
13,6
29,2
23,0
43,0
26,2
48,2
14,1
28,7
24,7
45,8
28,1
50,2
15,0
33,3
25,4
42,9
29,1
45,1
15,0
36,5
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1975

1980

1985

1990

2000

2001

2004

2005

2006

T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K
T
E
K

27,6
38,4
10,2
31,0
40,3
14,1
33,3
44,5
13,9
33,9
45,2
14,3
38,5
50,1
17,7
43,5
54,5
24,3
48,6
53,6
35,1
50,8
55,0
39,3
54,2
57,8
43,8
56,5
59,9
46,7

27,4
40,2
6,8
24,8
35,8
4,9
24,0
35,2
4,9
23,6
34,4
4,8
23,6
32,6
7,5
22,7
31,7
6,9
30,2
36,2
13,5
29,4
36,0
11,0
29,8
35,1
14,5
28,9
34,0
14,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Ücretsiz
Aile İşçisi

İşveren ve
Kendi
Hesabına

Yıllar
1970

Ücretli,
Maaşlı ve
Yevmiyeli

Toplam

İstihdam Edilenlerin İşteki Durum ve Göre Dağılımı, (1970-2006), (Bin Kişi)

45,0
21,3
82,9
44,1
23,7
80,9
42,4
19,8
81,2
42,4
20,4
80,9
37,9
17,3
74,8
33,8
13,8
68,8
21,2
10,2
51,3
19,7
8,9
49,8
16,0
7,0
41,7
14,6
6,0
39,0

İstihdam Edilenlerin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı, (2006), (Bin Kişi)
Meslek G rupları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meslek G rupları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Toplam
22 330
2 026
1 470
1 323
1 323
2 538
5 112
3 179
2 336
3 023
Toplam
100,0
9,1
6,6
5,9
5,9
11,4
22,9
14,2
10,5
13,5

Erkek
16 520
1 869
959
915
823
2 055
2 854
2 845
2 112
2 088
Erkek
100,0
11,3
5,8
5,5
5,0
12,4
17,3
17,2
12,8
12,6

Kadın
5 810
157
511
409
500
483
2 258
334
224
935
Kadın
100,0
2,7
8,8
7,0
8,6
8,3
38,9
5,7
3,9
16,1

1) Genel Toplam, 2) İlmi ve teknik elemanlar,serbest meslek sahipleri ve bunlarla ilgili
diğer meslekler, 3) Müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticileri, 4) İdari personel ve
benzeri çalışanlar, 5) Ticaret ve satış personeli, 6) Hizmet işlerinde çalışanlar, 7) Tarım,
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hayvancılık ormancılık, balıkçılık ve avcılık işlerinde çalışanlar, 8) Tarım dışı üretim
faaliyetlerinde çalışanlar ve ulaştırma makineleri kullananlar, 9) Bilinmeyen, 10) İşsiz olup iş
arayanlar
Bölgelere Göre İşsizlik Oranları (%)
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Toplam
6,5
8,4
10,3
10,5
10,3
10,3
9,9
9,9
13,6

Kır

Kent
8,8
11,6
14,2
13,8
13,6
12,7
12,1
11,9
15,4

3,9
4,7
5,7
6,5
5,9
6,8
6,5
6,9
10,7

Bölgeler ve Cinsiyete Göre Gençlerin İşsizlik Oranları (%) (15-24 Yaş)
(2009-Ocak Ayı)
Cinsiyet
Toplam
Erkek
Kadın

Toplam
27,9
28,5
26,7

Kent
28,9
27,9
31

Kır
25,4
30,1
16,3

Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları (%), (2009 Ocak)
Eğitim Durumu

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

15,5

15,6

15,2

Okur yazar olmayanlar

10,2

20,9

3,3

Lise altı eğitimliler

11,5

17

13,5

Lise ve dengi meslek okulu

13,6

14,9

25,6

Yüksek öğretim

11,4

9,6

14,2
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Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İşsizler (2009 Ocak)
Eğitim Durumu
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
3.650
2.717
934
Okur yazar olmayanlar
95
76
19
Lise altı eğitimliler
2.245
1.847
398
Lise ve dengi meslek okulu
896
576
320
Yüksek öğretim
415
217
198
Eğitim Durumu
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
100
100
100
Okur yazar olmayanlar
2,6
2,8
2
Lise altı eğitimliler
61,5
68
42,6
Lise ve dengi meslek okulu
24,5
21,2
34,2
Yüksek öğretim
11,4
8
21,2
Eğitim Durumu
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
100
74,4
25,6
Okur yazar olmayanlar
100
80
20
Lise altı eğitimliler
100
82,3
17,7
Lise ve dengi meslek okulu
100
64,3
35,7
Yüksek öğretim
100
52,3
47,7

İş Arama Sürelerine Göre İşsizler (2009 Ocak)
İş Arama Süresi
Toplam
1 Yıldan Az
1 Yıldan Daha Çok
İş Arama Süresi
Toplam
1 Yıldan Az
1 Yıldan Daha Çok
İş Arama Süresi
Toplam
1 Yıldan Az
1 Yıldan Daha Çok

Toplam
3.650
2.802
807
Toplam
100
76,8
22,1
Toplam
100
100
100

Erkek
2.717
2.183
500
Erkek
100
80,3
18,4
Erkek
74,4
77,9
62

Kadın
934
619
307
Kadın
100
66,3
32,8
Kadın
25,6
22,1
38
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Uygulamalar
Kavak Yüksel; “Eğitim, İstihdam ve İşsizlik İlişkileri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, S. 13, 1997, ss. 21-26.
Eser Burçin Yılmaz ve Harun Terzi; “Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam
Stratejisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 30,
Ocak-Haziran 2008, ss. 229-250.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’deki işsizliğin nedenleri nelerdir?
2- Gelişmiş ekonomilerdeki işsizlik sorunu ile Türkiye’deki işsizlik sorununu
karşılaştırınız.
3- Eğitim ile işgücüne katılma oranı arasında ne gibi bir ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işgücü, işgücüne dahil olan nüfus ve dahil olmayan nüfus, işgücüne
katılma oranı ve hesaplanması, işsizlik oranı ve hesaplanması, gizli işsizlik, eksik istihdam
kavramlarını öğrendik.
İstihdam sorununun karmaşık bir yapı arz etmesinde ve çözümsüz hale gelmesinde
küreselleşme, esneklik, teknoloji ve eğitim yapımızın da özel bir yeri ve önemi olmasından
dolayı bu kavramların istihdamla olan ilişkisini ele aldık.
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Bölüm Soruları
1234-

İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?
Gizli işsizlik nedir?
Görülebilir eksik istihdamın ekonomik nedenleri nelerdir?
İşgücüne dahil olmayan gruplar kimlerdir?
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10. ÜCRETLER

205

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ücret kavramını ve gelir dağılımı ile ücret arasındaki ilişkiyi
tanımladıktan sonra ücret türlerini; ayni ücret-nakdi ücret, oynak merdiven (eşel mobil), kara
katılma, sosyal ücret veya aile ücreti, kolektif ücret- efektif ücret, nominal ücret- reel ücret,
brüt ücret-net ücret, ücret, işçilik masrafı ve işçilik maliyeti ve ücret-maaş ayrımı başlıkların
altında inceleyeceğiz. Son olarak da ücret politikası ve ücretlerin yapısı konularından
bahsedeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ücret ile gelir dağılımı arasında nasıl bir ilişki vardır?

2)

Ücretleri belirleyen faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ücretler

Ücret, gelir dağılımı, ücret
türleri,
ücret
politikası,
ücretlerin yapısı ve ücret
sistemleri konularına vakıf
olmak

Metinler, ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ücret



Ayni ücret



Nakdi ücret



Sosyal ücret



Eşel mobil



Kolektif ücret



Efektif ücret



Nominal ücret



Reel ücret



İşçilik masrafı
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Giriş
Ücret her şeyden önce, emeği karşılığında çalışan insanların çoğu durumda
yegane gelir kaynağını teşkil ettiği için, bir ülkede işgücünün büyük kısmının satın alma
gücünü tayin eder. Bu sebeple bilhassa sanayide ileri ülkelerde ücretler, işçilerin ve
sendikaların üzerinde en çok durdukları konulardan birini teşkil eder. Çünkü sanayileşen
toplumlarda sınai gelişme ile paralel olarak, ücret mukabilinde çalışan insanların toplamı
hem genel nüfus içinde, hem de iktisaden faal nüfus içinde nispet ve miktar bakımından
gittikçe artan bir önem kazanmaktadır.
Ücretler emeği karşılığında çalışan insanın çoğunlukla yegane gelir kaynağını
teşkil ettiğinden bir ülkede işgücünü oluşturan büyük bir vatandaş kütlesinin, aileleriyle
birlikte hayat seviyesini tayin eder. Şu halde ücretler yükseldikçe, ücret karşılığı çalışan
vatandaş ve ailelerin satın alma gücü artacak, aksi halde azalacaktır.
Mesele işletme açısından ele alındığı zaman ücretlerin maliyetlerin tespitinde çok
önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Konu, milli ekonomi açısından ele alındığında
ise, ödenen ücretlerin yıllık toplamı, emek erbabının milli gelirdeki payını gösterir. Milli
gelir, muhtelif işkollarına ve gelir gruplarına göre incelendiği zaman, yıllık ücret tutarı,
ücret karşılığı çalışan insanların o cemiyetin geliri içinde ne nispette yeri olduğunu ortaya
çıkarır. Demek ki ücret meselesi, işletme bakımından işçi ailesi ve işçinin kendisi
yönünden ve milli gelir açısından önemlidir.
Bu denli önem arz eden bir konunun kavramsal boyutlarının da çok iyi bilinmesi
gereklidir. Özellikle, ücret düzeyi, ücret geliri ve ücret haddi gibi kavramların
birbirleriyle karıştırılmaması gerekmektedir. Bunun haricinde, ücret türleri dahilinde,
ayni ücret-nakdi ücret, oynak merdiven, kara katılma, sosyal ücret, kolektif ücret-efektif
ücret, nominal ücret-reel ücret, brüt ücret-net ücret, işçilik masrafı ve işçilik maliyeti gibi
kavramların iyi bilinmesi ve her birinin kendine has özelliklerinin iyi tespit edilmesi
gerekmektedir. Tüm bunlara ilaveten, geçmişten günümüze değin bir takım değişiklikler
ve yeni uygulamalara maruz kalan ücret sistemlerinin de iyi analiz edilmesi
gerekmektedir.
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10.1. Gelir Dağılımı Ve Ücret
Sosyal politika daima bir gelir dağılımı politikası olarak görülmüştür. Buna göre
sosyal politikanın amacı, belirli sosyal görüşlere uyularak gelir ve servet dağılımında bazı
düzeltme ve düzenlemeler yapmaktır. Gelir dağılımı, GSMH’nın ücret, kar, faiz ve rant gibi
belli başlı dört gelir grubuna bölünmesi veya dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu tür
bölüşüme GSMH’nın fonksiyonel dağılımı denilmektedir. Bu bölüşümü etkilemeye ve daha
adil olmasını sağlamaya yönelik önlemlere de gelir dağılımı politikası denmektedir.
Öte yandan gelir dağılımı politikasını gelirler politikasından da ayırmak
gerekmektedir. Gelirler politikası, ücretlerle tüketici fiyatlarındaki artış (tüketici fiyatları
endeksi) arasında devamlı bir uyum sağlanması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle,
ücretlerin tüketici fiyatlarındaki artış oranında artırılmasına, gelirler politikası denilmektedir.
Gelir dağılımı yönünden üzerinde durulması gereken ülkeler şüphesiz gelişen
ekonomiler, yani üçüncü dünya ülkeleridir. Bu ülkelerin bir kısmında bir tarafta aşırı refah,
diğer tarafta ise aşırı bir sefalet yaşanmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde yoğun bir işsizliğin
bulunması, kötü sağlık şartları ve çok yetersiz bir eğitim düzeninin hüküm sürmekte olması,
nüfus patlaması vb. gibi olaylar önemli sorunlara yol açmaktadır.
Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından adil bir gelir dağılımının
sağlanması ücretlilerin gelirlerinin ve diğer çalışma şartları ile hayat koşullarının
iyileştirilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Kamuoyuyla birlikte sendika ve değişen devlet
anlayışının da baskısıyla sosyal politika bu konu üzerinde daha fazla durmaya başlamıştır.
Ücretler emeği karşılığı çalışan insanın çoğunlukla yegane gelir kaynağını
oluşturduğundan bir ülkede işgücünü oluşturan büyük bir vatandaş kütlesinin, aileleriyle
birlikte hayat seviyesini belirler. Şu halde ücretler yükseldikçe, ücret karşılığı çalışan
vatandaş ve ailelerin satın alma gücü artacak, aksi halde azalacaktır.
Konu, işletme açısından ele alındığı zaman ücretlerin maliyetlerin tespitinde önemli
bir faktör olduğu görülür; maliyete olan etkileriyle ücretler, işletmeler arası, işkolları arası ve
uluslararası rekabete etki eder.
Konu, milli ekonomi açısından ele alındığında, ödenen ücretlerin yıllık toplamı, emek
erbabının milli gelirdeki payını gösterir. Milli gelir, farklı işkollarına ve gelir gruplarına göre
incelendiği zaman, yıllık ücret tutarı, ücret karşılığı çalışan insanların o toplumun geliri içinde
ne oranda yeri olduğunu ortaya çıkarır. Demek ki ücret konusu, işletme bakımından işçi ailesi
ve işçinin kendisi yönünden ve milli gelir açısından önemlidir.

10.2. Ücretin Tanımı
Ücret en geniş manasıyla insan emeğinin bir bedelidir. Bu durum insan emeğinin baka
bir kişinin üretim düşüncesine gelir amacıyla bağımlı hale getirilmesi anlamına gelmektedir.
Bağlı emekten maksat, zorunlu olan tamamlayıcı üretim amaçlarına sahip olmayan ve bu
yüzden araçları elinde bulunduran ve üretimin gayri safi (brüt) randımanını kendisi alan bir
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şahsın hizmetinde çalışmaya mecbur olan kişilerin emeğidir. Üretimin gayri safi randımanının
ancak bir kısmı “ücret” adı altında işçiye verilmektedir. Ücret, üretim araçları üzerinde
mülkiyet ve tasarruf hakkına veya sadece tasarruf hakkına sahip olanlarla iş gücünü arz
edenler arasında ferdi veya toplu düzeyde kararlaştırılmaktadır. Bu suretle ücret bağlı bir
çalışma karşılığında önceden kararlaştırılmış olan bir bedeldir.
Ücretin tanımı fiziki veya zihni emeğin bedeli (fiyatı) ya da üretime emeği ile
katılanların gelirden aldıkları pay veya işçiye gördüğü işten dolayı yapılan her türlü ödeme
gibi objektif bir kritere dayanabileceği gibi, çalışana ve çalıştırana göre de yapılabilir.
Ücret karşılığı çalışanlar için ücret tek gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu gelir ne
kadar yüksek olursa emeklerini arz edenlerin refah ve geçim seviyeleri o denli yüksek
olabilmekte, tasarruf imkânlarının artmasıyla yaşam şartları düzelebilmekte, çocuklarını daha
uzun süre ve kaliteli yetiştirebilme imkânı doğmaktadır.
Buna karşılık ücret işverenler için sadece bir maliyet ya da harcama faktörüdür. Birim
maliyet içinde ücret ne kadar düşük olursa, o mal veya hizmetin toplam maliyeti düşmekte,
neticede sabit bir fiyat karşısında kar marjı genişlemekte yahut kar marjını sabit tutarak fiyatı
düşürmek suretiyle sürüm imkânlarını arttırmak mümkün olabilmektedir.
Ücret düzeyi ile ücret geliri kavramlarının birbirinden ayırt etmek gerekir. Ücret
düzeyi, emeğin, belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarıdır. Saat
başına veya üretim birimi başına şu kadar ücret gibi. Ücret düzeyi, belirli bir zaman
içerisinde veya belirli üretim birimi başına ödenen ücreti gösterir.
Ücret geliri ise ücret düzeyinin belirli bir katından, yani bir işçinin gördüğü işler veya
yaptığı hizmetler dolayısıyla belirli bir süre (örneğin bir yıl) içinde elde ettiği ücret düzeyinin
bütününden meydana gelmektedir. Aslında ücret düzeyi ücret gelirinin çok önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
Genellikle, iş seçme esasında işin net cazibesini değerlendirme ve pazarlık yönünden
önem arz eden, ücret düzeyidir. İşveren yönünden üretim birimi başına işçilik maliyetinin
hesaplanmasında dikkate alınan ise ücret geliridir. İşçi ailesi ve işçinin satın alma gücü
bakımından önem ifade eden husus yine ücret geliridir.
Ücret haddi ile ücret geliri birbirinden ayrı şeylerdir. Ücret geliri genellikle gündelik
ücret geliri, haftalık ücret geliri, aylık ücret geliri ve hatta yıllık ücret geliri olarak dikkate
alınır. İşçi ailesi için önemli olan yıllık ücret geliridir. Yalnız ücret haddini bilmek ile yıllık
ücret geliri hakkında tam fikir edinilemez; zira ücret hadleri dışında ücret gelirine etki eden
daha başka faktörler de vardır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür;


Fazla mesai ücreti



Çalışılmayan zamanlar için ücret ödenmesi



Yıllık çalışma günleri toplamının ücret gelirine etkisi
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İkramiyeler



Primler



Sosyal Yardımlar



Yüzde ve bahşiş gibi miktarı önceden bilinmeyen ücret gelirleri

Ücretler bireysel hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle tespit olunabilir.
Ayrıca kamu müdahalesi de bazı ülkelerde ve bazı hal ve şartlar altında ücretlerin çoğu zaman
tabanını, nadir durumlarda da tavanını (ücretlerin dondurulması şeklinde) tespit edilmektedir.

10.3. Ücret Türleri
10.3.1. Aynî Ücret-Nakdî Ücret
Nakdi ücret (parasal ücret) ücretin para ile ödenmesi, ayni ücret ise ücretin mal veya
eşya ile ödenmesidir. Ayni ücret sistemine Truck sistemi de denmektedir. Bu sistem
günümüzde İş Kanunu’nca yasaklanmıştır.

10.3.2. Oynak Merdiven (Eşel Mobil)
Ücretin yükselen fiyatlara (enflasyona) uyumlu hale getirilmesini hedefleyen bir
sistemdir. Bu sistemin faydası ücretin satın alma gücünün, yani reel ücretlerin sabit tutulması
ve ücretliler grubunun enflasyona karşı korunmasıdır.

10.3.3. Kara Katılma
Fransa’da yaygın olarak kullanılan kara katılma sistemi aslında bir ücret sistemi
olmayıp, işçilerin çalıştıkları işletmelerin karına katılmaları, çalışmayı teşvik edici, emek
verimliliğini artırıcı bir fonksiyona sahip bulunmaktadır.

10.3.4. Sosyal Ücret Veya Aile Ücreti
Bu ücretle görülen işin, hizmetin çeşidi ve devamı yanında aynı zamanda, işçinin aile
durumu da gözetilmekte ve bu itibarla “eşit işe eşit ücret” prensibinden ayrılmakla, daha
ziyade sosyalist tesirler altında ücretin ihtiyaca uydurulması kabul edilmiş bulunmaktadır.

10.3.5. Kolektif Ücret- Efektif Ücret
Kolektif ücret toplu sözleşme ile tespit edilen ücret ortalaması; efektif (fiili) ücret ise
emek piyasasında fiilen oluşan ücret ortalamasıdır. Efektif ücret, özellikle emek piyasasının
gergin ve hareketli olduğu hallerde kolektif ücret eğrisinin üzerinde oluşmaktadır. İşverenler
gerekli sayı ve nitelikte işçi sağlayabilmek ve bu suretle kapasite altı çalışma durumundan
kurtulabilmek için, toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmış olan ücret haddinden daha yüksek
ücret ödemekte, bu suretle efektif ücret eğrisi oluşmaktadır. Ancak ilk toplu pazarlıkta taraf
işçi sendikası işverenin ödeme gücünün yüksek olduğunu ileri sürmek suretiyle kolektif ücret
eğrisini efektif ücret eğrisi seviyesine çıkartmaya çalışmaktadır. Bununla beraber efektif
ücretlerin genellikle yüksek konjonktür dönemlerinin bir ürünü olduğuna da işaret etmek
gerekir.
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10.3.6. Nominal Ücret - Reel Ücret
Reel (gerçek-net) ücret, nakdi (nominal-parasal) ücret karşılığında satın alınabilecek
mal ve hizmet miktarını ifade eder. Para değerindeki değişmelerden bağımsız olarak
ücretlerin ölçülmesine ve özellikle zaman içinde kıyaslanmasına imkan sağlar. Satın alma
gücünü ifade etmesi yönüyle, işçinin refah düzeyini ve ücretindeki değişmeleri ortaya koyar.

10.3.7. Brüt Ücret – Net Ücret
Brüt ücret kavramı ücretin parasal miktarını, yani işverenin cebinden çıkan parayı, net
ücret ise brüt ücretten her türlü vergi, sosyal sigorta primleri, sendika aidatı vb. kesintilerin
çıkarılmasıyla ortaya çıkan ve işçinin cebine giren parayı, yani işçinin satın alma gücünü ifade
eder. Net ücretin brüt ücreti bazı ülkelerde aşabildiği dahi görülmektedir. Bu durum söz
konusu ülkelerdeki sosyal yardımların (aile yardımları) yüksek derecelere vardığının bir
delilidir. Bir başka ifade ile brüt ücret, işletmenin kasasından çıkan para miktarıdır. Net ücret
ise, işçinin cebine giren para tutarıdır.
İşçi için önemli olan ve satın alma gücünü tayin eden net ücrettir. İşveren için önemli
olan ve işsizlik masraflarının ve işsizlik maliyetinin hesabında dikkate alınan brüt ücrettir.
Toplu sözleşmelerde ve ücret istatistiklerinde belirtilen de brüt ücretlerdir. Brüt ücretten
yapılan kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi vb.) arttıkça net ücret düşer. İşçilik masrafı ve
işçilik maliyetinin hesaplanması söz konusu ise brüt ücretlerin dikkate alınması gerekir.

10.3.8. Ücret, İşçilik Masrafı ve İşçilik Maliyeti
Ücret ile işçilik maliyeti arasında da ayırım yapılması gerekir. İkisi aynı şey değildir.
Ücretler, çalışılan iş saatine veya yapılan ürün birimine veya her ikisine göre hesaplanır.
Halbuki işçilik maliyeti yalnız tek bir şekilde o da ürün birimi başına düşen işçilik masrafı ile
ölçülür.
Ücretler yüksek olduğu yani toplam işçilik masrafı yüksek olduğu halde, emek
verimliliğinin de yüksek olması dolayısıyla parça başına işçilik maliyeti düşük olabilir; buna
karşılık ücretler düşük olduğu halde düşük verimlilik yüzünden birim işçi maliyeti yüksek
olabilir.
Ücret ve ücretle ilgili ödemeler arttıkça işçilik masrafı da artar. İşçilik masrafı bir
miktarı belirler ve ücretle doğru orantılı artar. Buna karşılık işçilik maliyetleri ise bir oranı
ifade eder. Bu oran işçinin üretime olan katkısı ile (emek verimi), üretim gelirinden aldığı pay
(ücret) arasındaki orandır. İşçinin katkısı (emek verimliliği) ile gelirden payı (ücret) aynı
oranda artarsa işçilik maliyeti sabit kalmış olur, yani işçinin işletmeye yükü artmamış olur.
Ama işçilik masrafı (ücret) sabit kalır, emek verimliliği artarsa, işçilik maliyeti azalmış olur.
Aksine emek verimliliği artmadan işçilik masrafı artarsa işçilik maliyeti artmış olur.

10.3.9. Ücret – Maaş Ayrımı
Ücret ile maaş kavramları arasındaki ilişki de önemlidir. Bu iki terim çeşitli şekillerde
kullanılır. Esasen teorik bakımdan maaş bir ücrettir. Aralarında bir nitelik farkı yoktur.
Sadece maaş adı altında ödenen ücretler süre itibariyle daha uzun vadelidir; aylık veya yıllık
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devreler içinde ödenen ve genellikle üretken işkolları içerisindeki büro memurlarının
ücretlerine verilen bir addır.

10.4. Ücret Politikası
Sosyal politikanın ana hedefi reel ücret haddini veya gelirini artırmak, diğer bir
ifadeyle ücretin satın alma gücünü yükseltmek olmalıdır. Ancak kötü mahsul yılları, savaşlar
ve enflasyonlar sonucunda fiyatlar genellikle yükselmekte, neticede reel ücretler yani ücretin
satın alma gücü düşmektedir. Bununla birlikte önde gidenin daima fiyatlar olduğunu
unutmamak lazımdır. Yani, önce fiyatlar genel seviyesinde yükselmeler kaydedilmekte, bunu
ücret hareketleri takip etmektedir. Öte yandan genel ücret yükselmeleri de, özellikle nüfusun
büyük bir kısmının ücretli olarak çalıştığı ülkelerde fiyatları artırmakta ve böylece enflasyona
neden olmakta, artan enflasyonun tekrar ücret artırımı talebine dönüşmesiyle bir ücret-fiyat
spirali oluşmaktadır. Bu noktada ücret artırımlarının da bir ekonomik sınırı vardır. buna göre
üretilen mal ve hizmetlerin toplamından daha fazla bir şeyin dağıtılması mümkün değildir.
Diğer sosyal sınıf ve gelir grupları da göz önüne alınarak ücret gelirine bir sınır çizilmektedir.

10.5. Ücretlerin Yapısı (Bünyesi)
Ücret tespiti, mal piyasalarından farklı olarak iş piyasalarının özelliğini oluşturur. Mal
piyasasında normal olarak fiyatı tespit eden satıcı iken iş piyasasında, sendikalar ve toplu
pazarlık sistemi yoksa, emek alıcısı emeğin fiyatını belirler. Tespit edilen fiyat belirli bir süre
için tespit edilir. İşverenler ücret düzeylerinin devamlı değişmesini istemez. Ücretlerde
istikrar, verimli işletmecilik için zorunludur. İstihdam edilenler bakımından da ücret istikrarı
arzu edilir. Ücretlerin sık sık değişmesi şüphe ve güvensizlik doğurur. Bu nedenle ücretleri
değiştirmek gerektiğinde işveren genellikle bütün işçilerin ücretlerini değiştirir; tek tek her iş
için değişiklik yapma yoluna gitmez. Birçok işyeri olan şirketler ücret baremlerini aynı
yöredeki işyeri veya işkolundaki ücretlerin seviyesine uydurur. Fakat bazıları da bu hususu
dikkate almaz. Yine bazı şirketler ücretlerini hayat pahalılığı veya kıdem esasına göre
ayarladığı halde diğerleri bunu yapmayabilir. Nihayet işverenlerin ödeme gücü farklı
bulunabilir. İşverenlerin ücret politikasıyla işlerin değerlendirilmesindeki farklar ve ücret
faktörlerinin farklı unsurlarına önem verişteki farklı davranışlar iş piyasasında aynı işe ve
verimleri aynı olan işçilere ait ücretlerin farlı oluşuna neden olur. Sonuç itibariyle aynı
bölgede, aynı işkolunda, hatta aynı işyerinde, benzer işler için farlı ücretler ödenmiş olabilir.
Fiili iş piyasalarında görülen bu ücret farklarını aşağıdaki kategoriler dahilinde
incelemek mümkündür:

Şahıslar arası ücret farkları: Aynı işi yapan ve etkinlikleri aynı olan kişilerin,
farklı gayri iktisadi etkiler yüzünden farklı ücret alması halidir.
Aynı iş piyasasında, aynı işkolunda, işletmelerde çalışan ve etkinlikleri aynı olan
işçilere ödenen ücretlerin farklı olmasıdır. Bu durumun nedenleri ırk, renk, dil, din, cinsiyet
ayrımı yapılması vb.
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İşletmeler arası ücret farkları: Aynı iş piyasasında, aynı işkolunda, aynı malı
üreten işyerlerinde ödenen ücretlerin farklı olması halidir.
Aynı iş piyasasında, aynı iş kolunda, aynı malları üreten işyerlerinde ödenen ücretlerin
farklı olmasıdır. Sendika ve toplu sözleşme olmayan az gelişmiş ülkelerde yaygındır. Ayrıca
krizdeki firmalarda ücretler düşerken, işleri iyi giden firmalarda yüksek olmakta ve bu da
farklılığa neden olmaktadır.

Coğrafi ücret farkları: Bir memleketin farklı bölgelerinde ödenen ücret
ortalamalarının farklı olması demektir.
Bu kavramla belirtilen şey, aynı işkolunda farklı iş piyasaları içinde çalışan
işyerlerinde ücretlerin farklı olmasıdır. Burada iş piyasası mefhumunu coğrafi bir birim olarak
kullanmış bulunuyoruz. Bölgeler arası ücret farkları tam rekabet şartları altında dahi sıfır
olamaz. Sıfırın biraz üstünde olması normaldir. Zira, sınai bölgelerle zirai bölgeler arasında,
zirai bölgelerin çeşitli üretim grupları arasında, büyük sanayi bölgeleri ile küçük kasaba ve
köyler arasında ücretlerin farklı olması beklenebilir. Buna sebep iktisadi, sosyal, demokratik
ve hatta siyasi durumların bir ülkenin farklı bölgelerinde farklı bir nitelik arz etmesidir.

Vasıf-ücret farkları: Emek kesiminin sahip olduğu nitelik düzeylerinin farlı
oluşundan ileri gelen ücret farklarıdır.

İşkolları arasında ücret farkları: Farklı sanayi ve işkolları arasında cari olan
farklı ücret seviyelerini ifade eder.
Farklı sanayi ve işkolları arasında cari olan farklı ücret seviyeleridir. Örneğin otomotiv
ve dericilik sanayisinde farklı ücretler vardır.
İşlerin net cazibelerindeki farklar da ücret farklılıklarını etkileyen unsurlardandır.
Ücretlerin işin net cazibesine etkisi: Bazı iş şartları mevcut ücret farklarının olumsuz
etkisini gidererek işlerin net cazibesini eşitler. Ayrıca ücretlerin farklılıkları ücrete bazı
farkların eklenmesiyle de azaltılabilir) prim, ikramiye vb.) eğer bir işkolunda ücret düşük olup
da diğer istihdam şartları daha iyi ise, yani iş süresi, iş şartları (işin temizliği, tehlikesiz ve
rahat oluşu, toplumda sahip olduğu sosyal itibar ve saygı vb.) daha iyi ise, bunun sonucunda
diğer sayılan şartların iyiliği ücretlerin düşüklüğünden kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltmak
suretiyle o işin net cazibesini artırmış olur. Bazen de azaltması söz konusudur.
İş piyasasında rekabet dışı grupların varlığı: Bir iş piyasasında rekabet halindeki
işgücü belli gruplara ayrılmıştır ve rekabet şartları ancak her grubun kendi içinde şartları
etkiler. Bu duruma rekabet dışı gruplar denir. İş piyasasında ana rekabet grupları; vasıflı, yarı
vasıflı ve vasıfsız iş grupları ile farklı meslekte çalışanlardır. Uzun vadede gruplar arası, kısa
vadede gruplar içi rekabet olmaktadır.
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Bir toplumda rekabet dışı grupların ortaya çıkmasını sağlayan çeşitli faktörler vardır.
Bunların başında insanların doğuştan var olan özellikleri itibariyle eşit yaratılmamış olması
gelir. Diğer bir faktör de insanların yetişmesi için gerekli eğitim şartlarının eşit olmasıdır.
Ayrıca yetenek farklılığı da bazı alanlarda (ressam, mimar vb) emek arzını ve rekabet
grubunu daraltmaktadır.

10.6. Ücret Sistemleri
Ücretin hesaplanması ve ödeme şekli farklı şekillerde ortaya çıkmış ve çeşitli ücret
sistemlerinin doğmasına yol açmıştır. Ödeme şekline göre ücretler, nakdi ve ayni ücretler
olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün prensip itibariyle ayni ücret sistemi, tarihe karışmış gibidir.
Nakdi ücretlerin ödeme şekli, farklı ücret sistemleri halinde geliştirilmiştir. Ücret sistemleri,
bilhassa işletme personel yönetimi bakımından önem ifade eder.
Ücret sistemleri genellikle iki ana gruba ayrılır:


Zaman esasına göre ödenen ücret sistemleri



Emek hasılasına (verimine) göre ödenen ücret sistemleri

Zaman esasına dayanan ücret sistemleri tarihi seyri itibariyle en eski ücret sistemleri
olup, arz ettiği bazı özellikler dolayısıyla bugün de birçok işkolunda geniş bir uygulama alanı
bulmaktadır.
Emek verimine göre ödenen, teşvik edici ücret sistemleri, ekonomik hayatta
verimliliği arttırma gayretleriyle paralel bir gelişme göstererek geniş bir gelişmeye sahip
olmuştur. Verime göre ücret sisteminin en basit ve en eskisi akord denilen parça başı ücret
sistemidir.

10.6.1. Zaman Esasına Dayanan Ücret Sistemleri
Yukarıda da belirtildiği gibi zaman esasına dayanan ücret sistemleri tarihi seyri
itibariyle en eski olan ücret sistemidir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ve yıllık ücret
şeklinde ödenir. Ücret miktarı zamanla orantılı bir şekilde artar.

10.6.2. Hasılaya (Verime) Dayanan, Teşvik Edici Ücret Sistemleri
10.6.2.1. Parça Başına Ücret Sistemi (Akord)
Yukarıda da belirtildiği gibi hasılaya dayanan ücret sistemlerinin en eski ve en basiti
olan parça başına ücret sisteminde ücret, sarfedilen zamana bakmadan, üretilen parça sayısına
göre hesaplanmaktadır. İşçi bakımından kazanılacak ücret tutarı, yaptığı iş birimleriyle
orantılı bir şekilde artmakta veya azalmaktadır.
Zamana göre ücret sisteminde işçimin üretimindeki değişiklikten ileri gelen kazanç ve
kayıp işverene ait olduğu halde, bu sistemde işçinin üretimindeki değişiklikten ileri gelen
kazanç ve kayıp kendisine aittir; bu suretle işçiyi, üretimi artırmaya teşvik edici rolü
büyüktür.
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10.6.2.2. Zaman-Parça Başına veya Götürü Ücret Sistemi
Bu sistemde, işçinin tespit edilen bir ücret karşılığı “belirli bir iş miktarını” bitirmesi
istenir. Zaman belirgindir. İşçi işi çabuk bitirirse aynı ücreti alır, zamandan kazanmış olur. Bu
sistem fabrika sanayinde pek kullanılmaz.
10.6.2.3. Primli Ücret Sistemleri
Parça başına ücret sisteminin işçiyi teşvik niteliğini geliştirmek için primli ücret
sistemleri oluşturulmuştur. Zira parça başına ücret sisteminde ücret, genellikle ortalama işçiye
göre hesap edilir. Ortalamadan fazla çalışan veya ortalamanın üstünde kaliteli mal üreten
işçiyi teşvik ve ödüllendirebilmek için bunlara prim verilmesi yönüne gidilmiştir. Fakat prim
verilmesi sadece bu nedene dayanmayıp başka olaylara da dayanır. Bunlar:

vermek,

fevkalade çalışan işçiye adalet endişesiyle hareket edilerek daha fazla ücret



işçileri daha iyi ve daha fazla iş yapmaya teşvik etmek,



ceza usulü yerine ödül sistemini uygulamak,


işletmenin rasyonellik oranını artırma düşüncesi. Sistemin en önemli özelliği
iki işçiden biri diğerine göre aynı zaman içinde daha fazla parça üretirse daha fazla ücret alır.
Bu da işçileri üretimi artırmaya teşvik eder.
Primli ücret sistemleri değişik kısımlara ayrılmaktadır:
10.6.2.3.1. Miktar Esasına Dayanan Primli Ücret Sistemleri
Genellikle primli ücret, üretimi artırmak için önlem olarak kullanılır ve miktar
itibariyle tespit edilen normal standartların üstünde bulunan işçiler prim ile teşvik edilir.
Bunun ödenmesi ancak belli düzeyde ürün üretilmesine ve ürünün kalitesinin bozulmaması
şartına bağlanır.
10.6.2.3.2. Kalite Esasına Dayanan Primli Ücret Sistemleri
Üretim aşamasında bazı hataların giderilmesi, örneğin işçinin işini hatasız görmesi
halinde kendisine prim verilebilir.
10.6.2.3.3. Tasarruf Esasına Dayanan Primli Ücret Sistemleri
Bu sistem, uygulamada, üretimde kullanılan hammadde ve malzemeden veya elektrik
cereyanı gibi enerjiden tasarruf sağlanması halinde işçiye ücreti dışında ek ödeme yapılması
şeklinde olur.
10.6.2.3.4. İşyerine Devamlılık Esasına Dayanan Primli Ücret Sistemleri
İşçilerin ve memurların, atölye ve bürolara tam bir düzenle devam etmemeleri halinde,
devam etmeyenlere ceza verilmesi yerine, işyerine düzenli devam konusunda titiz bir gayret
gösteren işçiye, devam primi şeklinde ek ödeme yapılır.
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Uygulamalar
Pazarlıoğlu M. Vedat ve Emrah İsmail Çevik; “Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Oranları
Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, C. 14, S. 2,
2007, ss. 1-17.
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Uygulama Soruları
1- Verimlilik ile ücretler arasında ne gibi bir ilişki mevcuttur?
2- Nominal ücret ne demektir? Reel ücretten farkı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ücret en geniş manasıyla insan emeğinin bir bedelidir. Emek kesimi için genellikle tek
gelir kaynağı olan ücret işverenler için ise bir maliyet faktörüdür.
Emeğin belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarı ücret
düzeyi iken, ise ücret düzeyinin belirli bir katından, yani bir işçinin gördüğü işler veya yaptığı
hizmetler dolayısıyla belirli bir süre (örneğin bir yıl) içinde elde ettiği ücret düzeyinin
bütününden meydana gelen miktar ücret geliridir. Hem işçi ailesi ve işçinin satın alma gücü
bakımından hem de işverenin maliyeti bakımından önemli olan daha ziyade ücret geliridir.
Ücretler para veya mal ile ödenip ödenmemesi, fiyatlara entegre edilip edilmemesi
gibi bir takım kriterler göz önüne alınarak farklı başlıklar altında incelenir. Ücretlerin nakdi
ödenmesi durumunda nakdi ücreti, mal veya eşya ile ödenmesi durumunda ayni ücreti
kastederiz. Ücretin yükselen fiyatlara (enflasyona) uyumlu hale getirilmesini hedefleyen
sisteme ise eşel mobil denir. Kolektif ücret toplu sözleşme ile tespit edilen ücret ortalaması;
efektif (fiili) ücret ise emek piyasasında fiilen oluşan ücret ortalamasıdır. Nominal ücret
işçinin elde ettiği para miktarı iken reel (gerçek-net) ücret, nakdi (nominal-parasal) ücret
karşılığında satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ifade eder. Brüt ücret kavramı ücretin
parasal miktarını, yani işverenin cebinden çıkan parayı, net ücret ise brüt ücretten her türlü
vergi, sosyal sigorta primleri, sendika aidatı vb. kesintilerin çıkarılmasıyla ortaya çıkan ve
işçinin cebine giren parayı, yani işçinin satın alma gücünü ifade eder.
Ücretler ödeme şekillerine göre yaygın olarak iki türde karşımıza çıkmaktadır. Zaman
esasına göre ve verime göre ücret sistemleri. Zaman esasına dayanan ücret sistemleri tarihi
seyri itibariyle en eski olan ücret sistemidir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ve yıllık
ücret şeklinde ödenir. Ücret miktarı zamanla orantılı bir şekilde artar. Verime dayalı ücret
sistemleri ise ücretin parça başına, ürünün kalitesine, vb. göre ödenmesidir.
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Bölüm Soruları
1)

Ücret ile maaş arasındaki fark nedir?

2)

İşçilik masrafı ve işçilik maliyeti kavramları ne demektir?

3)

Rekabet dışı grupların ortaya çıkmasını sağlayan faktörler nelerdir?

4)

Kolektif ücret ne demektir? Efektif ücretten farkı nedir?
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11. VERİMLİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde verimlilik kavramı, verimliliğin ölçüm metodu, verimliliği etkileyen
faktörler, verimliliğin artırılması, verim artışının gelirin dağılışına etkisi ve verimlilikistihdam ilişkisinden söz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Verimlilik artışının mikro ve makro açıdan etkileri nelerdir?

2)

Verimlilik nasıl artırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Verimlilik

Verimliliği etkileyen
faktörleri öğrenmek ve
verimlilik ölçümü
yapabilmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Metinler, çözümlü
problemler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Verimlilik



Girdi



Çıktı



Toplan kalite yönetimi
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Giriş
En yaygın tanımıyla verimlilik “üretime katılan üretim faktörleri ile üretimden elde
edilen verim arasındaki oran demektir. Verimliliği diğer anlamıyla üretkenlik diye
belirtirsek, bunu üretimden ayırt etmek gerekir. Zira üretim, bir üretim kolunda belirli bir
dönemde elde edilen verim toplamıdır. Halbuki, bu anlamda verimlilik belirli zaman birimi
içinde ve belirli emek birimi başına elde edilen verimdir. Bir işletmede üretim toplamı
arttığı halde üretkenlik yani verimlilik artmamış olabilir.
Verimlilik; üretime katılan üretim vasıtaları (input) ile üretimden elde edilen verim
(output) arasındaki orandır. Üretime katılan araçlar: Doğal kaynaklar, hammadde ve
malzeme, sabit araç-gereç, makine ve teçhizat ve insan emeğidir. Şu halde normal olarak
bunlardan herhangi biri, verimliliğe oranlanarak verimliliği ölçebilir.
Verimlilik: Çıktı / Girdi şeklinde formüle edilebilir.
Verimliliğin artırılışı pek çok faktörün bir araya gelmesini zorunlu kılarken, verim
artışının gelir dağılımına, ücret uygulamalarına önemli oranda etki ettiği bilinmektedir.
Bununla birlikte, verimliliğin istihdam düzeyiyle yakından ilişkili olduğu da ortadadır.
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11.1. Verimlilik Kavramı
En yaygın tanımıyla verimlilik “üretime katılan üretim faktörleri ile üretimden elde
edilen verim arasındaki oran demektir. Verimliliği diğer anlamıyla üretkenlik diye belirtirsek,
bunu üretimden ayırt etmek gerekir. Zira üretim, bir üretim kolunda belirli bir dönemde elde
edilen verim toplamıdır. Halbuki, bu anlamda verimlilik belirli zaman birimi içinde ve belirli
emek birimi başına elde edilen verimdir. Bir işletmede üretim toplamı arttığı halde üretkenlik
yani verimlilik artmamış olabilir.

11.2. Ölçüm Metodu
Verimlilik; üretime katılan üretim vasıtaları (input) ile üretimden elde edilen verim
(output) arasındaki orandır. Üretime katılan araçlar: Doğal kaynaklar, hammadde ve malzeme,
sabit araç-gereç, makine ve teçhizat ve insan emeğidir. Şu halde normal olarak bunlardan
herhangi biri, verimliliğe oranlanarak verimliliği ölçebilir.
Verimlilik: Çıktı / Girdi şeklinde formüle edilebilir.

11.3. Verimliliğin Artırılması
Verimlilik aşağıdaki yollarla artırılabilir.


Üretim girdilerini değiştirmeden üretimin artırılması, Girdi →



Aynı üretimin daha az girdi ile elde edilmesi,



Girdilerin azaltılarak üretimin çoğaltılması,



Girdiler artırılırken üretimin daha yüksek
bir oranda çoğaltılması,

Girdi ↓

Üretim ↑
Üretim →

Girdi ↓

Üretim ↑

Girdi ↑

Üretim ↑↑

Üretimin bu yollarla artırılabilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bunları aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür.
a.
Emek faktörü: Emeğin etkinliğini belirleyen faktörler üç grupta
toplanır. Bunlar işçinin:


Bedeni gücü



Fikri gücü



Gönül gücü’dür.

Emeğin bedeni gücü, gıda durumuna, beslenme sistemine, ücret gelirine, konut
şartlarına, gençliğin sağlıklı yetiştirilmesine, beden terbiyesine, halkın sağlık yapısına vs.
bağlıdır. Emeğin fikri gücü, genel kültürüne, genel ve mesleki eğitim düzeyine bağlıdır.
Gönül gücü ise, bedeni ve fikri güce sahip olan insanın çalışma azmini ve gayretini ifade eder.
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İşçi-işveren ilişkileri, sendika ilişkileri, işçilerin kendi aralarındaki uyum, işçilerle yönetim
kademesinde bulunan elemanlar arasındaki ilişkiler işçinin gönül gücüne etki eder.
Bunların dışında; devamlı ve istikrarlı bir işgücünün varlığı, içi devrinin ve
devamsızlığın azaltılması, ücretlerle ilgili konular, ücret düzeyi ve sosyal yardımlar, ücret
yapısı ve ücret sistemleri, iş çevresi, alışılmış olan iş hız, işteki deneyim, fabrika dışındaki
şartlar, konut ve yaşama tarzları, boş zamanların değerlendirilmesi oranı, iş ve ev arasındaki
ulaşım imkanları ve hatta ailevi ilişkiler de emeğin etkinliğine etki eder.
b. Makine ve Teçhizat faktörü: (Makine ve Teçhizatın Randımanın Artırılması)
Verimin artması sadece emek etkinliğinin artmasıyla yeterli olmaz. Üretimde en önemli
sermaye faktörünü oluşturan makine ve teçhizatın randımanın arttırılması gerekir. Bunun için
ya işçi başına düşen makine sayısının artırılması veya makine sayısı artırılmasa dahi
teknolojinin, yani makinenin teknik bakımdan daha fazla geliştirilmesi gerekir. Bunun için
teknolojik gelişme ve sermayeye ihtiyaç vardır.
c. Hammadde ve Malzeme Faktörü: Üretimde kullanılan hammadde ve malzemenin
kalitesinin geliştirilmesi veya hammadde israfı, bakiye ve kaybının azaltılması gerekir. İyi
hammadde ve malzeme ile daha az işçi, daha çok makine kullanılabilir, birim maliyet düşer
veya kıymet itibariyle verim artabilir. Standardizasyonun bu konuda büyük önemi vardır.
Ülkemizde TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) bu alanda çalışmaktadır.
d. Organizasyon ve Yönetim (Sevk ve İdare) Faktörü: İşletmede makine, eleman
ve malzeme ile hammaddenin rasyonel esaslar dahilinde organize edilmesi; maddi
organizasyonun verimi artıracak ve zaman kaybını azaltacak şekilde düzenlenmesini; akan
şerit sisteminin uygulanması, hammadde naklinin iyi ve devamlı sağlanması, yani yeterli
derecede hammaddenin sağlanabilmesi suretiyle tıkanmaların önlenmesi gerekir. Ayrıca,
işletme içinde makinelerin işçilere göre düzenlenmesi, diğer bir ifadeyle işin işçiye uyum
sağlaması için gereken bütün önlemlerin alınması, yani işletme içindeki üretim araçlarının ve
teknik şartların, işçinin rahat çalışabilmesi için en uygun hale getirilmesi gereklidir.
Fakat yalnız maddi organizasyon ile de yetinilmez. Her işletme aynı zamanda beşeri
bir organizasyondur. Eğer bir işletmede, işçiler arası ilişkiler iyi değilse, işçilerle ustalar,
ustalarla ustabaşılar, ustabaşılarla şefler, şeflerle müdürler, müdürlerle genel müdürün
ilişkileri iyi ve uyumlu değilse, işçi temsilcileriyle işverenlerin, sendikalarla işverenlerin,
işçilerle işçi temsilcisi ve sendikacıların ilişkileri ahenkli değilse, diğer bütün önceki şartlar
yerine getirilse dahi, verimlilik yeterli düzeyde artmayabilir. Beşeri ilişkiler diye belirtilen
işletmenin manevi organizasyonunun son derece gelişmiş, ahenkli ve uyumlu olması gerekir.
e. İşletmelerin Tam Kapasite İle Çalışmalarının Gerekliliği: Türkiye’de zaman
zaman görüldüğü gibi, çeşitli ve gereksiz tüketim mallarının ithaline döviz harcanırken
sanayiye gerekli malzemeler ve hammadde için yeterli derecede döviz bulunamaması veya
işçi-işveren ilişkilerinin bozulması sonucunda grev ve lokavtlarla işin durması veya enerji
darlığıyla üretimin kesilmesi veya ürüne karşı iç veya dış talebin azalması işletmelerin düşük
kapasite ile çalışmalarına yol açmaktadır. Halbuki işletmelerin tam kapasite ile çalışması
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verim artışında son derece etkin bir faktördür. Bu bakımdan iyi bir pazarlama politikasına
ihtiyaç vardır.
f. Kuruluş Yerinin ve İşletme Büyüklüğünün Uygun Oluşu: İşletmelerin kuruluş
yerlerinin belirlenmesinde ve optimal işletme büyüklüğünün belirlenmesinde bilimsel
araştırma sonuçlarına göre hareket etmek gerekir.
g. Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) Uygulanması: Toplam kalite, bir kavram
olarak bir şirketin bütün bölümlerinin istenen kalite düzeyine eriştirmek üzere
düzenlenmesidir. Başka bir ifadeyle bütün çalışanların aktif katılımıyla müşterilerin memnun
edilecek kararlılığa ulaşılmasıdır. Toplam kalite, bir işletmede bir işin bir defada ve hatasız
olarak (sıfır hata) yapılması ve müşterinin %100 tatmin edilmesidir. Toplam kalite sıfır hata
ilkesini teme aldığı için ham madde aşamasından başlayan, işletmeye girdi sağlayan, yan
sanayicileri de kapsamına alan ve müşteri şikâyetleri ile satış aşaması hizmetlerini de içeren
bir süreçtir.

11.4. Verim Artışının Gelirin Dağılışına Etkisi
Verimlilik artışı, görüldüğü gibi ancak üretime katılan çeşitli faktörlerin bir arada ve
işbirliği ile gerçekleşmekte, esasında birçok fedakarlıkları gerektirmektedir. İşçinin nitelik
düzeyini, gayretini artırması: işverenin sermayesini yatırımlara, yeni makine ve teçhizata
yönlendirmesi, organizasyonu geliştirmesi, devletin ekonomik alanda gerekli önlemleri alması
ve toplumun her kademesinde rol alan kimselerin kendi çapında bu kampanyaya katılması
gerekmektedir. Bunların sonucunda verimlilik artınca emek birimi başına düşen verim de
artar ve milli gelir çoğalır. Bu durum bizi, verimlilik artışı sonucunda elde edilen ilave gelirin
tarafları arasında maddi ve psikolojik bakımdan tatmin edecek şekilde nasıl bölüşüleceğine
götürür.
Elde edilen ilave gelir kimlere ve ne oranda gitmelidir? Bu sorunun cevabının
verilmesi bir ülkenin ekonomi politikasına hakim olan prensiplerle yakinen ilgili
bulunmaktadır. Zira verilecek cevap – kemerleri sıkmak pahasına – süratle kalkınmak isteyen
bir ekonomide başka türlü olacak; bu devreyi atlatmış olup, hayat düzeyini geliştirme
aşamasına önem veren bir ekonomide ise yine farklı olacaktır. Şöyle ki;
İlave gelirin bölüşümünde şu ihtimaller olabilir:

Prodüktivite artışını tamamen kara ilave etmek, işverenin hissesini artırarak
sermaye birikimini hızlandırmak,


Ücret ve maaş karşılığında çalışanlara aktararak emeğin payını çoğaltmak,


Bu artışı sağlayan yalnız işçi ve işveren değil, toplumun tamamı olduğu için
prodüktivite artışından, fiyatları düşürmek suretiyle bütün tüketicileri faydalandırmak,


İlk üç ihtimalin değişik oranlarda çeşitli karışımlarını yapmaktır.
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Gelişmiş ekonomilerde en çok tutulan görüş 2. veya 3. şıkka daha fazla önem vermek
suretiyle ilave gelirin uygun oranlarda üç kesim (işveren, işçi, tüketici) arasında
bölüştürülmesidir. Az gelişmiş ülkelerse kalkınma için 1. şıkkı seçmelidirler.
Verimlilik artışı sonucu elde edilen gelir artışının çeşitli gruplar arasında nasıl
dağılacağı, toplumların ekonomi politikalarına hakim olan ana prensiplere bağlıdır.

11.5. Verim Artışının Ücret Uygulamasına Etkisi
Verimden elde edilen artışın yukarıda açıklandığı gibi şayet adil bir bölüşümü
yapılmazsa, işveren artışın tamamını kar olarak almak isteyebilir. Yani verim arttığı halde
ücretleri artırmak ve aynı oranda fiyatları düşürmek istemeyebilir. Bu durum özellikle parça
başına ücret sistemlerinde pratik ve psikolojik sorunlar doğurur. Şöyle ki; Zamana göre ve
parça başına dışındaki tüm sistemler, kara ve kararlara iştirak sistemi dahil, işçinin verim
artışını teşvik için başvurulan ücret sistemleridir. Fakat işveren bazen işçinin verimi, yani saat
başına ürettiği birim adedi çoğalınca, birim ücretini kısmak ve yekun ücretini aynı tutmak
ister. Buna ücret kesintisi denir. Bugün birçok ülkede sendikalar, toplu sözleşmelerle ücret
kesilmesini önleyici önlemler almaktadır.
Ücret düzeyi ve emeğin etkinliği arasında karşılıklı bir etkileme ilişkisi vardır.
Verimliliği yüksek olan toplumlarda ücretler yükselmekte, ücretlerin yükselmesi de uzun
vadede işçinin verimini artırcı bir etki yapmaktadır. Buna karşılık ücretlerin düşük olması, işçi
devamsızlığının ve işçi devrinin artmasına neden olmakta ve sonuçta verimliliği azaltıcı bir
etki yapmaktadır.

11.6. Verimliliğin İstihdam Düzeyiyle İlgisi
Üretimin istihdam düzeyi ile birlikte artması düşünülürse, bir yandan çalışan kafa ve
kol miktarı artacak, diğer yandan çalışan kafa ve kolun saat başına verimi çoğalacaktır. Bu
durumda üretim hızlı bir şekilde yükselecektir. Eğer bir ekonomideki üretim artışı bir plan
doğrultusunda düzenlenmiş, istihdam ve üretim bünyesi, sektörler arası ilişkiler, tüketim,
tasarruf ve yatırım ilişkileri, iç tüketim fazlasının ihraç imkânları iyi hesaplanmış ve dengeli
bir gelişme sağlanmışsa sorun kalmaz. Fakat bu belirtilen ilişkiler ahenkli bir durum arz
etmeyebilir veya uzun vadede toplam dengeye rağmen işletme birimleri tek tek ele alınarak
kısa vadede birim ilişkileri incelendiğinde bazı ahenksizlikler ortaya çıkabilir.
İşte bu noktada verimlilik meselesi bizi, iç piyasada üretim-tüketim ilişkilerine ve dış
piyasada ürünlerin ihracatı noktasına götürür. Dış ticaret alanında ve hatta uluslar arası siyasi
alandaki çatışmalar ve problemlerin, ekonomik krizlerin bir nedeni buradan kaynaklanır. Zira,
her ülke hayat düzeyini geliştirmek için verimi artırmaya ve artan üretim, iç tüketim düzeyini
aşınca bunu ihraç etmeye ve ithal ettiğinden daha fazla ihracatta bulunmaya çalışır ve uluslar
arası alanda bir denge kurulamayınca çatışmalar başlar.
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Bu nedenden ülkemiz gibi devamlı dış ticaret açığı olan yani ithalatı ihracatını aşan
bir ekonomide bir yandan üretimi verim artışıyla teşvik ederken, diğer yandan ihracatı da
teşvik etmek gerekir. Aynı zamanda ithalat politikasını milli sanayi üretimini
baltalamayacak şekilde düzenlemek gerekir. Bu nedenle verimlilik konusunda başta ileri
sürülen işçi-işveren-devlet arasındaki işbirliği, bu aşamada büsbütün ve milli ekonomi
çapında önem kazanır. Şayet verim artışı sonucunda üretim artar ve fakat verim yeterli
sürüm alanı bulamazsa üretimi artırmak yerine, mevcut üretimi daha az emek unsuruyla
elde etmek yönüne gidilir. Özellikle verimin artışında emekten tasarruf sağlayan makine ve
teçhizat çok kullanılırsa teknolojik işsizlik söz konusu olur. Bir kısım işçi, verim artışı
sonunda işsiz kalır. Eğer bir ülkede tam istihdam hali yoksa, işsizlik ve gizli işsizlik varsa,
verimliliğin artışı sonucunda daha az işçiyle aynı verim elde edildiği zaman kalan işçilerin
iş bulması imkanı güçleşir.
Verim artışı genel olarak istihdam edilenlerin gelirini artırırken, bazılarının - işsiz
kalması neticesinde - geliri sıfıra düşerse verimlilik kavramına karşı bazı reaksiyonlar
doğar ve sendikalar bu durum karşısında üyelerinin ekonomik güvenliği endişesiyle
verimin artırılmasına karşı cephe alırlar. Nitekim başlangıçta otomasyonun, sendika
çevrelerinde uyandırdığı tepki bunun bir misalidir.
Ekonomik yönden gelişmiş olup, toplu sözleşme sisteminin kuvvetle benimsendiği
ülkelerde sendikalar bu sözleşmelere ortalama prodüktivite artışına göre arttırılması şartını
koyunca, verim artışından kendilerine düşecek payı peşinen garantilemişlerdir. Bu
durumda sendikalar verimin artması konusuyla, neredeyse işverenden fazla ilgilenmeye
başlamışlardır.

11.7. Verimliliği Etkileyen Faktörler
Verimliliği Etkileyen Faktörler
İçsel Faktörler
Dışsal Faktörler
Katı Faktörler
Yumuşak FaktörlerYapısal Ayarlamalar Doğ. Kaynaklar Hükümet ve Altyapı
Ürün
İnsanlar
Ekonomik
İnsangücü
Kurumsal Mekanizma
İşletme ve Ekipman Örgüt ve Sistemler Demografik ve Sosyal Toprak
Politikalar ve Strateji
Teknoloji
Çalışma Yöntemleri
Enerji
Altyapı
Malzeme ve Enerji Yönetim Biçimleri
Hammadde
Kamu Kuruluşları

11.7.1. İşletme Verimliliğini Etkileyen İçsel Faktörler
Bazı içsel faktörler diğerlerinden daha kolay değiştirilebildiğinden, bunları iki grupta
sınıflandırmak yararlı olmaktadır; Katı (kolayca değiştirilemeyen)ve yumuşak (kolayca
değiştirilebilen). Katı faktörler arasında ürünler, teknoloji, ekipman ve hammaddeler yer
alırken, yumuşak faktörler işgücünü, örgütsel sistemleri ve prosedürleri, yönetim stillerini ve
çalışma yöntemlerini içermektedir. Bu sınıflandırma, önceliklerin hangi faktörlerle kolayca
uğraşılabileceği ve hangi faktörlerin daha güçlü mali ve örgütsel müdahaleler gerektirdiği
belirlenmesine yardımcı olur. İçsel faktörlerden her birinin temel özelliklerinin kısa bir
tanımı aşağıda sunulmaktadır.
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11.7.1.1. Katı Faktörler
Katı faktörler şunlardır: Ürün, işletme ve ekipman, teknoloji, malzeme ve enerji.
11.7.1.2. Yumuşak Faktörler
Yumuşak faktörler şunlardır: İnsanlar, örgüt ve sistemler, çalışma yöntemleri ve
yönetim biçimleri.

11.7.2. İşletme Verimliliğini Etkileyen Dışsal Faktörler
Dışsal faktörler arasında hükümet politikaları ve kurumsal mekanizmalar; politik,
toplumsal ve ekonomik koşullar; iş ortamı; para, enerji, su, ulaşım, haberleşme ve
hammaddeler bulunmaktadır. Bu faktörler işletmenin verimliliğini etkiler ancak ilgili örgütler
bunları aktif olarak kontrol edemez.
Bu faktörler yönetimce kavranmalı ve verimlilik programları planlanırken ve
uygulanırken dikkate alınmalıdır.
Kısa dönemde tek tek işletmelerin kontrolü dışında kalan faktörlerin, toplumun daha
üst yapıları ve kurumları düzeyinde kontrolü mümkün olabilir.

11.8. Verimliliğin Ölçülmesi
Verimlilik Aşağıdaki Nedenlerden Ölçülmelidir.



Herşeyden önce, kuruluşumuzu tanıyabilmek için önemlidir.


Bir şirketin harekete geçmeden önce bulunduğu yeri tam olarak bilmesi de son
derece önemlidir.


Ölçüm, bir kuruluş içindeki daha zayıf işlemlerin belirlenebilmesini sağlar.


Dolayısıyla, çabalarını nerede yoğunlaştırması gerektiğini yönetime göstererek,
enerjinin ve paranın israfını önler. Ölçme, bir tanı aracı olarak, gerçek sorunların neler
olduğunu ve bunların önem sıralamasını gösterir.

Ölçme, yeni ekipman alımı ve görevlendirme gibi önemli konulardaki karar
alma sürecinde yol gösterir. Daha sonra da bütçelemede önemli bir araç olur.

Ölçme, aynı zamanda yönetimin, mevcut işlemleri genişletmenin ne derece
istenir olduğu konusunda rasyonel bir değerlendirme yapmasına da yardımcı olur.


Ölçme, amaç belirleme ve performans değerlendirmede bir temel sağlar.


Bu niteliğiyle ölçme, hem çalışanlara hem de yöneticilere yön mefhumu verir
ve insanlar ulaşılacak bir hedef olduğunda daha kolay motive edildiğinden, bir motivasyon
kaynağı da olabilir.
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Ölçme, işçi ücretlerinin görüşülmesinde daha objektif bir temel oluşturabilir.
Benzer şekilde, liyakatin takdir edilmesinde ve bütün kademelerdeki çalışanların
ödüllendirilmesindeki sağlıklı bir standart sağlar.

Ölçme süreci işlemlerin her yönünün baştan sona gözden geçirilmesini ve
kavranmasını gerekli kıldığından, ölçme, yönetimin, kuruluşun bütün parçalarını tanımasına
yardımcı olur.

11.9. Verimliliğin Önemi Ve Rolü
Ulusal refahın yükseltilmesinde verimliliğin rolü evrensel olarak kabul görmektedir.
İster gelişmiş ister gelişmekte olsun bütün ülkelerde ekonomik büyümenin ana
kaynağı verimlilik artışıdır.
Öte yandan, düşük hızda bir büyüme, durgunluk ve gerileme ise verimlilik artışının
yavaşlaması ile birlikte görülür.
Son on yıllar insan ve sermaye kaynaklarının yaygın kullanımından yoğun kullanımına
doğru önemli ölçüde bir kaymaya tanık olmuştur ki bu, kaynakların daha verimli kullanılması
demektir.
Gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan tüm ülkeler şu iki konu ile aynı zamanda
ilgilenmek durumundadır.
Birincisi, insan kaynaklarının daha etkili kullanımıdır;
İkincisi ise, sermaye kaynaklarının daha etkili kullanımıdır.
Asıl sorun, ekonomik gelişmede yaygın ve yoğun yöntemler arasında optimal dengeyi
bulmaktır.
Modern ekipmanın geliştirilmesine koşut olarak insan kaynakları da geliştirilmelidir.
Herhangi bir toplumda kalkınmayı sağlamanın en iyi aslında tek yolu verimliliğin
geliştirilmesi ya da mevcut kaynakların etkili kullanımıdır.
Kaynakların etkili kullanımı sözünden pek çok kişi teknolojinin ve organizasyonun
geliştirilmesini anlamaktadır. Ancak, toplam verimliliğin geliştirilmesinin, en geniş anlamıyla
beşeri kalkınmaya katkıda bulunması genellikle daha da önemlidir. Verimlilik, insan
becerilerinin ve çıkarlarının, teknolojinin, yönetimin ve toplumsal çevrenin ve iş ortamının
birleştiği noktadır.
Makro düzeyde verimlilik artışına katkıda bulunan ya da zarar veren başlıca bütün
faktörlerin önemini kavramak zorunludur.
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Bu faktörler arasında hükümet, ekonomik ve toplumsal politikalar ve stratejiler,
ekonominin devresel hareketi ve uluslararası rekabet, doğal çevre ve demografik ve yapısal
değişimler yer almaktadır.
Bununla birlikte, verimlilik artışı fiilen işletme ya da şirket içinde gerçekleşmektedir.
Bütün çeşitliliği ile mevcut kaynaklar mal ve hizmet üretmek üzere burada biraraya
gelmekte ve bunların birleşik işleyişinin etkenliği verimliliğe yansımaktadır.
İşte bu nedenle, verimliliği yalnızca ölçmekle kalmayıp, yönetmek önemlidir.
Yönetimin, verimliliğin geliştirilmesinin işletmenin temel kriteri ya da amacı olarak
belirlediği durumlarda bu husus özellikle önemlidir.
Temel amaç yalnızca satışları ya da kârları azamileştirmek ya da maliyetleri asgariye
düşürmek olduğunda çoğu şirketin başarısızlığa uğradığı çok iyi bilinmektedir.
Bununla birlikte verimlilik, şirketin temel amaçlarından biri olduğunda, pazarlama,
kârlar, üretim maliyetleri, yatırım getirileri, satışlar ve çıktı gibi alanları bütünleştirebilir ve
dengeleyebilir.
Bu nedenle, verimliliğin geliştirilmesi, verimlilikten kaynaklanan kazanımların katkı
oranında dağıtımının sağlandığı koşullarda hayat standardında doğrudan bir yükselmeye yol
açar.
Verimlilikteki değişikliklerin; hızlı ekonomik büyüme, daha yüksek hayat standartları,
ödemeler dengesinde olumlu gelişmeler, enflasyonunun kontrol altına alınması ve hatta boş
zamanın miktarı ve kalitesi gibi pek çok toplumsal ve ekonomik fenomen üzerinde önemli bir
etkisi olduğu kabul edilmiştir.
Bu değişiklikler, ücretleri, maliyet/fiyat ilişkilerini, sermaye yatırım ihtiyaçlarını ve
istihdamı etkiler.
Verimlilik aynı zamanda bir ülkenin ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet
gücünü de önemli ölçüde belirler.
Eğer bir ülkede emek verimliliği aynı malı üreten diğer ülkelere oranla düşerse,
rekabet gücünde bir dengesizlik ortaya çıkar.
Düşük verimlilik enflasyona, ticaret dengesinde olumsuzluklara, düşük büyüme hızına
ve işsizliğe yol açar.
Böylece, yoksulluk, işsizlik, düşük verimlilik kısır döngüsünün ancak verimliliğin
artırılması yoluyla kırılabileceği açıkça ortadadır.
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Ulusal verimlilikteki artış yalnızca kaynakların optimal kullanımı demek olmayıp,
fakat aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve politik yapılarda daha iyi bir dengenin
yaratılmasına da yardımcı olmaktadır.

237

Uygulamalar
Doğan Üzeyme, “İstihdam – Verimlilik – Eğitim İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 52, No.1-4, 1998, ss. 229-234.
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Uygulama Soruları
1- Verimlilik ile büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır? Anlatınız.
2- Verime dayalı büyüme ne demektir? Anlatınız.
3- Verimliliği artıcı politikalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde üretime katılan üretim faktörleri ile üretimden elde edilen verim
arasındaki oranı ifade eden verimlilik kavramını ve etkilerini inceledik. Çıktı / Girdi şeklinde
formüle edilen verimliliği artırabilmek için birtakım tedbirler alınması gerekir. İlk olarak
emek faktörü verimliliği artırmada önem arz etmektedir. Bunun dışında makina ve teçhizatın
randımanının artırılması, üretimde kullanılan hammadde ve malzemenin kalitesinin
artırılması, işletmede makine, eleman ve malzeme ile hammaddenin rasyonel esaslar
dahilinde organize edilmesi, işletmelerin tam kapasite çalışmaları, işletmelerin kuruluş
yerlerinin belirlenmesinde ve optimal işletme büyüklüğünün belirlenmesinde bilimsel
araştırma sonuçlarına göre hareket edilmesi ve toplam kalite yönetiminin uygulanması
verimlilik artışı için gereklilik arz etmektedir.
Verim artışı ile elde edilen ek gelir, sermaye birikimini hızlandırmak amacıyla
işverence alınabilir. Ücret ve maaş karşılığında çalışanlara aktarılarak emeğin payı
artırılabilir, artışı sağlayan yalnız işçi ve işveren değil, toplumun tamamı olduğu için
prodüktivite artışından, fiyatları düşürmek suretiyle bütün tüketiciler faydalandırılabilir ve son
olarak da ilk üç ihtimalin oranlarda çeşitli karışımlarını yapmaktır.
Verimi etkileyen faktörler içsel ve dışsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel
faktörler ürün, işletme, ekipman, teknoloji, insanlar vb. oluşurken, dışsal faktörler arasında
hükümet politikaları ve kurumsal mekanizmalar; politik, toplumsal ve ekonomik koşullar yer
almaktadır.
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Bölüm Soruları
1234-

Emeğin beden gücünü etkileyen faktörler nelerdir?
Verimlilik nasıl formüle edilmektedir?
Verimliliği etkilyen dışsal faktörler nelerdir?
Toplam kaliye yönetimi ne demektir?
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12. SOSYAL GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal güvenliğin tanımını yaptıktan sonra dünyada ve Türkiye’de sosyal
güvenliğin tarihsel gelişimini ve sosyal sigorta programlarını ele alacağız.

243

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal yardım ne demektir? Bu yardımlardan yararlanma kriterleri nelerdir?

2)

Sosyal güvenliğin dayanakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Konu

Kazanım

Sosyal güvenlik

Sosyal güvenliğin tarihsel
Metinler ile konuların daha
gelişimini
ve
sosyal
kolay
anlaşılması
güvenlik
programlarını
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Giriş
Sosyal güvenlik politikası, emek ve ücret politikası yanında sosyal politikanın
temel konularından birini oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik esas itibariyle bir gelir dağılımı
politikasıdır. Gerçekten sosyal güvenlik politikası, bugün her zamankinden daha çok
toplumun bütün üyelerine, insanlık onuruna yakışacak bir şekilde yaşamlarını sağlayacak
bir geliri sağlama amacını gütmektedir. Bu hedefe; bir taraftan hastalık, işsizlik ve yaşlılık
hallerinde olduğu gibi, gelir azaltmalarını telafi etmek, öte yandan çocuk paraları, kira
yardımları, sağlık yardımları hallerinde olduğu gibi gelirin karşılamak zorunda kalacağı
düzenli külfetleri gidermek suretiyle varılmak istenmektedir. Ancak bu şekilde, öncelikle
sadece asgari bir güvenlik sağlanmaktadır. Bunun ötesinde daha yüksek yaşama düzeyinin
işçinin çalışma hayatından çekilmesinden sonraki süreye de yayılması hedeflenmektedir.
Sosyal güvenlik sistemi kısaca “insanların, yani bir ülkede yaşayan bütün
vatandaşların geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını kadere terk etmeden, başkalarının lütuf ve
yardımlarına gerek kalmadan hep birden karşılayan sistem” olarak tanımlanmaktadır.
Aslında sosyal güvenlik bütün insanları, sosyal hayatın hatıra gelebilecek bütün risklerine
karşı güvence ve garanti altına almaktadır. Sosyal güvenlik programları sistem itibariyle üç
ana gruba ayrılmaktadır. Sosyal sigorta, sosyal yardım ve kamu hizmetleri.
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12.1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik politikası, emek ve ücret politikası yanında sosyal politikanın temel
konularından birini oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik esas itibariyle bir gelir dağılımı
politikasıdır. Gerçekten sosyal güvenlik politikası, bugün her zamankinden daha çok
toplumun bütün üyelerine, insanlık onuruna yakışacak bir şekilde yaşamlarını sağlayacak bir
geliri sağlama amacını gütmektedir. Bu hedefe; bir taraftan hastalık, işsizlik ve yaşlılık
hallerinde olduğu gibi, gelir azaltmalarını telafi etmek, öte yandan çocuk paraları, kira
yardımları, sağlık yardımları hallerinde olduğu gibi gelirin karşılamak zorunda kalacağı
düzenli külfetleri gidermek suretiyle varılmak istenmektedir. Ancak bu şekilde, öncelikle
sadece asgari bir güvenlik sağlanmaktadır. Bunun ötesinde daha yüksek yaşama düzeyinin
işçinin çalışma hayatından çekilmesinden sonraki süreye de yayılması hedeflenmektedir.
Gittikçe artan refah düzeyi ile birlikte gelişen tasarruf kapasitesi ve devletin genel
olarak fakirlikle mücadele görevi, sonuç olarak asgari gelirin yasayla güvence altına
alınmasını sağlamıştır. Bunun yanında sosyal güvenlikte başlıca iki eğilim kendini
göstermektedir. Bunlardan ilki mevcut sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, diğeri ise bu
sistemden yararlananların sayılarının artırılmasıdır.
Sosyal güvenlik sistemi kısaca “insanların, yani bir ülkede yaşayan bütün
vatandaşların geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını kadere terk etmeden, başkalarının lütuf ve
yardımlarına gerek kalmadan hep birden karşılayan sistem” olarak tanımlanmaktadır. Aslında
sosyal güvenlik bütün insanları, sosyal hayatın hatıra gelebilecek bütün risklerine karşı
güvence ve garanti altına almaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin kaynağı fakirlik ve sefaletin
önüne geçilmeye yönelen, önceleri zengin kişilerce, sonraları ise dini kurumlar, hastane ve
bakım evlerince yapılan yardımlara ve loncalar gibi meslek gruplarının meslekte bulunanların
durumlarını düzeltici çalışmalarına dayanmaktadır. Nitekim sosyal güvenlik, ilk olarak zengin
kişiler tarafından kurulup yönetilen hayır kurumu olarak doğmuş bulunmaktadır.
İşçiler kendi kusurları dışında çalışma yeteneklerini kısmen veya tamamen
kaybettikleri takdirde, sadaka rejimine bağlanmak istememektedirler. Bu düşüncenin kolektif
çapta gelişmesiyle sosyal güvenliğin temelini oluşturan sosyal sigorta kurumu doğmuş
bulunmaktadır.
Sosyal güvenlikle ilgili çalışmalar özellikle II. Dünya savaşından sonra uluslararası bir
mahiyet kazanarak günümüzün en önemli ve üzerinde durulan konulardan birisi haline
gelmiştir. Bugünkü muazzam sosyal güvenlik kurumlarını doğuran çabaların dayandığı belli
başlı merhaleler şöyle özetlenebilir:
1. Atlantik şartı: 1941 yılında ABD Başkanı Roosevelt, yeni dünya düzeninin belli
başlı 4 ana hürriyet üzerinde kurulması gerektiğinden bahsetmiş ve bunlar içinden en
önemlisininse yoksulluktan kurtulmak hürriyeti olduğunu belirtmiş ve bu hususu şöyle ifade
etmiştir: “herkese daha iyi çalışma şartları, daha fazla maddi refah ve sosyal güvenlik vermek
maksadıyla iktisadi alanda bütün milletler arasında tam bir işbirliği kurmak ve çalışanların
muhtaç duruma düşmemelerini temin etmek.”
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2. Beveridge planı: II: dünya savaşı sırasında Çalışma Bakanı olan Beveridge, “savaş
sonrasında hatta savaş esnasında sosyal güvenliği milli hayatımızın başlıca hedefi yapmak
mecburiyetindeyiz.” Diyerek Beveridge planı adı ile tanımlanan planını hazırlamış ve bu plan
hükümet tarafından benimsenmiştir.
3. Philadelphia Beyannamesi: 26. Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul
edilip “Philadelphia Beyannamesi” adı altında ilan edilen ve 1946 yılında teşkilatın
anayasasına sokulan belge, teşkilatın gayelerini açıklarken bunlar arasında “korunmaya
muhtaç herkes için bir asgari gelir temin etmek üzere sosyal güvenlik tedbirleri alınacaktır.”
Hükmüne yer vermektedir.
4. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 67 Sayılı Tavsiye Kararı: Örgütün 1944
yılında üye devletlere yaptığı bu tavsiye kararına göre “geçim vasıtalarının emniyet altına
alınması, sosyal güvenliğin ana unsurudur.” Denilmiştir.
5. İnsan Hakları Beyannamesi: BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948
tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Beyannamesi’nin sosyal hak ve hürriyetlerine temas eden
prensiplerinde, sosyal güvenlik de hükme bağlanarak şöyle ifade edilmiştir: her şahsın
toplumun bir üyesi olmak itibariyle güvenliğe hakkı vardır.

12.1.1. Sosyal Güvenlik Programları
Sosyal güvenlik programları sistem itibariyle üç ana gruba ayrılmaktadır. Sosyal
sigorta, sosyal yardım ve kamu hizmetleri.
12.1.1.1. Sosyal Sigorta Sistemi
Burada belli ve hesaplanabilir risklere maruz bulunan kişilerden meydana gelen
gruplar belli bir prim ödemekte ve risk olayının ortaya çıkması ile şahsın maruz kaldığı zarar
giderilmektedir. Genel olarak bu sistemde gelir seviyelerine göre belli oranlarda prim
alınmakta ve bunlara aynı sosyal hizmetler sağlanmaktadır. Burada sosyal hizmetler
harcamalarına bizzat katılma yanında, düşük gelir sahipleri lehine olarak, yüksek gelir
sahiplerinin katılması da bahis konusu olmaktadır. Bu da gelir dağılımı politikasına başka bir
biçimde yardımcı olmaktadır. Öte yandan sosyal sigortanın esas hedeflerinden birisi de
insanları tekrar çalışma hayatına ve milli ekonomiye geri iade etmektir. İşletmeler her ne
kadar bazı yükler altına girse de, ekonomi sosyal sigorta rejimi sayesinde büyük menfaatler
elde etmektedir.
Sosyal sigortanın temeli esas itibariyle 19. yy.da kapitalist fabrika sanayinin oluş ve
kuruluş devirlerine rastlar. Bu devirde sanayi işçileri hastalandıkları veya bir iş kazasına
uğradıkları yahut yaşlandıkları takdirde genellikle sefaletin pençesine düşmekte idiler. O
devirlerde ihtiyarlık ve malulluk halleri için sistemli hiçbir bakım ve yardım bahis konusu
değildi. Sadece bazı yardımsever kurum ve şahıslardan kısmen yardım sağlanmaktaydı.
Avrupa ülkelerinde esas itibariyle cari olan kitlesel bir sefaletti. Bu durum karşısında işçiler
sınırlı ölçüde ve özel mahiyette sosyal sigorta sandıkları kurmak suretiyle kendi kendilerine
yardım imkan ve çareleri aramışlardır. Fakat bu sandıklardan sadece küçük bir zümre
faydalanabilmiştir. Bu itibarla toplumun karşılaştığı bu büyük ve vahim sosyal meselenin sırf
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kendi kendine yardım ve ihtiyarilik esaslarına dayanılmak suretiyle halledilmesinin mümkün
olmayacağı anlaşılmıştır. Bu nokta önce o devrin Almanya’sında anlaşılmıştır. Bismarck,
1883-1889 yılları arasında Almanya’da hastalık, kaza, malullük ve ihtiyarlık hallerine karşı
zorunlu ilk genel sosyal sigorta teşkilatını kurmuş ve bu büyük teşkilatı bir taraftan
işverenlerin, diğer taraftan işçi ve memurların ödeyecekleri primlere dayandırmıştı. Büyük
Britanya 1911 yılında Loyd George’un idaresinde Alman modelini esas alarak sosyal
sigortaları bu ülkede de kurmuştur. Bu tarihte İngiltere işsizliğe karşı da zorunlu ilk sosyal
sigortayı kurmuş ve bu teşkilat II. Dünya savaşından sonra genel bir halk sigortası şeklini
almıştır.
12.1.1.2. Sosyal Yardım
Para yardımı sağlayan sosyal yardım programları değişik ülkelerde (kamu yardımı,
milli yardım, yaşlılık yardımı, işsizlik ardımı gibi) değişik adlar altında uygulanmaktaydı. Bu
programların özelliği ödemelerin düşük gelirlilere veya muhtaç olanlara, müracaat edenin
mali durumunun araştırılmasından sonra ve ödeme miktarının fakirlik derecesine göre
ayarlanarak yapılmasıdır. Genellikle yapılan yardımlar tamamen devlet gelirlerinden finanse
edilmekte olup, fakirlik derecesinin belirlenmesi ülkeden ülkeye değişmektedir. Sosyal
güvenliğin bu ikinci şekli hemen hemen tüm dünyada sosyal sigorta şekline dönüşmüştür.
12.1.1.3. Kamu Hizmetleri
Kamu hizmetlerinde ödeme veya hizmet belirli bir kategori içine giren herkese
doğrudan doğruya hükümet tarafından genel gelirlerden yapılmaktadır. Başka bir deyimle bir
ülkede belirli bir yaşı geçmiş herkese emeklilik ödeneği, sakat olan herkese maluliyet
ödeneği, belli sayıda çocuk sahibi olan her aileye aile ödeneği veya hasta olan herkese tıbbî
hizmet ve yardım sağlanır.

12.2. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Gelişimi Ve Kurumları
Türkiye ‘de sosyal güvenli bir sistem olarak Cumhuriyetten sonra başlamış ve
gelişmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde de özellikle kamu kesimi
çalışanları için bazı uygulamalar getirildiği bilinmektedir.

12.2.1. Osmanlı İmparatorluğu’nda
Türkiye’de sosyal politikanın gelişimi bölümünde görüldüğü gibi Osmanlı
İmparatorluğu’nda bir sosyal politika doğup gelişmemiştir. Bu nedenle imparatorlukta bir
sosyal güvenlik de söz konusu değildir. Ancak sosyal güvenliğin kökeni olan aile dayanışması
ve kişisel yardımlar bütün gelişmemiş ve tarıma dayalı toplumlarda olduğu gibi, Osmanlı
toplumunda da kişileri toplumsal tehlikelere karşı koruyan başlıca önlemler olarak var
olmuşlardır. Osmanlı toplumunda özellikle aile, kişinin bazı tehlikelere karşı korunmasında
ilk rolü oynamıştır: Özellikle tarım kesiminde çalışanlardan birinin hastalanması veya ölümü
halinde ailenin diğer üyeleri üretimin aksamadan yürütülmesini sağlamışlardır. Esnaf ve
sanatkarların bu tür sosyal güvenlikleri ise, Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi, birtakım
dayanışma sandıkları yoluyla olmuştur.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk dayanışma sandıkları birer meslek kuruluşu olan
loncalar içinde başlamıştır. Buralarda mal sahibi usta ile çırak ve kalfa olarak çalışanlar
arasındaki ilişkilerce çalışma koşulları loncaların kuralları, gelenekleri, dini inançlar ve sözlü
anlaşmalar yoluyla düzenlenmiştir. Bu kurallar içinde lonca mensuplarından muhtaç durumda
bulunanlara, hastalık veya ölüm gibi durumlarda ne ölçüde yardım yapılacağı da
bulunmaktadır. Bu dayanışma sandıklarına Orta sandığı denildiği gibi “teavün sandığı” da
denilmektedir. Sendikaların başlıca gelir kaynakları ödeme güçlerine göre, usta ve kalfaların
ödedikleri ödentilerden oluşmaktadır. Loncaların yardım sandıkları Osmanlı
İmparatorluğu’nda 19.yy sonlarına kadar yaşayabilmiştir.

251

Uygulamalar
Güvercin Cemal Hüseyin; “Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye’de Sosyal Güvenliğin
Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, C. 57, S. 2, 2004, ss. 8995.
Dilik Sait; “Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, C. XLIII, No. 1-2, Ocak-Haziran 1988, ss. 41-80.
Şenocak Hasan; “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında
Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 56, 2009, ss. 409-468.
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Uygulama Soruları
1- Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal güvenliğe yönelik dolaylı düzenlemeler nelerdir?
2- Sosyal hizmetlerin temel özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal güvenlik esas itibariyle bir gelir dağılımı politikasıdır. Daha teknik bir tanımla
sosyal güvenlik sistemi kısaca “insanların, yani bir ülkede yaşayan bütün vatandaşların
geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını kadere terk etmeden, başkalarının lütuf ve yardımlarına
gerek kalmadan hep birden karşılayan sistem” olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal güvenlik programları sistem itibariyle üç ana gruba ayrılmaktadır. Sosyal
sigorta, sosyal yardım ve kamu hizmetleri.
Sosyal sigorta sisteminde gelir seviyelerine göre belli oranlarda prim alınmakta ve
bunlara aynı sosyal hizmetler sağlanmaktadır. Para yardımı sağlayan sosyal yardım
programları değişik ülkelerde (kamu yardımı, milli yardım, yaşlılık yardımı, işsizlik ardımı
gibi) değişik adlar altında uygulanmaktaydı. Bu programların özelliği ödemelerin düşük
gelirlilere veya muhtaç olanlara, müracaat edenin mali durumunun araştırılmasından sonra ve
ödeme miktarının fakirlik derecesine göre ayarlanarak yapılmasıdır. Kamu hizmetlerinde ise
ödeme veya hizmet belirli bir kategori içine giren herkese doğrudan doğruya hükümet
tarafından genel gelirlerden yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal güvenliğin uluslararası dayanakları nelerdir?

2)

Sosyal güvenlik programları nelerdir?

3)

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin gelişimini anlatınız?

4)

Sosyal güvenliğin amacı nedir?
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13. KÜRESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küreselleşme kavramını, küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörleri,
küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimleri ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşmenin endüstri ilişkileri üzerindeki etkileri nelerdir?

2)

Küreselleşme ne demektir?
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Giriş
1980’li yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan "küreselleşme" kavramı üzerinde tam
bir anlaşma sağlanabilmiş değildir. DPT'nin bir çalışmasında küreselleşme; "ülkeler
arasındaki ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik
ayırımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve
beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı
görünen, ancak birbirleriyle bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi
değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları aşarak dünya
çapında yayılması" şeklinde ifade edilmektedir.
Bir diğer ifadeyle küreselleşme; “sermaye ve ticaret hareketinin serbestleşmesiyle,
ülkeler arasında mevcut olan sınırların kalkarak ulusal ekonomiler arasında karşılıklı
bağımlılığın artması ve ulusal devlet niteliğinin ulusla arası devlet niteliğine dönüşmesidir”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Küreselleşme ekonomik alanda “ekonomi ve sermayenin küçülmesi”, “esnek
uzmanlaşma”, “yeniden yapılanma” süreçlerini, siyasa alanda “devletin küçülmesi”,
“serbest piyasa sisteminin tam egemenlik kurması” gibi söylemleri dile getirerek tüm
dünyada egemen ideoloji anlamına gelmiştir. Kavramın uluslararası düzeydeki vurguları
ise “yeni dünya düzeni”, “yeni dünya düzeni ile bütünleşme”, “adaptasyon” ve
“eklemleme” yolu ile bu sürecin gereklerine uyma olarak dile getirilmektedir.
Küreselleşme olgusunu ortaya çıkaran nedenlerin ve küreselleşmenin beraberinde
getirdiği değişikliklerin iyi analiz edilmesi, bu denli önemli olan bir konunun daha iyi
anlaşılabilmesi açısından önemli bir zorunluluk teşkil etmektedir.
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13.1. Küreselleşme Kavramı
1980’li yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan "küreselleşme" kavramı üzerinde tam bir
anlaşma sağlanabilmiş değildir. DPT'nin bir çalışmasında küreselleşme; "ülkeler arasındaki
ekonomik, politik ve sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayırımlara dayalı
kutuplaşmaların çözülmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi
tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen, ancak birbirleriyle
bağlantılı olguları içerdiği, bir anlamda maddi ve manevi değerlerin ve bu değerler
çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapında yayılması" şeklinde
ifade edilmektedir.
Bir diğer ifadeyle küreselleşme; “sermaye ve ticaret hareketinin serbestleşmesiyle,
ülkeler arasında mevcut olan sınırların kalkarak ulusal ekonomiler arasında karşılıklı
bağımlılığın artması ve ulusal devlet niteliğinin ulusla arası devlet niteliğine dönüşmesidir”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Küreselleşme ekonomik alanda “ekonomi ve sermayenin küçülmesi”, “esnek
uzmanlaşma”, “yeniden yapılanma” süreçlerini, siyasa alanda “devletin küçülmesi”, “serbest
piyasa sisteminin tam egemenlik kurması” gibi söylemleri dile getirerek tüm dünyada egemen
ideoloji anlamına gelmiştir. Kavramın uluslararası düzeydeki vurguları ise “yeni dünya
düzeni”, “yeni dünya düzeni ile bütünleşme”, “adaptasyon” ve “eklemleme” yolu ile bu
sürecin gereklerine uyma olarak dile getirilmektedir.
Campell ise küreselleşmeyi; “üretim faktörleriyle mal ve hizmetlerin giderek artan
hareketliliğinden kaynaklanan sınır ötesi karşılıklı ekonomik bağımlılık hatta bütünleşme”
olarak tanımlamaktadır.
Uluslararası para fonu küreselleşmeyi; “teknolojinin hızlı ve geniş bir alana yayılması,
uluslararası sermaye akışı ve mal ve hizmetlerin sınır ötesi ticaretinin çeşit ve hacminin
artmasından kaynaklanan ülkelerin dünya çapında artan ekonomik bağımlılığı” ifade
etmektedir.
Görüldüğü üzere küreselleşme çok farklı şekillerde ve boyutlarda
tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte küreselleşme çok farklı şekillerde tanımlasa da, ortak
nokta ulusal ekonomiler arasında karşılıklı bağımlılığın artmasıdır. Çünkü sermaye ve
ticaretin serbest hale gelmesiyle, ülkeler arasında mevcut olan sınırlar kalkmakta, böylece
ulusal devlet niteliği zaman içinde uluslararası devlet niteliğine dönüşmektedir.
Yukarıdaki tanımlarda yer alan değerler sadece ekonomik anlamda değil, aynı
zamanda politik, sosyal, kültürel anlamlarda ele alınabilmektedir. Ülkelerdeki çeşitli
piyasaların işleyiş şekilleri, bu piyasaların birbirleriyle olabilecek ilişkileri hakkındaki ortak
düşünceler, benimsenecek politik sistem, demokrasi, insan hakları, din ve laiklik, çevre bilinci
gibi düşüncelerin evrenselleşmesi fikri bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla küreselleşme,
dünyada politika, ekonomi, kültür, hukuk, insan hakları, sağlık, eğitim vb. alanlarda ortaya
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çıkmaktadır. Küreselleşme, milli ekonomilerin dünya ile bütünleşmesini, teknoloji, üretim,
tüketim ve finansman piyasalarını kapsamaktadır.

13.2. Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Kısaca, ulusal ekonomilerin artan ölçüde birbirine bağımlılığı anlamına gelen
küreselleşme, temelde aşağıdaki faktörlerin etkisiyle meydana gelmektedir. Bu faktörler
şunlardır:

Destek veren faktörler: Bunların başında son yıllarda iletişim ve
telekomünikasyon alanında meydana gelen gelişmeler gösterilebilir. Ayrıca ucuz, gittikçe
gelişen ve güvenilir uluslararası ulaşım, özellikle büyüklüğü sürekli artan uçak, kargo
sistemleri ve özel evrak gönderme şirketleri sayılabilir.

Hükümet politikaları: Temelde ticaretin serbestleştirilmesi, tarife ve kotaların
kaldırılması, dış finansal imkânların serbestleştirilmesi ve uluslararası sermaye akışı
üzerindeki kontrollerin devreden çıkarılması hükümetlerin programlarına girebilir.

Şirket stratejileri: Günümüzde şirketler bir taraftan ithalat, diğer taraftan
ihracatta bulunmakta, fakat özellikle ihracat yaparak ve faaliyetlerini düşük maliyetli
merkezlere kaydırarak dış ekonomik ilişkiler kurmaktadırlar.

Ekonomik Faktör: Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle
1970’lerdeki petrol krizi sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile ekonomik faaliyetlerin
hacim kazanması, küreselleşme sürecini ortaya çıkaran ekonomik faktörlerden bazılarını
oluşturmaktadır. Uluslar arası ticaret ve sermaye dolaşımında sınırların esnekleştirilmesi ve
işbirliğinin hızla artmasıyla birlikte çok uluslu şirketlerin ekonomik ve siyasi etkinlikleri
artmaktadır.

İdeolojik Faktörler: Özellikle Doğu Bloku’nun yıkılması sonrasında, liberal
piyasa ekonomisine yönelik güven duygusu artmıştır. Eski planlı / devletçi ekonomiler, piyasa
mekanizması süreci içinde, serbest ticaretin ve yabancı sermayenin imkânlarından yararlanma
çabası içine girmişlerdir. Bir diğer ifade ile duvarların yıkılmasının ardından, küreselleşmenin
önündeki en büyük engellerden birisi aşılmıştır. Bununla birlikte, küreselleşme sürecinin
ulusal hükümetlerin otoritelerini büyük ölçüde zayıflattığı ileri sürülmektedir. Artık
uluslararası şirketler ya da Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası ve Uluslar arası
para fonu (IMF) gibi uluslar arası kuruluşların aldığı kararlar, büyük ölçüde ulusal otoriteleri
daha bağlayıcı hale gelerek küreselleşme sürecinin hızlandırmaktadır.

13.3. Küreselleşmenin Beraberinde Getirdiği Değişimler
Bir yandan sermaye ve ticaretin yaygınlaşmasını diğer yandan da mal ve hizmet
çeşitliliğini, yüksek kaliteyi ve fiyatların düşmesini sağlayan küreselleşme, işletmelerin ve
ülkelerin de hızlı bir şekilde değişimlerini zorlamıştır.
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Küreselleşme, sermaye ve ticaret hareketlerindeki ulusal sınırları ortadan kaldırırken,
mal ve hizmetlerde çeşitliliği, yüksek kaliteyi ve düşük fiyatlandırmayı ön koşul olarak ortaya
çıkarmıştır. Bu rekabetçi ortam ve değişen piyasa koşulları içinde, işletmelerin ve örgütlerin
yeniden yapılanması gerekliliği pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Özellikle
istihdamın ve işgücünün yapısındaki değişmeler, endüstri ilişkilerinin değişiminde en önemli
belirleyici noktaları oluşturmaktadır. Birçok alanda önemli değişimlere yol açan
küreselleşmenin ortaya çıkardığı bazı sonuçları aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür:

13.3.1. Hizmet Sektörünün Artan Önemi
Küreselleşme sonucu artan rekabet ve teknolojik gelişmeler, sanayi sektöründe
görülen istihdam yoğunlaşmasını hizmet sektörüne kaydırmaktadır. Diğer taraftan, ekonomik
gelişmeyle birlikte ortaya çıkan gelir artışı hizmetler sektöründe talebi arttırmaktadır. Küresel
değişim süreci içinde, sanayileşmiş batı ülkelerinde tarım sektörü %5’lerin altına düşerken,
sanayi sektörü %30’larda durgunlaşmış, buna karşılık hizmet sektörü %60’ların üzerinde
hızla genişlemiştir.

13.3.2.İstihdam Yapısının Değişimi
Hizmet sektörünün yaygınlaşması ve teknolojik değişimlerin hızlanması, istihdamın
kompozisyonunda da çok büyük yapısal değişimlere neden olmuştur. Hizmet sektörü, beyaz
yakalıların, eğitimli ve becerili işgücünün yoğunlukla istihdam edildiği bir sektördür. Artık
Fordist-Taylorist modelde görülen bütün gün aynı işi yüzlerce defa yapan yarı nitelikli insanın
yerini, işletmenin her alanda kullanabildiği çok yetenekli ve nitelikli işgücü almıştır.
Kullanılan teknoloji düzeyinin çok yüksek olması ve vasıfsız işçilerin bu teknolojiyi kullanma
imkanlarının ve becerilerinin olmaması işgücünü daha nitelikli olmaya, işletmeleri de
çalışanlarını çok yönlü kullanmaya zorlamaktadır.

13.3.3.Esnek Çalışmanın Yaygınlaşması
1970’lerde dünya petrol krizi ile birlikte ortaya çıkan ekonomik durgunluk ve işsizlik,
1980’lerde teknoloji dünyasındaki gelişmeler ve üretim modellerindeki değişim, istihdamın
sektörel yapısında meydana gelen değişiklikler, küreselleşme ve artan uluslar arası rekabet
standart dışı, atipik ya da esnek çalışma olarak adlandırılan yeni istihdam biçimlerinin ortaya
çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Çalışma yaşamında çok önemli değişimlere
neden olan esneklik, işletmenin işgücü girdisinin düzeyini ve zamanlamasını talebe göre
değiştirme, ücret düzeyini verimliliğe ve ödeme gücüne göre ayarlama ve mevcut işçileri
talepteki değişmelere göre farklı işlerde görevlendirme yetkisi olarak tanımlanabilmektedir.
Esnekleşmenin istihdamı çoğaltıcı etkisi, çalışma yaşamında esnekleşmeye yol açan
nedenlerden birisidir. Esnekleşme ile işletmeler, işgücü maliyetlerini düşürerek talep
değişikliklerine uyum sağlayabilmektedir. Böylece uluslar arası piyasa koşullarına daha hızlı
uyup, ürettiklerini daha uygun fiyatlarla sunarak bu pazarlardan daha büyük bir pay
alabilmektedir. İşgücü sayısını azaltma, çoğaltma ve işçi çalıştırmanın gerektirdiği yasal
yükümlülüklerden kaçabilme imkanı sağlayan esnek çalışma, işsizliği önleyici bir çözüm
politikası olarak bazı ülkelerde hükümetler tarafından da teşvik edilmektedir. Ayrıca hizmet
264

sektörünün hızla genişlemesi ve kadın işgücünün istihdam içindeki payının artması da esnek
çalışma biçimlerinin yayılmasında ve çeşitlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Çalışma yaşamının kalıplarının ve katı kurallarının tasfiyesi olarak başlayan
esnekleşme, ücret garantisini ve iş güvencesini ortadan kaldıran yada tehdit eden bir olgu
olarak birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir.

13.3.4. Kadınların İstihdamdaki Payının Artması
Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
bütün dünyada kadınların istihdamdaki payının artmasına neden olmuştur. I. Ve II. Dünya
Savaşlarının yol açtığı savaş ekonomisi, ataerkil aile anlayışının çözülmesi, kadınların çalışma
hayatına kazandırılması amacı ile alınan sosyal politika önlemleri, II. Dünya Savaşı
sonrasında ekonomik büyümenin hız kazanması ve kadınların aile gelirini yükseltme ve
erkeklerle eşit haklara sahip olma isteği gibi nedenler kadınların işgücüne katılma eğilimini
arttıran faktörler arasında yer almaktadır.

13.3.5. İşsizliğin ve Kayıt Dışı İstihdamın Artması
1970’lerden sonra teknolojik yenilikler, yeni iş örgütlenmesi, liberal ekonomik
politikalar ve sermayenin dünyadaki yoğun akışkanlığı gibi faktörler, işletmeleri çok az
sayıda, çok nitelikli işgücüyle üretimin ve karın arttırılması hedefine kilitlenmiştir. Bu süreçte
firmalar bir taraftan işçi çıkartarak istihdamı daraltırken, diğer taraftan kayıt dışı (enformel
sektör ) ekonomik faaliyetleri bir kurtarıcı olarak görmeye başlamıştır. Vergi ve sosyal
güvenlik primi ödenmemesi, emeğin düşük ücretle uzun iş sürelerinde çalıştırılması gerçekten
de istenen sonucu vermiş, işgücü maliyetini düşürmüş ve işletmelerin uluslar arası pazarda
daha rekabetçi olmasını sağlamıştır.
Küreselleşme süreci uluslar arası sermayeyi, ucuz emeğe ya da enformelleşen işgücü
sayesinde ucuzlatılmış emeğe yönlendirirken, işgücünü de klasik mavi-beyaz yakalı ayrımının
dışında yeni bir ayrıma götürmüştür: Çekirdek işgücü ve çevre iş gücü. Çekirdek işgücü
olarak tanımlanan merkez işgücü işletmeye bağlı, görece güvenli, iyi ücret ve iyi iş
koşullarına sahip, nitelikli ve teknoloji kullanımında başarılı işgücünü temsil etmektedir.
Çevre işgücü ise niteliksiz işçilerden oluşan, genelde iş güvencesi olamayan, görece düşük
ücretli, kötü çalışma koşullarında çalışan ve işgücü devrinin yüksek olduğu çalışanları
kapsamaktadır.
Çevre işgücü, küreselleşme sürecinde hem gelir, hem de istihdam kaybına
uğramaktadır. Her ne kadar yeni teknolojilerin yeni iş imkânları yarattığı ileri sürülse de, yeni
teknolojilerin bilgiye dayalı ve üstün vasıf gerektiren mesleklerin önemini arttırması işsizliği
önleyememektedir. Diğer taraftan, yeni teknolojiler bankacılık, haberleşme gibi hizmet
sektörlerinde işgücü ihtiyacını azaltmakta ve çok uluslu şirketler de yatırımlarını düşük
maliyetli ülkelere kaydırmaktadır. Bu durumda çok uluslu şirketlerin merkez ülkelerinde
ortaya çıkan işgücü fazlalığı da, gelişmiş ülkelerde artan işsizlik olgusunu yaratan diğer
faktörlerdir.
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13.3.6. Küreselleşmenin Endüstri İlişkilerine Etkisi
Siyasi ve ekonomik sistemin bir alt sistemi olan endüstri ilişkileri sistemi pek çok
çevresel faktörden etkilenmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan
ekonomik ve sosyal faktörler, sistemin şekillenmesinde ve tarafların rollerinde önemli bir
etkiye sahipken, 21. yy ‘da ise bilgi teknolojisindeki gelişmeler ve yoğun rekabet, endüstri
ilişkilerinde köklü değişimlere neden olmaktadır. Özellikle işgücünün vasıf düzeyinde, üretim
teknolojilerinde, yeni yönetim tekniklerinde, hizmet sektörünün genişlemesinde, istihdamın
yapısında, ekonomik yapıda birçok radikal değişiklikler getiren küreselleşme süreci, tarafların
rollerinde de farklılaşmalar yaratmakta ve geleneksel endüstri ilişkileri sistemi değişen
koşullar çerçevesinde dönüşüme uğramaktadır.

13.3.7. Küreselleşmenin Sendikalara Etkisi
Küreselleşme sürecine bağlı olarak, son yıllarda gerek Türkiye ‘de gerekse batı
Avrupa ‘da artan işsizlik sendikaların gücünde, etkinliğinde ve mali yapılarında bir
gerilemeye neden olmuştur. Sendikal güç ile işsizlik arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı
ileri sürülmekle birlikte, sendika üyeliğinin azalmasında en önemli sebeplerden birinin işsizlik
olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde sendikacılığın kalesi kabul
edilen iş kollarında istihdam kayıplarının meydana gelmesi ve bunun da sendika üyeliğinde
azalmaya yol açması, sendika üyeliği ile işsizlik arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından
önemlidir. Artan işsizlik, istihdam güvencesi açısından olduğu kadar ücret pazarlığında da
ciddi sorunlar meydana getirmekte ve ücretlilerin “iş bulmuş şanslılar” olarak görülmesine
yol açmaktadır.
İşsiz kitlenin oluşturduğu yedek iş gücü ordusu ise sendikasız, sigortasız ve kayıtsız
çalışmaya razı olan bir potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gelişme, çalışanlar ve
sendikalar açısından iki önemli sonuç doğurmaktadır. Birincisi, yedek işgücü ordusu
işverenler için ucuz işgücü olarak işçilere karşı önemli bir koz ve tehdit oluşturmakta bu
sayede işverenler bu potansiyeli kullanarak işçilerin sendikalaşmaya ya da sigortalı olmaya
yönelik taleplerini her zaman kırabilmektedir. İkincisi, formel sektör ile haksız bir rekabet
inde olan enformel sektör, formel sektör üzerinde bozucu bir etki yapıp yavaş yavaş onları da
enformel sektöre çekebilmektedir. Sendikacılığın güçlü olduğu ülkelerde enformel sektörün
yada yedek işgücü ordusunun, işgücü piyasasını bozmasına sendikalar izin vermemiştir.
Sendikacılığın güçsüz olduğu ülkelerde enformel sektör tahripkar etkisini bütün gücüyle
göstermektedir.
Küreselleşme süreci, işgücünde çekirdek işgücü ve çevre iş gücü olmak üzere bir
ayrıma ve kutuplaşmaya yol açmaktadır. Sendikalar genellikle bu güne kadar çevre iş gücü
olarak adlandırılan mavi yakalı, vasıfsız ya da yarı vasıflı, beden gücüyle ve imalat
sektöründe çalışan işgücünü temsil etmiştir. Eş deyişle, Türkiye’dekiler de dahil olmak üzere
sendikalar, işletme için daha fazla önem taşıyan kadroları dışlayarak, işletmenin her an
gözden çıkarmayı düşündüğü yarı nitelikli mavi yakalıları temsil etmektedir. Çekirdek
işgücünün pek çok talebinin işletme tarafından karşılanması nedeniyle, işletme dayanışması
ön plana çıkmakta, sendika-üye ilişkisi zayıflamaktadır. Çevre işgücünün ise, geçici işlerde
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yada ağır çalışma koşulları altında çalışması yada bir iş bulma çabası içinde olması nedeniyle
dayanışma düşüncesi azalmakta, sendikayla ilişkileri zayıflamaktadır.
Sendikalar işletmede, ikincil derecede önemli olan çevre işgücünün örgüt olarak
ikincil rollere, ikincil misyonlara sahip örgütler haline gelmektedir.
Küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler
sendikaların temelini oluşturan geleneksel dayanışma anlayışına da değiştirmiştir.
Sendikaların geleneksel dayanışma anlayışı, sınıfsal durumu aynı olan işçilerin çıkarlarının da
aynı olacağı, bu çıkarların ise kapitalist sistemde ancak kolektif biçimde savunulabileceği
varsayımına dayanıyordu. Benzer sosyo-ekonomik koşullara sahip olan işçileri temsil ettiği
için sendikalar tek model toplu pazarlıklarda, seyyanen ücret zamlarıyla ( hiçbir kritere bağlı
olmaksızın herkese aynı miktarda ya da oranda zam yapılması ) standart haklar ve çalışma
koşulları için mücadele ediyorlardı. Ancak küreselleşmenin en belirgin sonuçlarından biri
olan bireyselleşme, bir taraftan geleneksel aile bağlarını, sınıfsal ve toplumsal bağları
zedelerken, diğer ta raftan bireyin kendi geleceğini belirlemesine ve katılımına yeni olanaklar
sağlamaktadır.
Bireyselleşme ve sosyo-kültürel değişim dalgası, sendikal dayanışmanın toplumsal
tabanında dağılıma yol açmaktadır. Artık toplumsal yapıyı oluşturan alt grupların sosyoekonomik durumu öylesine farklılaşmıştır ki yaşama koşullarında ortak nokta bulmak her
geçen gün zorlaşmaktadır. Yeni toplumsal koşullara uyum gösteremediği için sendikal
örgütlenmenin sosyo- kültürel tabanı daralmakta ve sendikal örgütlerin üyeleri arasında bir
yabancılaşma süreci ortaya çıkmaktadır. İşçiler arasında kolektif kimlik oluşturmanın ve
dayanışmanın temelini oluşturan ortak ekonomik çıkarlar ağırlığını yitirmiştir. İşgücünün
değişen yapısı, esnek çalışma şekillerinin ortaya çıkışı ve bireyin insan kaynakları yönetimi
ile önem kazanması sendika – üye ilişkilerini zayıflatmaktadır.
Küreselleşme sürecinin endüstri ilişkileri üzerinde yarattığı en önemli değişimlerden
birisi, farklılaşan işçi – işveren ilişkileri olmuştur. Küreselleşmeden etkilenen her ülkede,
özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, işçi-işveren ilişkileri geçmişteki çıkar
çatışmasına dayalı mücadeleci yapıdan sıyrılarak ikili, üçlü ya da çok taraflı diyalog ve
işbirliğine dayalı yeni ve farklı bir yapıya dönüşmüştür. Bu bakımdan da bu yeni ve farklı
işçi-işveren ilişkileri ile birlikte, temeli diyalog, işbirliği ve uzlaşmaya dayalı sosyal diyalog
mekanizması daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Sosyal tafraların gönüllülük ilkesi ile
bir araya geldikleri demokratik bir tartışma ve kara alma süreci olarak tanımlanan sosyal
diyalog, sendikaların günümüzde endüstri ilişkileri taraflarından biri olarak kalmasını
sağlayan en önemli mekanizmalardan birini oluşturmaktadır.
Sosyal diyalog: genel olarak demokratik ülkelerde işçi ve işveren örgütlerinin
toplumda yer alan organize olmuş çıkar grupları ile birlikte temel ekonomik ve sosyal
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına katılma sürecidir.
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13.3.8. Küreselleşmenin Toplu Pazarlığa Etkisi
Kitle üretimi ve tüketiminin yaygınlaştığı, büyük ölçekli işletmelerin kurulduğu ve
genişlediği dönemlerde sendikalar işkolu düzeyinde örgütlenmişlerdir. Küreselleşme ve
bireysel tercihlerin ön plana çıktığı, hızlı teknolojik değişmelerin yaşandığı, esnek üretim ve
yeni yönetim tekniklerinin gündeme geldiği, işyerlerinin küçüldüğü günümüzde ise işyeri ve
işletme düzeyinde örgütlenmeye yönelmişlerdir. Bu gelişmelere bağlı olarak toplu pazarlık
sisteminde de değişiklikler meydana gelmiştir. Toplu pazarlık düzeyi, makro seviyeden
(ulusal işkolu düzeyi) özellikle son yıllarda artan oranlarda mikro seviyelere ( işyeri – işletme
düzeyi) inmektedir. Örneğin, OECD ülkelerinde toplu pazarlıkların 3 / 4 ‘ü işyeri-işletme
düzeyinde yapılmaktadır. Bu tür pazarlıklar genel olarak dağının ve parçalı bir sendikacılık
anlayışı yerleştirmekte ve sendikaların etkisini ve önemini azaltmaktadır.
Toplu pazarlıkların düzeyinin yanı sıra, toplu pazarlıkların kapsadığı konular da
değişmektedir. Toplu pazarlıklarda ücret ve sosyal haklar ile ilgili taleplerin yerini, iş
güvencesi, esneklik, mesleki eğitim, grup çalışmaları, kalite çemberleri gibi farklı konular
almaktadır. Artan rekabet baskısı, toplu pazarlıklarda işletmelerin rekabet gücünü arttırıcı
hükümlere de yer verilmesine yol açmıştır. Ayrıca toplu pazarlıklarda ücretlerin
belirlenmesinde performans ve verimlilik kriterleri ağırlık kazanmıştır.
Küreselleşme sürecinde, çok uluslu şirketlerin işgücü maliyetlerini azaltmak için
yatırımlarını başka ülkelere kaydırma imkânına sahip olması ve işsizliğin artan baskısı toplu
pazarlık düzeyinin daralmasına yol açmaktadır. Sendikaların üye sayısındaki azalma, toplu
pazarlığın içeriğinin ve düzeyinin değişmesi, toplu pazarlık kapsamına giren işçi sayısını da
düşürmektedir.
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Uygulamalar
Tağraf Hasan; “Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine
Etkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, 2002, ss. 33-47.
Bulut

Nihat;
“Küreselleşme:
Sosyal
Devletin
Sonu
mu?”
Çevrimiçi,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/282/2573.pdf, ss. 173-197, 22. 09. 2015.
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Uygulama Soruları
1- Küreselleşmenin sosyal devlet üzerindeki etkileri nelerdir?
2- Çokuluslu şirketlerin küreselleşme üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme; “sermaye ve ticaret hareketinin serbestleşmesiyle, ülkeler arasında
mevcut olan sınırların kalkarak ulusal ekonomiler arasında karşılıklı bağımlılığın artması ve
ulusal devlet niteliğinin uluslararası devlet niteliğine dönüşmesidir.
Son yıllarda iletişim ve telekomünikasyon alanında meydana gelen gelişmeler,
ticaretin serbestleştirilmesi, tarife ve kotaların kaldırılması, dış finansal imkânların
serbestleştirilmesi, gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, özellikle 1970’lerdeki petrol
krizi sonrasında dış piyasalara açılma arayışı ile ekonomik faaliyetlerin hacim kazanması,
Doğu Bloku’nun yıkılması sonrasında, liberal piyasa ekonomisine yönelik güven duygusunun
artması gibi birçok sebep küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörler arasında sayılmaktadır.
Küreselleşme ile beraber teknolojideki gelişmeler ve rekabet artışına paralel olarak
istihdam sanayi sektöründen hizmetler sektörüne kaymıştır. Fordist-Taylorist modelde
görülen bütün gün aynı işi yüzlerce defa yapan yarı nitelikli insanın yerini, işletmenin her
alanda kullanabildiği çok yetenekli ve nitelikli işgücü almıştır. Küreselleşmenin bir diğer
çıktısı ise esnek çalışmanın yaygınlaşması olmuştur. Yine istihdam içinde kadınların oranı
artarken kayıt dışı istidam ve işsizlikte yükselme eğilime girmiştir.
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Bölüm Soruları
1234-

Küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörler nelerdir?
Küreselleşmenin sonuçları nelerdir?
Küreselleşmenin kadın istihdamı üzerindeki etkileri neler olmuştur?
Küreselleşmenin toplu pazarlık üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?
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14. ESNEKLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde esneklik kavramını, esnekliğin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına
neden olan faktörleri, esnek çalışma türlerini ve esnek çalışmanın işçi ve işverenler açısından
fayda ve zararlarını ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
Açıklayınız.

İşveren neden esnek çalışmayı tercih ederler?
Esnek çalışmanın yaygınlaşmasında küreselleşme nasıl rol oynamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Konu

Kazanım

Esneklik

Esnek çalışma biçimlerini ve
Metinler ile konuların daha
esnekliğin işçi ve işverenler
kolay anlaşılması
açısından tercih edilme
sağlanacaktır.
sebeplerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Fonkisyonel esneklik



Sayısal esneklik



Ücret esnekliği



Uzaklaştırma stratejileri



Enformel sektör
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Giriş
Kitle üretimini, aşırı işbölümünü ve tam günlü istihdam biçimini temel alan “fordist
üretim sistemi”nin, günümüzde meydana gelen tüketici taleplerindeki hızlı değişimlere,
konjonktürel dalgalanmalara ve ürün çeşitliliğine cevap verememesi, yerini “post fordist
üretim sistemi” ne veya “esnek üretim sistemine” bırakmaya zorlar. Ayrıca ekonomik
durgunluk ve işsizliğin, küreselleşmenin ve uluslararası rekabetin artması, büyümenin ve
ihracatın önem kazanması da esnek çalışmayı gerekli kılmaktadır. Sadece işçiyi koruma
yerine, işçi ile işletmenin birlikte korunması fikri ortaya çıkmaktadır. Bu yeni döneme
“Esneklik Dönemi” denmektedir.
Esneklik kelime manasıyla katılık ve sertliğin zıttı, yumuşaklık ve hoşgörüdür.
Kavramın biraz belirsiz olması nedeniyle işçi ve işveren tarafından farklı şekillerde
yorumlanabildiği görülmektedir. Örneğin bir işçi çalışma zaman belirlemede olduğu gibi
esnekliğin kendisine daha fazla özgür karar verebilme imkân sağladığını düşünebileceği gibi,
başka bir işçi de esnekliği özgürlüğünün kısıtlanması ve daha güvencesiz bir ortam olarak
düşünebilir. Aynı şekilde bir işveren esneklikle isçileri daha rahat kontrol edebileceğini
düşünürken, başka bir işverense tam tersi şekilde işçileri üzerindeki kontrolünü
kaybedebilmesine neden olacak bir unsur olarak görebilir.
Esnekliğin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olan faktörlerin ve esnek
çalışma türlerinin bilinmesi, çalışma hayatının vazgeçilmezleri arasına giren esneklik
konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için anahtar rol oynamaktadır.

278

Kitle üretimini, aşırı işbölümünü ve tam günlü istihdam biçimini temel alan “fordist
üretim sistemi”nin, günümüzde meydana gelen tüketici taleplerindeki hızlı değişimlere,
konjonktürel dalgalanmalara ve ürün çeşitliliğine cevap verememesi, yerini “post fordist
üretim sistemi” ne veya “esnek üretim sistemine” bırakmaya zorlar. Ayrıca ekonomik
durgunluk ve işsizliğin, küreselleşmenin ve uluslararası rekabetin artması, büyümenin ve
ihracatın önem kazanması da esnek çalışmayı gerekli kılmaktadır. Sadece işçiyi koruma
yerine, işçi ile işletmenin birlikte korunması fikri ortaya çıkmaktadır. Bu yeni döneme
“Esneklik Dönemi” denmektedir.
14.1. Esneklik Kavramı
Esneklik kelime manasıyla katılık ve sertliğin zıttı, yumuşaklık ve hoşgörüdür.
Kavramın biraz belirsiz olması nedeniyle işçi ve işveren tarafından farklı şekillerde
yorumlanabildiği görülmektedir. Örneğin bir işçi çalışma zaman belirlemede olduğu gibi
esnekliğin kendisine daha fazla özgür karar verebilme imkân sağladığını düşünebileceği gibi,
başka bir işçi de esnekliği özgürlüğünün kısıtlanması ve daha güvencesiz bir ortam olarak
düşünebilir. Aynı şekilde bir işveren esneklikle isçileri daha rahat kontrol edebileceğini
düşünürken, başka bir işverense tam tersi şekilde işçileri üzerindeki kontrolünü
kaybedebilmesine neden olacak bir unsur olarak görebilir.

14.2. Esnekliğin Ortaya Çıkmasına Ve Yaygınlaşmasına Neden Olan
Faktörler
Esnekliğin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına etki eden faktörleri kısaca aşağıdaki
gibi sıralayabilmek mümkündür:

Üretim yapısında, arz ve talepteki değişikliklere ve konjonktürel
dalgalanmalara uyum sağlayabilmek için işgücü piyasalarındaki katılıkların ortadan
kaldırılması ve esnek bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı.

Özellikle 1970’lerin ortasında ortaya çıkan petrol krizinin yol açtığı ekonomik
durgunluk ve işsizlik sonucu, hükümetlerin esnekliği istihdam artırıcı ve işsizliği azaltıcı bir
önlem olarak teşvik etmeleri.

Esneklikle, işletme çalışma zamanı ile işçinin çalışma zamanı arasında
uygunluğun sağlanabilmesidir. İşletmenin çalışma süresi ile içinin çalışma zamanı genelde bir
olmamakta, işletme çalma süresi daha uzun olmaktadır.

Sektörel yapıda meydana gelen değişikliklerdir. Tarım ve özellikle de sanayi
sektörünün yerini hizmet sektörüne terk etmesi.

Ayrıca gerek ulusal gerekse uluslararası rekabet şartlarının artması da esnekliği
gerekli kılmaktadır.

Teknik ve ekonomik açıdan meydana gelen baz zorunluluklar da esnekliğin bir
diğer nedenidir.

14.3. Esnek Çalıma Türleri
Esnek iş piyasasında çalışma şekillerine atipik istihdam da denmektedir. Yeni çalışma
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şekilleri u şekilde sıralanabilir:

14.3.1. Fonksiyonel Esneklik
Buna iç esneklik de denir. Manası, işgücünün işletme içinde değişik işleri yapabilmesi
ve çeşitli görevleri üstlenecek şekilde eğitilmesidir. Fonksiyonel esneklik, işletmede
çalışanların değişen teknolojik şartlara, iş yüküne ve üretim metotlarına uyum sağlayabilecek
şekilde eğitilmesi ve bu şekilde istihdam edilmesidir . Japon yöneticilerin yetiştirilmesi için
oluşturulmuş ve daha sonra yaygınlaşmış bir esnek çalışma sistemidir.

14.3.2. Sayısal Esneklik
Bundan kasıt, işletmelerde işçi çıkma ve çıkarmalarda, iş güvencesi ile ilgili koruyucu
tedbirlerin azaltılması veya kaldırılmasında değişen iktisadi ve teknik şartlara ve iş
piyasalarındaki talep değişikliklerine göre işgücünün miktarını belirleyebilmede işverene
serbesti tanınmasıdır. Dış esneklik veya istihdam esnekliği de denmektedir. Kısmi çalışma
(part time), iş paylaşımı, geçici çalışma gibi atipik istihdam şekilleri bu kavrama dahildir.

14.3.3. Ücret Esnekliği
Bu kavram, işverenin ücret seviyesini ve ücret yapısını, iş piyasası şartlarına göre
ayarlayabilme, değiştirebilme serbestisidir. Ücret esnekliği ile fonksiyonel ve sayısal
esnekliğin uygulanması desteklenmektedir. Görüldüğü gibi bu konular sendikaların en önemli
ve hayati fonksiyonları ile çatma halindedir.

14.3.4. Uzaklaştırma Stratejileri
Bundan maksat, işletmedeki işlerin bölünüp bazlarının esas işverenlerin
sorumluluğundan çıkarılarak alt işveren, yani taşeronlarca yapılmasıdır. Bu durumda
işletmedeki bazı işler eser sözleşmesi veya başka bir sözleşme ile başka bir işverene
devredilmekte ve onun işçileri tarafından yapılmaktadır.

14.3.5. Esnek Süreli Çalışma
Yıllık çalışma saatlerinin içinin işverenle anlaşarak, klasik olmayan süre dilimlerine
dağıtılarak yapılabilmesidir. Esas esnek çalışma şekilleri bu konu ile ilgilidir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:

klasik kısmi çalışma: işyerindeki normal iş süresine oranla daha az sayda
çalışma saatlerini içeren ve çalışma saatlerinin miktarı ile konumunun daha önceden kesin
biçimde belirlenmesidir. Buna uygulamada yarım gün çalışma veya vardiya çalışması
denmektedir.

esnek kısmi çalışma: işyerindeki normal iş süresine oranla daha az saydaki
çalışma saatlerini içeren ve bunların miktarı ile konumunu belirleme yetkisinin işverene veya
işçiye bırakılması halidir. Temel olarak 3 çeşittir:
1. iş paylaşımı: tam gün süreli bir işin iki veya daha fazla kısmi süreli çalan tarafından
paylaşılarak yapılmasıdır. Taraflar arasında iş ve çalışma süresi ile birlikte ücret ve ücrete
yönelik her türlü haklar da paylaşılmaktadır.
2. çağrı üzerine çalışma: iş süresinin uzunluğu ile konumunu belirleme yetkisinin içi
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yerine işverene bırakılmasıdır.
3. kayan (esnek) iş süresi: iki şekilde uygulanmaktadır. Basit kayan iş süresi;
belirlenen günlük iş süresi içinde işçi, blok süre dışındaki esnek sürede sadece işe başlama,
ara düzenlemesi ve işin bitiş zamanını kendisi belirlemektedir. Vasıflı kayan iş süresi; işçi
günlük çalışma süresi uzunluğunu da kısmen kendisi belirlemektedir.

14.3.6. Ev Çalışması
En eski çalışma tarzlarındandır. Manası, bir sözleşme gereğince bir işveren için veya
kendi namına bir malın veya bir hizmetin genellikle işçinin kendi evinde üretilmesi
yapılmasıdır.

14.3.7. Tele Çalışma
Bilgisayar ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan, evde
çalışmanın modern bir şeklidir.

14.3.8. Geçici Çalışma
Mevsimlik işlere tekabül eder. Üç gruba ayrılırlar. Bunlar; muvakkat sözleşmeli,
devrevi ve ihtiyaca göre istihdamdır. İşçilik maliyeti düşük olduğundan, haklarını
arayamadıklarından, işverenler en çok bunlar tercih eder.

14.3.9. Enformel Sektör
a. Kendi Hesabına Çalan İşportacı ve Seyyar Satıcılar: Enformel sektör, ülkelerin
özel şartları çerçevesinde değiştiğinden standart bir tarife sahip değildir. Basit ifadeyle, formel
sektör dışında kalan faaliyetleri ve buradaki istihdam şeklini ifade eder. Bu kavram
1970’lerden sonra ILO raporlarında yer almıştır. Ülkemiz şartlarında bu kavramın içine büyük
kentlerde yer alan seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı, seyyar tamircilik, evlere temizliğe
veya terziliğe gitmek gibi marjinal hizmetler girer.
b. Ücretli Olarak Kaçak Çalanlar: Bunlar formel bir sektörde enformel olarak
çalışanlardır. Faaliyetleri kayıt dışıdır. İşveren açısından vergiden kaçmayı, sigorta primi
ödememeyi, sosyal amaçlı fonlardan kurtulmayı sağlar. Çalışanlar açısından onların devletçe
sağlanan bütün hukuki ve kurumsal güvencelerden mahrum kalmalarına ve düşük ücretle
çalışmalarına yol açar.
c. Enformel Çıraklık: Bir mesleğin veya bir sanatın öğrenilmesi sürecinin ilk etabı
olarak adlandırılan çıraklık fonksiyonunun, istihdam şartlarını düzenleyen bütün hukuki
kaideler dışında ifade edilmesi demektir.
Türkiye’de İş-Kur’un yetersizliği insanları enformel iş piyasasına ve bu tür işlere
itmektedir. Özellikle ülkemizde İş-kur kurumu, temel görevleri arasında gelen, işsiz insanlara
iş bulma hizmetini başarıyla yerine getiremediği gibi, vasıfsız insan gücüne vasıf
kazandırmak amacıyla gerekli olan mesleki kurslara ve programlara da ağırlık
verememektedir. Bilindiği gibi enformel sektörde çalan işgücünün önemli bir kısmı vasıfsız
ve yeterli eğitim almamış kişilerdir. Şayet kurum meslek kazandırmaya yönelik faaliyetlerine
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ağırlık vermiş olsa, bu tür faaliyetlerde çalışan insan gücünde önemli azalmalar görülebilir.
Enformel sektörü kayıt dışı ekonomiyle karıştırmamak gerekir. Bunu önlemek için
kayıt dışı ekonominin üç özelliğini dikkate almak gerekir. Eğer enformel faaliyetlerde bu
özellikler yoksa, o enformel faaliyet ve istihdam, kayıt dışı ekonomiye girmez. Kayıt dışı
ekonominin ayırıcı üç özelliği olarak şu hususlar belirtilir:
a. hukuka ve kanuna uygun olmayışı (gizlilik)
b. ahlaki normlara uygun olmayışı (gayri ahlakilik)
c. istatistiki olarak ölçülemeyişi

14.4. Esnek Çalışmanın Fayda Ve Sakıncaları
Esnek çalışmanın gerek işçi ve işveren, gerekse toplum açısından birçok faydası
vardır. Bilindiği gibi genelde endüstri ilişikleri sisteminin 2 ana faktörü olan işçi ile işveren
arasında menfaat uyuşmazlığı vardır. Fakat esnek çalışmada tam tersine bu konuda genel
olarak menfaat birliğinin olduğu belirtilmektedir. Çünkü esnek çalışmanın her 2 taraf için de
sakıncasından çok faydası mevcuttur.

14.4.1. İşçiler Açısından Fayda ve Sakıncaları
Esnek çalışmanın, çalışanların çalışma hayat ile ilgili bütün problemlerini
çözememesine rağmen, gerek mavi yakalılar gerekse beyaz yakalılar için birçok faydası
bulunmaktadır. Esnek çalışmanın çalışanlar üzerindeki etkisi genelde 2 şekilde olmaktadır.
Birinci olarak, esnek çalışma ile işçinin çalışma ortamına hakimiyeti artığından işin
insancıllaşması sağlanmakta, çalışma hayatının kalitesi artmaktadır. Diğer yandan esnek
çalışma, işçinin özel hayatına göre iş hayatını düzenleme konusunda çalışanlara yetki ve fırsat
verdiğinden, işçilere daha fazla özgürlük sağlamakta, onların özel hayatlarının kalitesinin de
artmasına yardımcı olmaktadır. Böylece işçilerin daha fazla özgür zamana sahip olması,
çalışma ve özel hayatlarının kalitelerinin artması, yeni teknolojik gelişmelerin beraberinde
getirdiği bazı olumsuz etkilerin azaltılması sağlanacaktır.
14.4.1.1. Faydalar
14.4.1.1.1. Biyolojik Zaman
Kişilerin verimli oldukları zamanları, diğer bir ifadeyle biyolojik zamanları psikolojik
durumlarına ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Verimli olunan vakitler bireyden bireye
deşebileceği gibi, bazı kimseler sabahleyin geç saatlere kadar, 10-11’e kadar uyumayı
severken, bazları da erken kalkıp işe gitmeyi tercih etmektedir. Sabahleyin geç kalkmayı
tercih eden kişi saat 08.00’de işbaşı yaptığı zaman, kişi verimsiz anında çalışmış olacaktır.
İşletmeler genelde çalışma sürelerini ve işe başlama saatini tespit ederken, işçilerin
verimli oldukları zamanları dikkate almamaktadırlar. İşletmeye uygun olan ve işletmenin
istediği vakitte işbaşı yapılmaktadır. Esnek çalışmayla ise, bu durum tersine dönmektedir.
Çalışma sürelerinin ve işe balama zamanının belirlenmesinde işletmeye uygunluk değil,
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işçinin verimli olduğu zaman esas alınmaktadır. Böylece esneklik ile kişilere çalışma
zamanını seçme ve belirleme hakkı tanındığından, şahıslar kendilerini en verimli hissettikleri
zaman işe başlayacaktır. İşçiler çalışırken kendilerini daha dinç ve enerjik hissedecekler, işle
daha fazla ilgili olacaklar, işi yaparken daha dikkatli davranacaklardır. Tabidir ki böyle çalan
işçilerin verimlilikleri de artmış olacaktır. Esneklik olmadığı durumda ise kişiler verimli
olmadıkları, kendilerini iyi ve dinç hissetmedikleri zamanlarda da çalışmış olacakları için,
işyerinde verimlilik düşecek, işe geç gelmeler hatta işe gelmemeler artacaktır.
14.4.1.1.2. Zamana Hakim Olma- Bağımsız ve Serbest Zaman Kazanma
Çalışmanın esnekleşmesinin bir diğer faydası da, işçilere serbest ve bağımsız zaman
kazandırmasıdır. Çalışma sürelerinin ve şeklinin esnekleşmesiyle, işçiler kendi ihtiyaçlar ve
özel durumlarına göre çalışma programlarını belirleyebileceklerdir. Böylece çalışanlar
zamana hakim olacaklar, daha fazla bağımsız ve serbest zaman elde edeceklerdir.
14.4.1.1.3. İşe Gidiş-Dönüş Zamanı
İşe gidiş-dönüşte yolda geçen sürenin azaltılması da esnek çalışmanın diğer önemli bir
faydasını oluşturmaktadır. İşletmeler genellikle, işyeri çalışma saatlerini belirlerken işe gidip
gelmede yolda geçen süreyi dikkate almamakta ve kişinin serbest vakti olarak kabul
etmektedirler. Halbuki yollarda olukça fazla zaman kaybedilmektedir. Baz işçiler işyerlerine
yakın otururken, bazıları şehir dışını tercih ederek işyerinden uzak bir mesafede oturabilir.
Bazlar kendi özel arabalarıyla işe giderken, bazıları ise toplu tama vasıtalarıyla işe
gidebilmektedir. Esnek çalışmanın olmayıp tam gün süreli çalışmanın yapıldığı ve herkesin
sabah erken saatte işe gittiği bir ortamda, trafik sıkışıklığı olacağı için yollarda fazla zaman
kaybedilecek, işe geç gidilecek, hatta kişiler kendilerini yorgun ve stresli hissedeceklerdir.
Esnek çalışmanın olduğu durumda ise, işçiler işe gidi dönüşlerini trafik sıkışıklığı olmayan
sakin zamanlara aktarabileceklerdir. Böylece yollarda kaybedilecek vakitler azalacak, şahıslar
kendilerini daha az yorgun ve daha iyi hissedecekler ve verimlilikleri artacaktır.
14.4.1.1.4. İşçilerin Özel ve Aile Hayat
Esnek çalışmanın bir diğer faydası da şahısların özel ve aile hayatının kalitesini
artırmaya katkıda bulunmasıdır. Genellikle ailelerde erkek evi sabahleyin erken terk edip işine
gitmekte, akam da geç saatte evine dönmektedir. Evin hanımı çalışmıyorsa o da ev işleri ile
uğraşmakta, temizlik ve yemek yapmakta, çocuklar ile ilgilenmektedir. Böyle bir çalışma
temposunda evin erkeği çocuklar ile pek ilgilenememektedir. Kişiler esnek çalışma ile ise,
çalışma programlarını özel ve aile hayatlarına göre ayarlayabilmektedirler. Böylece işçiler
ailesi ile daha iyi ilgilenebilecektir. Ayrıca her 2 eşte iten çıkış saatlerini aynı ana
getirebileceklerdir.
14.4.1.1.5. İşe Geç Gelme
İşe geç gelmeler, çoğu işletmelerin karşılaştığı istenmeyen bir durumu
oluşturmaktadır. Gecikmeler hem işveren hem de işçiler tarafından benimsenmemektedir.
Gecikme sebebi ile işçiye bir uyarının olması, para cezası verilmesi veya çalışacağı vaktin
artırılması işçilerin hoşuna gitmemektedir. İşyerine geç gelen işçiler ise, işe suçluluk duygusu
ve stresle veya acelecilikle başlayacakları için işin verimlilikleri de azalacaktır. İşveren
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açısından da işe vaktinde gelmemeler istenmemektedir. Böylece işyerinde işler aksayacak,
enerji ve vakit kaybı olacak, verimlilik düşecektir. İşverenin işçileri kontrol etme zorunluluğu
doğacaktır.
Esnek çalışmayla ise işe geç gelmeler en aza indirilecek hatta ortadan kaldırılacaktır.
Çünkü işçinin işine geç geldiği vakit işe başlama zamanı kabul edildiğinden gecikme
problemi halledilmiş olmaktadır. Gecikme sorununun ortadan kaldırılmasıyla işe geç
kalmadan kaynaklanan suçluluk ve utanma duygusu söz konusu olmayacaktır. Ayrıca
işverenin uyar ve utanma duygusu söz konusu olmayacaktır. Ayrıca işverenin uyarısı veya
ücret kesinti cezası olmayacağı için işçinin verimliliği azalmayacaktır. Diğer taraftan
gecikmenin olmaması işvereni de sevindirecektir. Böylece işyerinde vakit ve enerji kaybı
olmayacak, üretim ve verimlilik azalmayacaktır.
14.4.1.1.6. Özel Vasıflı Uzman İşçiler ve Fazla Çalışma
Genellikle işletmelerde işverene yakın yöneticiler, işveren vekilleri ve özel vasıflı
uzman işçiler normal mesai saatlerinden fazla çalışmaktadırlar. Bu kişiler, mesaiden sonra
karşılık beklemeden fazla çalışma ücreti almaksızın bir süre daha işyerinde bulunmaktadırlar.
Bu ilave tam gün süreli istihdam biçimi, bu tip çalışma karşılığı ücret ödenmesi için uygun
değildir. Halbuki esnek çalışmanın uygulanması ile fazla mesai ücretinin ödenmesi
sağlanabilecektir. İşveren vekilleri ve özel vasıflı işçiler mesai sonrası veya diğer
zamanlardaki çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücreti alabileceklerdir.
14.4.1.1.7. Sosyal Faaliyetler ve Özel İşler
Esnek çalışmanın bir diğer faydası da, işçilere hafta içinde özel işlerini yapma ve
sosyal faaliyetlere katılma imkânı sağlamasıdır. Esnek çalışmayla işçiler çalışma programını
kendi belirleyebileceği için çok sevdiği bir spor karşılaşmasına ve özel randevularına
gidebilecek, alışveriş yapabilecektir. Ayrıca hafta içi gündüz olan eğitim programlarına,
kurslara veya konferanslara katılabileceklerdir.
14.4.1.1.8. İşin Tamamlanması
Birçok işletmede mesai bitiminde işlerin yarım kalması önemli bir sorunu
oluşturmaktadır. Esnek olmayan bir çalışma şeklinde çalışma süresi sona erip paydos vakti
geldiğinde yapılan işler yarım kalabilmektedir. İşin tamamlanmadan işyerinden ayrılınması,
işi bitirme tatmininden yoksun bırakmaktadır. Ayrıca ertesi gün yarım kalan işe tekrar
başlayıp konsantre olma esnasında da zaman kaybedilmekte ve verimlilik azalmaktadır.
Esnek çalışma sisteminde ise bu sorunlar ortadan kalkmaktadır. Çalışanlar işlerini tamamlayıp
işyerinden ayrılacakları için, işi bitirmeden dolay ortaya çıkan tatminden mahrum olmamakta
ve bu tatminle işyerini terk etmektedirler. Diğer yandan ertesi gün eksik kalan işe ısınmadan
dolay zaman kaybı da olmamaktadır.
14.4.1.2. Sakıncalar
14.4.1.2.1. Fazla Mesainin Azalması
Bilindiği gibi fazla mesai ücreti normal ücretin % 100 fazlası olmaktadır. Düzenli
olarak fazla çalışma yapılan işyerlerinde fazla mesai ücretleri işçilerin önemli bir gelirini
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oluşturmaktadır. Esnek çalışma ise mesaileri en aza indirmektedir. Bu da işverenler için
olumlu olsa da işçi için gelir kaybı olmaktadır. İşçi sendikaları, esnek çalışmayla işgücünün
verimliliğinin artacağını ve bu nedenle karların da artacağını, artan bu karlardan işçilere pay
verilerek fazla mesai azalışından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesini savunmaktadır.
14.4.1.2.2. Kısa Süreli Ücretli İzinlerin Kalkması
Çoğu işletmede mesai vaktinde işçilere bazı işlerini halletmeleri için kısa süreli izinler
verilmektedir. Bu kısa süreli izinler de genel de ücretli olmaktadır. Esnek çalışma ise kısa
süreli izinleri en aza indirmekte, hatta ortadan kaldırmaktadır. Çünkü işçilerin özel işlerini
yapmaları için zaten serbest vakitleri bulunabilmektedir. şahıslar çalışma programlarını özel
ihtiyaçlarına göre ayarlayabilmektedirler.
14.4.1.2.3. Sosyal Sigortadan ve Sosyal Yardımlardan Yoksun Olma
Birçok ülkede atipik istihdamda bulunanlar, tam gün süreli çalanlara göre baz sosyal
yardımlardan ve yan ödemelerden mahrum kalmaktadırlar. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi
bazı Avrupa ülkelerinde ise kısmi süreli çalışanlar tam gün süreli çalışanlar gibi yasal olarak
aynı haklara sahip olmaktadırlar. Fakat buna rağmen uygulamada durum farklı olmakta, kısmi
süreli çalanlar sosyal yardımlardan ve sosyal sigorta sisteminden istifade edememektedirler.
14.4.1.2.4. İşler Arasında Bağımlılığın Olduğu Durumlarda Planlama
Çalışanların işlerinin birbirinden bağımsız olarak yapıldığı durumlarda, esnek çalışma
daha etkili olmakta ve daha kolay uygulanabilmektedir. Bu durum daha çok hizmet
sektöründe ve ofis işlerinde yaygın olmaktadır. Aksine yapılan işler arasında bağımlılığın
fazla olması halinde ise, esnekliğin uygulanması zorlaşmaktadır. Bu sorunun çözümünde
birçok şirket gruplar halinde esnek çalışmanın uygulanması yoluna başvurmaktadır. Buna
göre işletmeler işçileri belirli gruplara aymakta ve her bir grup çalışma süresini kendisi
belirlemektedir. Ancak böyle bir durumda, gruptaki güçlü kişilerin zayıfları ezecek şekilde
kararlar alması mümkün olabilmektedir.
14.4.1.2.5. Çalışma Zamanını Belirlemede Zorluk
Esnek çalışma sisteminde işletme tarafından bir çalışma programının belirlenmemesi,
çalanlar tarafından hoş karşılanmayabilinmektedir. Çünkü işletmeler genellikle işletme
tarafından hazırlanmış bir çalışma süresi takvimine ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışma
saatlerinin belirsiz ve düzensiz olması işçilerin kendilerini boşlukta hissetmelerine neden
olmaktadır.

14.4.2. İşverenler Açısından Fayda ve Sakıncaları
İşçilerde olduğu gibi işverenler açısından da esnek çalışmanın olumlu yanları
olumsuzlardan daha fazladır.
14.4.2.1. Faydalar
14.4.2.1.1. Biyolojik Zaman
Esneklikle kişiler çalışma zamanını seçme hakkına sahip oldukları için, çalışma
vakitlerini verimli ve dinç oldukları zamana göre ayarlayabilmektedirler. Böylece işçilerin
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verimlilikleri, dolayısıyla da işletmenin üretim ve verimliliği artabilmektedir.
14.4.2.1.2. Gecikme ve İşe Gelmeme
Gecikmeler ve işe gelmemeler işletmelerde üretimin aksamasına ve verimliliğin
düşmesine neden olmakta ve işverenleri rahatsız etmektedir. Aksayan işin tamamlanması için
fazla mesai yapılması da ücret maliyetini artmaktadır. Esnek çalışma ise, içinin işyerine
geldiği vakti işe balama vakti kabul ettiği için bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.
14.4.2.1.3. İşe Başlamadan Önceki ve Sonraki Konuşmaların Azalması
Esnek çalışma ile işçiler işe farklı vakitlerde geldiğinden işe hemen başlamakta ve
konuma, sohbet etme gibi durumlarla vakit kaybı olması engellenmektedir.
14.4.2.1.4. Fazla Çalışmanın Azalması
Esnek çalışmayla fazla çalışma önemli ölçüde azalmaktadır. Fazla mesai azalması
mavi yakalı işçilere göre, beyaz yakalı işçilerde bunların yaptığı işlerin esnekliğe daha uygun
olması nedeniyle daha fazla olmaktadır. Fazla mesainin azalması ile işverenler daha yüksek
ücret gerektiren fazla mesai ücretleri ödemelerinden de kurtulmaktadırlar.
14.4.2.1.5. Ekonomik Açıdan Üretim Araçlarının Tam Kapasiteyle Kullanılması
ve Ana Maliyetlerin Azalması
Esnek çalışma ile işletmelerden faydalanma ve işçilerin çalışma süreleri
artırılmaktadır. Böylece çok pahalı olan üretim araçlarının kullanılma süresi artmakta, üretim
tesislerinin tam kapasite ile kullanımı sağlanmaktadır. Bu nedenle, işletmenin duran
varlıklarının 8-10 saat değil de, 15-20 saat gibi daha uzun süreyle verimli bir şekilde
kullanılmasıyla işletmenin ana maliyetleri azalmakta ve rekabet gücü artmaktadır.
14.4.2.1.6. Teknik Zorunluluk Olarak Ara Verilmesi
Bazı işlerde teknik olarak üretimin durması ve üretime ara verilmesi mümkün
olmamaktadır. Örneğin demir-çelik, mikro işlemci ve süt mamulleri üretiminin yapıldığı
işletmelerde üretime ara vermek imkânsızdır. Bu gibi işlerde üretimi kesintiye uğratmadan
işyerinin faaliyetinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işveren ve işletmeye
büyük zararlar verilmiş olacaktır. İşte esnek çalışma, işletmelere üretime ara vermeden
faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etme imkân vermekte, işverenleri telafisi imkânsız
zararlardan kurtarmaktadır.
14.4.2.1.7. İşçi Temininin Kolaylaşması ve İşgücü Devrinin Azalması
Esnek çalışmanın uygulanmasıyla işin insancıllaşması ve çalışma şartlarının iyileşmesi
sağlandığından dolayı, çalışanlar bu gibi işyerlerini tercih etmektedirler. Ayrıca esnek çalışma
işletmelerde işçi devrinin azalmasına imkan sağlamaktadır. Esnek çalışma işyerlerinde
çalışma şartlarını daha cazip hale getirdiğinden, burada çalan içişler işten ayrılmayı genelde
pek düşünmemektedirler. İşçi devrinin azalması verimliliği de olumlu etkilemektedir.
14.4.2.2. Sakıncalar
14.4.2.2.1. Yeni Ek Maliyetlerin (Masrafların) Ortaya Çıkması
Esnek çalışmanın işverenler için en önemli sakıncalarından biri, işletmeye yeni ve
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ilave masrafların yüklenmesidir. Bu maliyetler 2 şekilde olmaktadır: öncelikle başlangıç
aşamasında normal çalışma şeklinden esnek çalışma şekline geçiş esnasında bir takım
harcamalar yapılması gerekmektedir. İkincisi, esnek çalışmanın uygulanması sırasında iş
süreleri artmaktadır. Bu da daha fazla ısı ve ışık kullanılmasına, kafeterya hizmetlerinin
artmasına, santral ve güvenlik personelinin sayısının artmasına, ek servisler konmasına neden
olmaktadır. Netice olarak bunların tümü işletmelere yeni masraflar yüklemektedir.
14.4.2.2.2. Personel Planlaması ile Organizasyon Yönetim ve Denetim Zorluğu
İşverenler için esnek çalışmanın diğer bir sakıncası da, esnek çalışma uygulanan
işletmelerde personel planlaması ile organizasyon yönetim ve denetim konularında zorluklar
olmasıdır. Esnek çalışma işletmelerin personel planlamasını daha karmaşık hale getirmekte ve
zorlaştırmaktadır. Çünkü işçilerin işe geliş ve gidiş saatlerinde farklıklar olmaktadır. Diğer
yandan işletmenin çalışma süresinin artmasından dolayı organizasyon yönetim ve
denetiminde zorluklar çıkmakta, gerekli denetim süresi uzamaktadır.
14.4.2.2.3. Yan Ödemelerden Dolayı İşgücü Maliyetinin Artması
Esnek çalışma şekillerinden özellikle iş paylaşımı şeklinde çalanlar ile kısmi süreli
çalışanlar, yan ödemeler sebebiyle işgücü maliyetlerini artırmaktadır. Bu şekilde çalışanların
yan ödemeler açısından işverenlere maliyetleri daha yüksek olmaktadır. Çünkü iş
paylaşımında bulunanlar ile kısmi süreli çalanlar, tamgün süreli çalanlara göre haftalık veya
aylık olarak daha az çalıştıkları halde, aynı miktarda yan ödeme almaktadırlar. Yan ödemdeler
içinde gerek sosyal yardımlar, gerekse yasalardan doğan sosyal sigorta ve ipsizlik sigortası
primi gibi ödemeler bakımından durum değişmemektedir.
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Uygulamalar
Kutal Gülten; “Türkiye’de Çalışma Hayatında Esneklik Uygulamaları”, İktisat Fakültesi
Mecmuası, C. 55, S. 1, 2005, ss. 23-43.
Parlak Zeki ve Süleyman Özdemir; “Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik”,
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 60, 2011/1, ss. 1-60.
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Uygulama Soruları
1- Türkiye’de kayıtdışı istihdamın boyutlarını tartışınız?
2- Çekirdek-çevre işgücü ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özellikle 1970’lerin ortasında ortaya çıkan petrol krizinin yol açtığı ekonomik
durgunluk ve işsizlik sonucu, hükümetlerin esnekliği istihdam artırıcı ve işsizliği azaltıcı bir
önlem olarak teşvik etmeleri, esnek çalışma için daha elverişli olan hizmet sektörünün
yaygınlaşması ve ulusal ve uluslararası rekabet şartlarının artması gibi nedenler esnekliğin
yaygınlaşmasına sebep olmuştur.
Esnek çalışma türleri fonksiyonel esneklik, sayısal esneklik, ücret esnekliği,
uzaklaştırma stratejileri ve esnek süreli çalışmadır.
Esnek çalışmanın gerek işçi ve işveren, gerekse toplum açısından birçok faydası
vardır. Bilindiği gibi genelde endüstri ilişikleri sisteminin iki ana faktörü olan işçi ile işveren
arasında menfaat uyuşmazlığı vardır. Fakat esnek çalışmada tam tersine bu konuda genel
olarak menfaat birliğinin olduğu belirtilmektedir. Çünkü esnek çalışmanın her iki taraf için de
sakıncasından çok faydası mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1234-

Esnek çalışma türleri nelerdir?
Esnek süreli çalışma şekilleri nelerdir?
Esnek çalışmanın işçiler açısından faydaları nelerdir?
Esnek çalışmanın işverenler açısından faydaları nelerdir?
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