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ÖNSÖZ
Sanayileşme süreci insanlığın ilerlemesini sağlarken bazı yeni sosyal sorunların da
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yine bu
dönemde başlamış ve Sosyal Politika kavramı ortaya çıkmıştır. Sosyal Politika gelişmiş
sanayi toplumlarında sosyal sorunların çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
Sanayi Devrimi ile birlikte değişen üretim yöntemleriyle mal ve hizmet üretiminin
artması, bilimdeki gelişmelerle sağlık koşullarının iyileşmesi ve bunun gibi gelişmeler
insanlığa olumlu değişimler yaşatmış, ancak ortaya çıkan yeni düzen birtakım sosyal sorunları
da beraberinde getirmiştir. Kitlesel ve yaygın işsizlik, yoksulluk ve sefalet, yaşlı ve çocuk
sorunları, toplumsal adaletsizlik gibi bir dizi sosyal sorun bu dönemde gündeme gelmiştir.
Yine bu dönemde kadın ve çocuklar dahil insanların çok düşük ücretlerle, uzun süreler kötü
çalışma şartlarında çalıştırılmışlardır. Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan işçi sınıfının
birtakım sorunları da ilk defa ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfı geçimini emeğini satarak karşılamak
zorunda olduğu için fiziksel olarak emeğinin kullanılamaz duruma gelmesi, hem kendisine
hem de bakmakla yükümlü oluğu kişilerin yaşamlarını olumsuz etkilemiştir. Esasında sayılan
sorunların bir kısmı sanayi devriminden önce de var olmuştur ancak bu dönemde toplumu
geniş ölçüde etkilemiş ve sosyal sorun halini almıştır.
Günümüzde toplumsal alanda modernizmin etkisi artmasına rağmen, sosyal sorunlar
da buna paralel olarak çoğalmakta ve yaygınlaşmaktadır. Emek piyasasının aksamasından
kaynaklanan makro ve mikro sorunların yanında, çalışma yaşamından aile hayatına,
çocuklardan yaşlılara ve benzer birçok alanda sosyal sorunların varlığı söz konusu olmaktadır.
Bu çalışma ile oldukça çeşitlenmiş ve yaygınlaşmış olan sosyal sorunlar, bir ders kitabı
içerisinde toplanmaya çalışılmıştır. Sosyal sorunlar konularına dair giriş seviyesinde ve
güncel olan bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitabın alanda çalışanlara ve okuyacak
öğrencilere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Orhan KOÇAK
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YAZAR NOTU
Sosyal Sorunlar adlı bu çalışmada, günümüz modern hayatın sorunları olan sosyal
sorunlar akademik bir bütünlük içerisinde ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya, çalışma
hayatının merkeze alındığı modern dönemin başlangıcı olarak kabul edilen sanayi dönemi ile
başlanılmıştır. Kuşkusuz böyle bir başlangıç, sosyal sorunların en önemli kaynağı olan
sanayileşmenin ve modernleşmenin anlaşılması açısından da önemli olmaktadır. O nedenle
kitap içerisinde çalışma hayatının istihdam, işsizlik, kadın ve çocuk işgücü gibi konuları yer
almıştır.
Çalışmada, dezavantajlıların karşılaştıkları sorunların yanında,

ailenin günümüz

dünyasında yüzleştiği sıkıntılar da ayrı bölümler halinde yazılmıştır. Son yıllarda önemli bir
sorun olan göç ve ortaya çıkardığı sorunlar nedeniyle, göç konusu da özellikle incelenmiştir.
Tarihimizde sosyal içerme açısından önemli bir kurum olan ahilik müessesesinden, günümüz
için özellikle sosyal sorunların azalmasına yönelik çıkarılabilecek dersler ve son bölümde ise
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın sosyal sorunların çözümüne yönelik yapmış olduğu
uygulamalar, güçlendirme anlayışı kapsamında bugüne dair yapılabilecek çözümlere örnek
olarak yazılmıştır. Her bölümün girişinde, konuyu düşünmeye sevk edecek sorular
hazırlanmıştır. Ayrıca bölüm sonlarında, öğrencilerin kendilerini sınamaları için çoktan
seçmeli sorular bulunmaktadır.
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1. SANAYİ DEVRİMİ VE SOSYAL SORUNLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, genel tarihsel bir bakış kazanmak amacıyla sanayi devriminin çıkışı ve
getirdiği yeniliklere ilave olarak, sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyal sorunlar ve bu
sosyal sorunların kısaca çözümlerine dair sosyal politika ve sosyal hizmet açısından bilgiler
verilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumların geçirdiği evreler kısaca nelerdir?

2)

Sanayi devrimine neden olan etkenler nelerdir?

3)

Sanayileşme ile ortaya çıkan sorunlar nelerdir?

4)

Sosyal devlet nedir? Refah devleti ile arasında fark var mı?

5)

Sosyal hizmet nedir? Sosyal politika ile sosyal hizmet arasındaki ilişki nasıldır?

6)

Sosyal hizmet aşamaları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sanayi devrimi ve
sosyal sorunlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal sorunların çıkışına

Feodal dönemden

neden olan sanayileşme ve yol

sanayileşmeye geçiş sürecini

açtığı sorunlar anlaşılacaktır

anlatan kitaplar okunmalıdır.

4

Giriş
İnsanlık var olduğu günden bugüne sürekli bir gelişim süreci içindedir. Bu tarihi
süreçte önemli değişikliklere şahit olmuştur. Bunların ilki M.Ö VIII. bin yılda ortaya çıkan
tarım devrimidir. Tarım devrimi ile daha önce avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlayan
insanlar, çiftçi ve hayvan yetiştiren topluluklar halini almışlardır. İnsanlığın gelişim sürecini
etkileyen diğer önemli değişiklikler arasında yazının bulunuşu, kentleşme ile yerleşik düzene
geçilmesi ve bununla birlikte devletin inşası sayılabilir.
İnsanlık tarihindeki köklü değişikliklerin başlarında 18. yüzyılda başlayan Sanayi
Devrimi gelmektedir. Sanayi Devrimi iki yüzyıl içinde dünyanın tarımla uğraşan nüfusunu
radikal biçimde azaltarak insanı artan ölçüde hizmet ve mamul mal üreticisi haline getirmiştir
(Güran,1990; 3).
Sanayi Devrimini genel anlamda üretimde insan ve hayvan gücüyle işleyen tarım
toplumundan makine gücünün işlediği sanayi toplumuna geçiş olarak tanımlamak
mümkündür. Dar anlamda sanayileşme, mal üretiminde makine kullanma veya milli gelir
içinde sanayi kesiminin payının belirli bir orana erişmesidir. Geniş anlamda sanayileşme ise,
Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal vs. alanlarda
uğradıkları değişikliklerdir. Bu devrim birçok alanda yeni teknik buluşlarla üretim artışına ve
dolayısıyla refah artışına yol açmıştır. Üretim biçiminin değişmesi sonucu oluşan arz fazlası
ile tüketim maddelerini artırarak kolaylıklar sağlamıştır.
Sanayi Devrimi İngiltere'de 1750'lerde başlamış, etkisi zamanla tüm dünyaya
yayılmıştır ve toplumu ekonomik, sosyal ve siyasi açılardan derinden etkilemiştir. Sanayi
devriminden önceki toplum ve ekonomi yapısı köklerinden sarsılmış ve ortaya yepyeni bir
ekonomik sistem, yeni bir üretim düzeni ve yeni sosyal yapı çıkmıştır. Devrim bu sosyal yapı
içerisinde yeni sınıfların oluşmasına neden olmuştur.
Toplumsal ve ekonomik hayatı böylesine etkileyen devrimin başlangıcı buharlı
makine ile olmuştur. Buharlı makinenin icadı ile yaygın ve kitlesel üretimi mümkün kılan
yeni teknoloji fabrikaların doğuşuna neden olmuştur. Atölyeden fabrika düzenine geçilmesi,
atölyenin usta-çırak ilişkisinden fabrikanın patron-işçi ilişkisine geçilmesi sonucunu
doğurmuştur. Fabrika temelli kitlesel üretime geçilmesi ile birlikte kırsal alanlarda tarım
sektöründe toprağa bağlı olarak çalışan köylüler sanayi devrimi sonrası kurulan bu fabrika
sisteminin vasıflı ve vasıfsız işçileri haline gelmiştir.
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Üretimin küçük atölyelerden fabrikalara taşınması ile birlikte oluşan işçi sınıfı da bu
fabrikaların yoğunlaştığı kentlere göç etmişlerdir. Bu durumun topluma yansıyan olumsuz
sonuçları olmuştur. Fabrikaların ülkenin bazı kentlerine yoğunlaşması ile insanlar gayet
olumsuz şartlar altında sefil bir hayata mahkum olmuşlar, fabrikaların bulunduğu bölgelere
yakın yerlere taşınmak zorunda kalmış ve buradaki teneke mahallelerde gayet sağlıksız şartlar
altında yaşamak zorunda kalmışlardır.
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1.1 Sanayi Devrimi Öncesi Toplum Yapısı
Sanayi Devriminin sonuçlarının öneminin anlaşılabilmesi için devrimden önceki
toplum yapısının incelenmesi ve iyi anlaşılması gereklidir. Tarihsel olarak incelendiğinde ilk
toplum yapısının köle düzenine dayanan bir yapı olduğu görülür. Ekonomisi tarıma dayanan
köleci toplum yapısında insanlar iki sınıftan oluşmaktadır; köleler ve özgür insanlar (Güven,
1995; 29). İlk çağlarda rastlanılan köle düzeninde zorla çalıştırılan kölelerin durumu doğal
karşılanıyor, kölelerden içinde bulundukları durumdan kurtulmaları yönünde bir çaba
göstermeleri beklenmiyordu. Bu yapıda üretimde emeğin yerini alabilecek başka bir güç,
teknoloji ve enerji bulunmamaktaydı (Güven, 1995; 30).
İlk çağlardan orta çağlara gelindiğinde kölelik düzeninden feodal toplum yapısına
geçildiği görülür. Feodal çağ da toprağa bağımlıydı ve bu çağda gerekli olan hemen hemen
bütün malları sadece toprak üretiyordu (Huberman, 2014; 20). Bu nedenle nüfusun büyük bir
bölümü, örneğin Rusya ve Balkanlarda % 90'ı kırsal kesimde yaşamaktaydı (Hobsbawn,
2008; 33). Avrupa Sanayi Devrimi öncesinde çoğunlukla tarımsal nüfusun yoğun olduğu bir
toplumsal yapıya sahipti.
Feodal yapıda toplum iki sınıftan meydana gelmekteydi; toprak sahipleri (soylular) ve
çalışanlar (serfler). Diğer bir sınıf ayrımında feodalizmde üç sınıfın bulunduğunu savunulur;
dua edenler (kilise), savaşanlar (şovalyeler) ve çalışanlar (serfler) (Huberman, 2014; 12). Bu
sınıflar da kendi aralarında ayrılmaktaydı. Örneğin soylular sınıfı lordlar, kontlar, dükler ve
krallardan oluşmaktaydı. Serfler toprak mülkiyetine sahip değillerdi ancak lordlardan
kiraladıkları toprakta ve lord için çalışmaktaydı. Serfliğin birkaç derecesi bulunmaktaydı.
Ayrıca serbest köylüler, işleyecek herhangi bir toprağı olmayan ve karın tokluğuna çalışan
"cotter"lar da sosyal sınıf içerisinde yer almaktaydı. Tüm sınıfların ortak noktası topraktı. Bu
düzenin köle düzeninden farkı feodal beye bağlılık statüsünün gevşek olması, serflerin köleler
gibi alınıp satılmamalarıdır (Güven, 1999; 31). Feodal devrin bir diğer özelliği de feodal
beyle kendisine bağlı ve vassal olarak adlandırılan köylü ile arasında bir çeşit sözleşmenin
mevcut olmasıdır. Feodal bey koruma görevini üstlenir, maiyeti altındakilerin arasındaki
sorunları çözer ve karşılığında da vassal savaşçı olarak beye hizmet verir ve vergi öderdi
(Sander, 2005). Sanayi Devrimi öncesi insanın servetinin ölçüsünü sahip olduğu toprak
parçası belirliyordu (Huberman, 2014; 20). Bu yüzden toprağın önemi çok büyüktü ve uğruna
savaşlar çıkmaktaydı.
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Her ne kadar devrimden önce tarım önemli bir olgu olsa da, kurulan kentsel alanlarda
el sanatları ve ticarete dönük lonca düzenine dayanan bir ekonomik yapı da kurulmaya
başlanmıştı. Batı Avrupa'da 11. ve 16. yüzyılları arasında görülen bu tür kültürel, sosyal ve
iktisadi değişimler sanayi devriminin başlangıcını etkilemiştir (Cipilla, 1999; 24). Tarım bu
süreçte halkın başlıca uğraşı alanı olsa da, tarımın yanında kapalı ekonominin gerektirdiği el
sanatları durmadan gelişiyordu. Dokumacılık, demir-çelik, deri ve ağaç işleri bir hayli
ilerlemişti (Yücel, 1964, 58). Özellikle ticaretin gelişimi şehirlerin büyümesine neden olmuş,
şehirlerin büyümesi de iç pazarı canlandırmış ve ticaretin daha fazla büyümesine neden
olmuştur.
Ortaçağda kentsel alanlarda kurulan loncalar genellikle aynı meslekte veya el sanatı
dalında çalışan ustaların kurdukları örgütlerdir. Ustaların yönettiği bu tür örgütlerde hangi
malların üretileceği, hangi pazarlarda pazarlanacağı, ücretler, çalışma koşulları, çırağın
kalfalığa, kalfalığın da ustalığa geçişine ilişkin kuralları usta belirlemektedir (Güven, 1999,
30). Başlangıçta lonca düzeninde ustayla kalfa ve çıraklar arasındaki çalışma ilişkileri
geleneklere, dinsel kurallara dayanmakta iken, 13. ve 14. yüzyıllarda ticaretin ilerleyerek
ustaların zenginleşmesiyle bu ilişkiler bozulmaya başlamıştır (Huberman, 2014; 77).
Sanayi Devrimine giden süreçte orta çağın feodal düzeninden çıkan İngiltere'de
merkezi yapıların kuvvetlendiği, devlet ve bürokrasinin güçlendiği ve ülke yönetiminde söz
sahibi olduğu görülmektedir. Fransız Devrimi'nin de etkisiyle Ulus-Devlet yapısı güçlenmiş,
liberalizm gelişmiş ve burjuva güç kazanmaya başlamıştır. Rönesans ve Aydınlanma Dönemi
Sanayi Devriminin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde modern bilgi ve
bilim daha sistemli bir şekilde ekonomik faaliyetlerle bütünleşmiş ve böylece yerel unsurların
yerini ulusal ve uluslararası pazarlar almaya başlamıştır (Deane, 2000; 30).

1.1.1. Sanayi Devrimi
Dünya tarihinde tarım devrimi ile birlikte yaşanan iki önemli kırılma noktasından biri
Sanayi Devrimidir (Hartwell, 1970; 1). Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın
başını kapsayan periyotta öncelikle İngiltere'de başlayan, daha sonra Avrupa'ya yayılan ve
sonra tüm dünyayı etkisi altına alan bir dizi buluşun üretim gücünü, tekstil, demir ve çelik
sanayileri ile taşımacılığı etkilediği ve sonuçta üretimin yapısının tamamen değiştiği bir
büyük olaydır (Güven, 1995; 32). Bu değişim sadece sanayinin fabrikaları, büyük şehirleri ve
maden ocakları ile ortaya çıktığı alanlarda sınırlı kalmamış, her yerde ve sahada kendini
göstermiştir (Tuna ve Yalçıntaş, 1999; 22). Sanayi Devrimi, ekonomik, siyasal ve kültürel
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açıdan devrimden önceki toplum yapısı ile, devrimden sonra ortaya çıkan toplum yapısını bir
bıçak gibi ikiye bölmüştür. Sermayenin yıllar süren birikimi, ticaretin artması, teknolojik
gelişmeler ve yeni üretim süreçlerinin ortaya çıkması ve siyasal alanda ortaya çıkan
gelişmeler sanayi devriminin en belirgin nedenleri olarak ifade edilebilir (Küçükkalay, 2008;
225).
Sanayi Devrimini tanımlanması dar ve geniş açıdan iki türlü yapılabilir. Yalnızca
üretim biçiminin değişmesini ele alarak tanım yapılacak olursa dar anlamıyla sanayi devrimi;
insan, hayvan, rüzgar ve su gücüne dayanan üretim biçiminin yerine makine gücüne dayanan
üretim biçimine geçilmesidir (Torun, 2003; 182). Devrimden önce üretim evlerde kurulan el
tezgahlarında, usta, kalfa ve çırak tarafından yapılmakta iken, sanayi devriminden sonra
makinelerin kurulduğu fabrikalara geçmiştir. Bu yeni üretim şekli aynı zamanda yeni toplum
düzeninin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Güven, 1995; 32). Geniş anlamda sanayileşme ise,
Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal vb. alanlarında
uğradıkları değişikliklerdir (İlkin, 1973; 427). Devrim büyük ve derin toplumsal değişmeleri
de beraberinde getirmiş, ekonomik ve sosyal yaşantının tüm yönlerini değiştirerek tüm toplum
düzeninin değişmesine neden olmuştur.
Sanayi Devriminin neticesinde oluşan Sanayi Toplumu, ekonomisi endüstriye dayalı
toplum biçimidir. Ancak bunun yanında Sanayi Toplumu, sosyo-kültürel yapıyı oluşturan
temel kurumların; moral değerlerin, ailenin, siyasetin, eğitimin, nüfus ve toplumsal ilişki
biçimlerinin önceki geleneksel toplum biçiminden tamamen farklılaştığı ve kendine özgü bir
nitelik kazandığı bir toplum biçimini ifade eder (Marshal,1999; 636).
Sanayi Devriminin oluşmasını hazırlayan bir takım nedenler vardır. Demografik
değişim, tarım devrimi, ticaret devrimi, ulaşım alanındaki gelişmeler, sermayenin birikimi,
teknolojik ilerlemeler ve mali piyasadaki gelişmeler Sanayi Devriminin ortaya çıkmasına
doğrudan etki eden nedenler arasında sayılabilir (Torun, 2003; 183). Bunların dışında
girişimcilik yeteneğinin olması, kömürün üretim sürecinde yoğun olarak kullanılmaya
başlanması ve üretilen malların alım satımına yönelik yeni pazarların açılması Sanayi
Devrimini hazırlayan önemli faktörler arasında sayılabilir (Lipson, 1950; 189).
Sanayi Devriminin ortaya çıktığı zaman ve mekanın şartlarının anlaşılabilmesi,
devrimin ve sonuçlarının iyi bir şekilde kavranabilmesi için önemlidir. Sanayi Devriminin
ortaya çıktığı İngiltere ve Avrupa, Sanayi Devrimi’nin öncesinde çoğunlukla tarımsal nüfusun
yoğun olduğu bir toplumsal yapıya sahiptir. Ancak yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere
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paralel olarak Fransız Devrimi’nin sonrasında burjuvazinin güç kazanmasıyla başta İngiliz
toplumu olmak üzere Alman ve Fransız toplumları bir değişim süreci yaşamıştır. Tarım bu
süreçte ticarileşmiş, büyük toprak sahipleri arazilerini çiftçilere kiralamaya başlamış ve
çiftçiler daha fazla artık ürün elde etmek amacıyla yeni yöntemler geliştirmeye başlamışlardır.
Elde edilen fazla ürünleri için yeni pazarlar bulunmuş ve ticaret gelişmiştir. Bu dönemde
sermaye birikimi hızlanmıştır. Avrupa'da ortaçağ'ın hakim siyasi yapılanması olan feodal
sistem ile bu sistemin ekonomik yapılanması olan malikane sisteminde tarım toprakları ile bir
şato veya kale etrafında şekillenen yerleşim birimlerinin sahibi olan feodal beyler ile
aristokrat ve senyörler; serflerin ve köylülerin çalışmaları sonucu ve kendi topraklarından elde
ettikleri gelirlerle belirli bir miktarda sermaye birikimi sağlayan gruplardan birini
oluşturmuştur. Daha sonra sanayi devrimi ile birlikte sermaye sahibi müteşebbisleri
oluşturacak grupların arasında bu feodal beylerin bıraktığı yüksek miktarlı miraslarla dönemin
zenginleri arasına giren mirasçıları da yer almaktadır (Küçükkalay, 2008; 99).
Orta çağda Avrupa'da 10. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan kentlerin gelişimi,
yeni pazarların ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Ticaretin gelişmesi ile zenginlik
artmış, kentlerde artan zenginlik kentleri cazibe merkezleri haline getirmiş ve kırsal kesimlere
göre daha iyi hayat şartlarına sahip olan kentlerde nüfus artmaya başlamıştır (Rosenberg ve
Birdzell, 1992; 99). Nüfus artışı sanayileşmeye giden süreçte talebin oluşturmasının yanında
gerekli ucuz iş gücünü sağlaması açısından önemli olumlu etkisi olmuştur (Torun, 2003; 183).
Nüfus artışının yanında 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan kapitalist sistem Batı'da,
özellikle İngiltere'de ticaretin hızla gelişmesine neden olmuş, bu dönemde paranın önemi
artmıştır. Batı Avrupa'da ticaretin gelişmesi ile kapitalist düzen ortaya çıkmış, toprağın yerine
ticaret ekonomik yaşam için belirleyici dinamik oluşturmuş ve para ekonomisine geçiş gibi
yeni özellikler ortaya çıkmıştır (Talas, 1999). Bu dönemde kıymetli madenlerin önemi artmış
ve zenginliğin ölçüsünü sahip olunan kıymetli madenle orantılayan "Merkantilist" düşünce
akımı gelişmiştir. Merkantilist dönemde, Batı Avrupa'da ticaret, ulaşım, tarım, sanayi,
metalürji, nüfus, kentleşme, mali ve teknoloji alanda, kısaca toplumsal ve ekonomik yaşamın
her alanında canlanma başlamıştır (Talas, 1972; 25). Özellikle İngiltere'de ticaret, gemicilik,
kredi ve para konularında önemli gelişmeler kaydedilmiştir (Zeytinoğlu, 1993; 119-122).
Ortaya çıkan kapitalist düzenle birlikte kâr ana gaye, para temel değer ve servet sahibi olmak
başarı sayılmaya başlanmıştır (Talas, 1999). Sanayi Devriminin hazırlanışında önemli yeri
olan sermayenin birikimini kapitalist düzende oldukça hızlandırmıştır.
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Neden Sanayi Devrimi ilk önce İngiltere'de başlamıştır? Bunun nedenlerinin başında
16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere'nin sömürgecilikte başarı sağlamış olması gelir. İngiltere kendi
topraklarının sınırları dışına çıkarak keşfettiği yeni topraklarda ekonomik ve siyasal
çıkarlarını ilerletmiştir. Bu durum ticaretinin oldukça ileri gitmesine neden olmuştur. İngiliz
tacirler İngiltere'de üretilen her şeyi satma imkanı bulmuşlar ve bu durum üretimin hızlanması
ihtiyacını doğurmuştur (Heyes, 1939; 8). Üretimin hızlanması konusundaki araştırmalar hız
kazanmış ve bu devirde birkaç deha ortaya çıkarak yeni buluşlara imza atmışlardır.
İngiltere'de 1750 yılına gelindiğinde tarımsal faaliyetler azalmaya başlaması,
insanların sanayi dışı uğraşlardan sanayi için çalışmalarına aktarılması önündeki engeller
ortadan kalkmış olması da devrimin İngiltere'de başlamasının ayrı bir nedenidir (Hobshawn,
2008; 36). 18. yüzyılın ikinci yarısında, kapitalizmin benimsenmesinin de etkisiyle, İngiliz
parlamentosundan

tarımsal

toprağın

çitlenmesi

(literatürde

çevirme

olarak

da

adlandırılmaktadır) (Enclosure Act) ile ilgili yasa tasarısı toprağın mülkiyetini özelleştirmiştir.
Çitleme yasası ile tarımda bireycilik gelişmiş, topraktaki özel mülkiyet artmıştır. Bu da
dokuma sanayine hammadde sağlamış, sanayi için gerekli işgücü açığa çıkmış ve tarımdaki
doğrudan üreticiler bağımlılık ilişkilerinden kurtulmuşlardır (Özel, 1993; 46). Ayrıca çok
pahalı olmayan yatırım yapılması için gerekli olan sermaye birikimi oluşması ve o günün
şartlarında başka bir ülkenin sahip olamayacağı ulaşım imkanlarının da İngiltere'de bulunması
devrimin İngiltere'de başlamasını etkilemiştir (Hobshawn, 2008; 36).
Özellikle 18. yüzyılın başlarında kumaş dokumasında yünün yerine pamuğun
kullanılmasının ıslah edilmesi, bunun için ihtiyaç duyulan pamuk ipliğinin çıkrıklarda
üretilmesinin

hızlandırılması,

devrimi

hazırlayan

nedenlerdendir.

Ayrıca

dokuma

makinelerinin su kuvveti ile çalıştırılmasının yolunun bulunması da Sanayi Devrimine giden
süreçte etkili olmuştur. Tüm bu gelişmeler üretimi hızlandırmış, ancak sanayi devriminin
başlangıcının kabul edildiği en büyük buluş 1769'da James Watt tarafından buhar makinesinin
ıslah edilerek üretimde kullanılmaya başlaması olmuştur. Aslında daha önce buhar makineleri
İngiltere'de madenlerde kullanılmaktaydı, ancak ısınma ve soğutma problemlerinin yanında
çok fazla kömür kullanılması vakit ve kömür israfına neden olduğu için etkin değillerdi
(Heyes, 1939; 13). James Watt'ın yeni buluşu sayesinde bu makinelerin ısınma ve soğutulma
problemleri halledilmiş ve kullandığı kömürden de dörtte üç oranında tasarruf edilmiştir. Aynı
zamanda buhar makinelerinin ileri geri piston hareketinin dairesel harekete çeviren bir cihaz
da yapması bu makinelerin dokuma ve iplik üretiminde kullanılmasını sağlamıştır (Heyes,
1939; 14). Sanayi Devriminin İngiltere'de gelişmesinin en büyük nedenlerinden biri de

11

makineler için gerekli olan kömür ve demir madenlerinin İngiltere'de bol miktarda
bulunmasıdır (Yücel, 1964; 59).
Buhar makinelerinin ıslah edilerek üretime uygun hale getirilmesinin ardından bu
makinelerin üretimde kullanılması hızla yayılmıştır. 1802'de İngiltere'de bu çeşit makinelerin
kullanılmasının yanında James Watt bu makineler için Fransa ve Almanya'dan dahi siparişler
almaya başlamıştır (Hayes, 1939; 14). Artık makineleri üretmek ve işletmek için daha fazla
demir ve kömüre ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu durum demir ve kömür üretimini daha önce
olmadığı kadar artırmıştır. 1830 ile 1850 arasında İngiltere'de demir üretimi 680.000 tondan
2.250.000 tona yükselmiş, kömür üretimi 15 milyon tondan 49 milyon tona çıkmıştır
(Hobsbawn, 2008; 55).
Makinelerin hareket kaynağı olarak buharın kullanılması üretimin dışında birçok
alanda da kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle ulaşım alanında kendini göstermeye
başlayan buharlı makinelerin kullanımı 1838'de ilk buharlı geminin okyanusu 15 günde
geçerek zamanı yarıya indirmesi ve karada da buharla işleyen ilk lokomotifin kullanılmaya
başlanması üretimin yanında ulaşım ve taşımacılıkta da buharlı makinelerin kullanılması
devrimin temelini oluşturmuştur.
Üretimde devasa makinelerin kullanılmaya başlanması ile üretim küçük atölye ve
ustaların sahip olduğu evlerden büyük fabrikalara taşınmıştır. Her ne kadar Sanayi
Devriminden önceki dönemde fabrika sayılabilecek üretim yerleri açılmış olsa da bu yoldaki
asıl değişim makinelerin üretimde tam manasıyla kullanılmaya başlaması ile olmuştur (Hayes,
1939; 22). Üretimde kullanılan büyük makineler için özel binalar inşa edilmiş ve bu
makineleri işletmek için düzenli saatlerde çalışacak işçilere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Küçük üretim yapan atölyelerde çalışan ustalar büyük fabrikalar ile rekabet edememişler ve
sahip oldukları yerleri kapatmak zorunda kalarak fabrikalarda işçi olarak çalışmaya
başlamışlardır. Devrimden önce üretim aktörlerinin başında gelen usta, kalfa ve çıraklar yeni
dönemde vasıfsız işçi statüsüne düşmüşlerdir.
Fabrika üretiminin yayılması ile birlikte tarih sahnesine yeni sosyal sınıflar da
çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde oluşan ve sınıf bilinci ile hareket eden iki sosyal sınıf ön
plana çıkmıştır: sermaye sahipleri ve ücretli çalışan işçiler. Önceki dönemde feodal beyler,
serfler, asilzadeler, kentlerin oluşmasıyla ortaya çıkan burjuvazi gibi sosyal sınıflar mevcut
iken, yeni dönem bunları ortadan kaldırmış ve yeni bir sınıfı ortaya çıkarmıştır: "proletarya"
adı verilen emeğini satan işçi sınıfı.
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1.1.2. Sanayileşme ve Sanayi Toplumu
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, üretim faktörlerinin makineleşerek
sanayileşmenin gerçekleştiği sanayi devrimi ile olmuştur. Bu devrimle birlikte meydana gelen
teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler yeni bir sosyal yapıyı da beraberinde getirmiş;
"sanayi toplumu" dönemi başlamıştır. Sanayi toplumunda tarımdaki fiziksel emeğin yerini
makineler almıştır. Artık sosyal yapı kırsal ve tarımsal özelliğinden sanayi ve üretime dayalı
bir yapıya bürünmüştür. Sanayi toplumu kavramı 18. yüzyıl Avrupa'sını anlatmak maksadıyla
birçok sosyolog ve iktisatçı tarafından kullanılmış, imalat sanayinin o dönemdeki önemini
vurgulamış, 19. yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuştur (Erkal, 1998; 49).
Basit bir tanımla Tarım Devrimi sonucu ortaya çıkan topluluk biçimine “Tarım
Toplumu”, Sanayi Devrimi sonucu somutlaşan topluluk biçimine ise “Sanayi Toplumu”
denmektedir (Torun, 2003; 182). Sanayi toplumu kavramını ilk kullanan 1816'da "L'industrie"
(Endüstri) adlı eserinde Saint Simon olmuştur (Swingewood, 1998; 54). Bu çalışmasının
yazıldığı dönem itibariyle sanayileşme yolun oldukça başlarındadır. Saint Simon, toplumun
gerçek güçlerinin üretime ve sanayiye dayalı olduğunu, sanayi toplumunun üretim temelinde
kurulduğunu ve toplumun merkezi bir iktidar yapısına değil, sivil toplum kurumlarına
dayandığını savunmuştur (Swingewood, 1998; 56). Simon sanayileşme sürecini bilim ve
tekniğin ilerlemesine bağlı olarak bir gelişim aşaması olarak görmüştür, ancak yine de
sanayicilerin feodal toplumu hatırlatan hiyerarşik bir yapı oluşturup merkezi otoriteye sahip
oldukları gerçeğini vurgulamıştır.
Sanayi toplumuna ilişkin bir başka önemli düşünür olan Durkheim'a göre sanayi
toplumu olgusunda iş bölümü oldukça önemlidir (Avcı ve diğ., 1993; 18). Bu iş bölümü
toplumsal yapının tümünü etkiler ve toplumsal farklılaşmayı oluşturur. Bu farklılaşma ise
toplumsal yapıyı dönüştürür.
Sanayi toplumu ile ilgili olarak, sosyolojinin doğuşunda önemli bir yeri olan August
Comte'un görüşlerine göre sanayi toplumu tüm insanlığın toplumu haline gelecektir. Comte
sanayi toplumunun özelliklerini şu şekilde belirtir (Aron, 2000; 72):
- Sanayide üretim en çok verimi sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve sanayi, işin
bilimsel örgütlenmesi üzerine kurulmuştur.
- İşin bilimsel örgütlenmesi sayesinde insanlık, kaynaklarını olağanüstü biçimde
geliştirmiştir.
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- Sanayi üretimi yeni bir toplumsal olgu olan işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır.
- Bu işçi sınıfı ve işçilerin işyerinde toplanmaları işçi ve işveren (ya da kapitalist)
arasında açık ya da gizli bir çatışmaya yol açar.
- İşin bilimsel örgütlenmesiyle zenginlik durmaksızın artar ve aşırı üretim bunalım
yaratır. Birçok insan yoksulluk çekerken mallar satılmaz.
- İşin sınai ve bilimsel örgütlenmesine bağlı ekonomik sistem, değişim özgürlüğü ve
girişimci ile tüccarın kar arayışı ile belirginleşir. Bazı kuramlar bundan zenginliğin temel
koşulunun kar arayışı ve rekabet olduğu, devletin işlere ne kadar az karışırsa üretim ve
zenginliğin o kadar hızla artacağı sonucuna varırlar.
Sanayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan toplumsal değişim, yeni toplum tipi olan
sanayi toplumunu oluşturmuştur. Daha sonra kullanılan "modern toplum, kapitalist toplum,
çağdaş toplum, gelişmiş toplum" gibi terimler aynı zamanda sanayi toplumu anlamına
gelmektedir (Duran, 2002; 11). Devrimin sonuçları, insanlık tarihinde hiç görülmedik biçimde
köklü bir dönüşüm süreci yaşatmıştır. Artık ortaya çıkan yeni toplum tipinde yeni sınıfsal
farklılıklar ve daha önce hiç karşılaşılmadık yeni kitlesel sorunlar vardır. Ancak sanayileşme
ile sanayi toplumu olma hedefi çoğu ülke tarafından gerçekleştirilmek istenen önemli bir
dönüşümdür.
Sanayi toplumu yapısal olarak kendisinden önceki toplumlardan farklı özelliklere
sahiptir. Ekonomi, hukuk, siyaset, eğitim ve kültür gibi alanlarda özgün bir yapıya sahip olan
sanayi toplumu bu konuda tarım toplumundan oldukça farklılıklar göstermektedir. Sanayi
toplumunu oluşturan birçok özellik söz konusudur. Daha önceki toplum yapısından farklı
olarak sanayileşme sonucunda ortaya çıkan toplumun en önemli özelliği ekonomik yapısının
oldukça farklılaşmış olmasıdır. Ayrıca bilim yeni toplum tipinin yükselen bir değeridir.
Sanayileşme, bilimin ilerlemesi ile gelişmiş, modern bilim, sanayi toplumu ile özdeşleşmiş bir
olgu haline gelmiştir. Yeni toplum düzeninde teknoloji ilerlemiş ve insanlık teknolojik
düzenle tarımsal düzeni ikame etme çabasına girmiştir. Bununla birlikte sanayi toplumunun
özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Avcı ve diğ., 1993; 30):
- Sanayileşme ile birlikte tarımda çalışanların sayısı % 50'lerin üzerinde iken sanayi
toplumunda % 10'un altında kalmıştır. Dolayısıyla sanayi sektöründe çalışanların oranı %
50'lere ulaşmış, tarım ve sanayi sektörü dışındaki nüfus ise hizmetler sektöründe
yoğunlaşmıştır.
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- Tarım toplumundan farklı olarak sanayi toplumunda girişimcilik, üretimde teşebbüs
aileden ayrılmıştır. Tarım toplumunda üretim birimleri ailede, evlerin bir odasında
gerçekleştirilmekte iken, sanayi toplumunda fabrikalara geçmiştir.
- Tarım toplumunda üretim el sanatları ve meslek gruplarında çalışan usta, kalfa ve
çıraklar tarafından gerçekleştirilirken, sanayi toplumunda üretim makineleşerek fabrikalara
geçmesi ile birlikte ortaya çıkan işçi sınıfı tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
- Sanayi toplumunda seri üretim söz konusudur. Fordist üretim biçimi olarak
adlandırılan bu tür üretim biçiminde sadece el emeği gerektiren, zihinsel çalışmasına gerek
duymayan, kuralcı, baskıcı, sabit, otoriter, durağan ve statik bir üretim tipidir. Bu üretim
biçiminde yoğun ve uzun çalışma saatleri söz konusudur. İşgücü vardiyalara göre ayrılır ve
gece-gündüz durmaksızın üretim yapmak temel hedeftir (Sezal, 1991; 89).
- Sanayi toplumunda aynı zamanda işbölümü ön plana çıkmaktadır.
- Fabrikalar sanayileşmenin ve sanayi toplumunun simgesidir. Fabrikalar üretimin
merkezleri olduğu kadar, geniş kitlelerin uzun saatlerini ve yaşamlarını geçirdiği toplumsal
sembollerdir.
- Sanayi toplumu özel mülkiyete, serbest rekabete ve kâr maksimizasyonuna dayanır
(Avcı ve diğ., 1993; 36). Bu toplumun ekonomik anlayışında serbestlik söz konusudur ve
hedef daha çok kâr elde etmektir. Özel şirketler ve kamu kuruluşlarıyla birlikte bireysel
mülkiyet hakkı da söz konusudur.
- Kentleşme sanayi toplumunun öne çıkardığı olgulardan birisidir. Kitlesel üretim
merkezlerinin oluşması beraberinde kentleşmeyi getirmiştir.
- Kentleşme ile birlikte geniş aile yapısı yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır.
Ailenin ekonomideki üretim işlevi ortadan kalkmış, üretim evlerden fabrikalara geçmiştir.
Tarım toplumunda ataerkil olan aile içi ilişki yapısı yerini eşitlik ilkesinin hakim olduğu bir
yapıya bırakmıştır.
- Değişen toplum yapısı ile birlikte toplumsal norm ve değerler de değişmiştir.
Geleneksel davranışlar yerini sanayi toplumunda rasyonel davranışlara bırakmıştır. Bu
toplumda akla ve aklın ilkellerine uygun davranışlar sergilenmeye başlanmıştır.
- Sanayi toplumunda ortaya çıkan rasyonel davranış biçimi din anlayışını da
etkilemiştir. Dinsel inançların, davranışların ve kurumların toplumsal önemlerini yitirdikleri
bir dönem başlamıştır.
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- Sanayi toplumunun en önemli özelliklerinden biri de sosyal sınıf kavramının ortaya
çıkmasıdır. Özellikle Marx'ın ortaya attığı teoriye göre toplum "burjuva" ve "işçi" sınıfı olarak
ikiye bölünmüştür. Bu iki sınıf arasında çatışmalar toplusal düzenin yeni ortaya çıkardığı
sonuçlardandır.
- Siyasal sistem sanayileşmeden etkilenmiş ve bu süreçte parlamenter demokrasi kabul
görmüştür. Liberalizm, kapitalizm, demokrasi, insan hakları, eşitlik, laiklik, yabancılaşma vb.
kavramlar bu süreçte ortaya çıkmıştır.
Sanayi toplumu kendine özgü yapısı ile önceki toplum yapılarından ayrılmaktadır. Bu
yeni toplumu kendilerinden önceki toplumlardan ayıran en önemli farklar ekonomik, siyasal
ve kültürel alanlarda görülmektedir.

1.1.3. Sanayi Toplumunun Ekonomik Yapısı
Sanayi devriminden önceki dönemde tarım toplumunun yapısında pazar ekonomisi
kavramı henüz ortaya çıkmamıştı ve toplumlar daha ziyade kendi kendine yetebilecek
seviyede üretim yapıyorlardı. Ekonomik faaliyetler, esas itibariyle, bir araç niteliğinde olup,
daha çok dini inançların ve geleneklerin belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülüyordu.
Üretim aile içinde, bireyler, hayatı devam ettirebilmek için zorunlu olan gıda ve diğer
ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunuluyordu.
Sanayi devrimi ile birlikte, bu anlayışta bir değişiklik oldu. Artık ekonomik faaliyet,
insanın hayatını devam ettirebilmek maksadıyla bir araç olmaktan çıktı ve amaç haline geldi.
Sanayi toplumunun ortaya çıktığı coğrafyadaki insanlar daha zengin ve müreffeh yaşamayı,
daha rahat olmayı ve istek ve arzularını yapılabilir hale getirmeyi tercih etmeye
başlamışlardır.
Sanayi Devriminin ilk etkisi sanayi ve ticaretin yayılması, kentlerin büyümesi ve
servetin artması ile görülmüştür (Hayes, 1939; 18). Bu durum insanların tarım ve imalat
sanayinde uzun yıllar kullandığı geleneksel yöntemlerinin yerini alan makineleşmiş ve
teknolojiye dayanan üretim şeklinin bir sonucudur. Üretimde makinelerin kullanılmasının
etkisi imalat sanayinde, madenlerde ve tarımda kendisini göstermiştir. Örneğin 1740'ta İngiliz
madenlerinde sadece 17.350 ton demir çıkarılmakta iken, bu rakam 1910'a gelindiğinde
10.000.000 ton olmuştur (Hayes, 1939; 18).
Bu devirde genişleyen sanayi üretiminin hammadde talepleri de aynı ölçüde ve
durmadan çoğalmıştır. Maden yatakları, orman kesimi, sanayiye ilişkin her türlü kaynaklar o
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zamana kadar görülmemiş ölçüde işlenmeye başlanmıştır (Yücel, 1964; 60). Hammaddelere
daha fazla ihtiyaç duyulması fabrikaların seri halinde çıkardığı ürünleri yakın ve uzak
pazarlara sevk zorunluluğu, modern ulaşım araçlarının kullanılması ile dağıtım şebekesinin
genişleme temposunu hızlandırmıştır. Sanayileşme ile artan üretim sonucu iç pazarın
ihtiyacından çok daha fazla elde edilen mallar, katlanan dış talebi karşılamak için
kullanılmaktadır. Üretimin

sanayileşme ile olağanüstü artması, dış talebin olağanüstü

artmasının da bir sonucuydu (Hobsbawn, 2008; 45). Kendi yağı ile kavrulma prensibine
dayanan kapalı ekonomi sistemi sanayi toplumunun ekonomik yapısında yıkılmıştır.
Sanayi toplumunun ortaya çıkışı her ne kadar üretimde makinelerin kullanılması
sonucu sanayileşme ile olsa da, özellikle 15. yüzyıldan sonra başlayan ekonomik gelişmelerin
de bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Sanayi devriminin ilk olarak yaşandığı İngiltere'de
ekonomik gelişmeler devrimi hazırlayan en büyük etkenlerdendir. Sanayileşme için gerekli
olan koşullar 18. yüzyıl İngiltere'sinde halihazırda oluşmuştur (Hobsbawn, 2008; 36). Bu
koşulların arasında sayılan sermaye birikimi ve dünyanın pazar haline getirilmesi devrimin
oluşmasında etken olan ekonomik gelişmelerdir. Özellikle kapitalist anlayışın öne çıkardığı
"yüksek kâr" elde etme dürtüsü devrimin itici gücü olmuştur. Böyle bir ekonomik anlayışın
eğilimi sadece kâr elde etmeye yöneliktir. Bu ekonominin imalatın yapısını devrimci bir
şekilde değiştirmesi, ancak bu yolla elde edilebilecek kârın, önceki yollarla elde edilebilecek
kârdan daha yüksek olması durumunda mümkün olabilmektedir (Hobsbawn, 2008; 38).
Ancak sanayi öncesi toplumlarda böyle bir durum, yani yüksek kâr elde etme amacıyla üretim
yapılması, hemen hemen hiç söz konusu değildir.
Sanayi toplumundaki yüksek kâr elde etme amacı, hayatın tümünü etkileyerek
insanların değer ve normlarını buna göre şekillendirmekle kalmamış toplumun tümünde
ekonomi başat bir kurum haline gelmiştir. Bu durum uzmanlaşmayı gerektirmiş, artık hiç
kimse kendisi için yeterli değildir. Birbirini tamamlayan ve birbirinin işlerini yapamayan
organlar gibi sanayi toplumunda da organlardan bahsetmek mümkündür. Sanayi toplumunun
ekonomisinde hiç kimse kendisi için gerekli malları üretemez. Birey kendine sanayi
ekonomisinin içinde mal veya hizmet üretiminde, ya da dağıtımında bir yer edinir.
Sanayileşme ile oluşan yeni toplum yapısında gelişmişliğin temel ölçütü ekonomik
kalkınma oranı olmaktadır. Zaman içinde sanayi toplumu kavramı ekonomik gelişmişlikle
aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır.
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1.1.4. Sanayi Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı
Sanayi devrimi salt teknolojik ve üretim sisteminin değişmesi demek değildir. Sanayi
devrimi ile başlayan fabrika üretimi insan emeğine ve çalışma koşullarına ilişkin büyük ve
köklü değişmeleri de beraberinde getirmiştir ve bu durum toplumsal yapıda büyük ve derin
etkiler yapmıştır (Güven, 1995; 32). Yeni üretim biçimi ekonomik ve sosyal yaşantının tüm
yönlerini değiştirerek, bu yaşantıyı belirleyen kuralları değiştirmiş ve bunun sonucu olarak
toplum düzeni ve yapısı köklü değişimler yaşamıştır.
Sanayi devriminden önceki toplum yapısında feodal beylerin sahip olduğu topraklar
ve malikane merkezli bir yaşam tarzı vardı. Toprağa bağımlı serflerin yanında usta, kalfa ve
çırak üçlüsünün ev ve küçük atölyelerde yaptığı üretim düzeni mevcuttu. Üretim evde
yapılırdı. Örneğin dokumacı evde çalışır, çıkrık beşiğin yanı başında durur, ayakkabıcı kendi
el aletleri ile ayakkabı üreterek müşterilerine satardı (Hayes, 1939; 22). Üretim ve
zenginliğini artıran ustalar devrimden önce de işçi çalıştırmaya başlamışlar,

ancak işçi

sınıfının oluşması fabrikaların ortaya çıkması ile olmuştur. Sanayi devrimi ile üretimle
yaşanan sürekli gelişmeler kitlesel üretimi olanaklı kılmıştır. Kitlesel üretim için önceki
toplum düzeninde iki önemli dönüşüme ihtiyaç duyulmuştur; bunlardan biri kurulan büyük
fabrikalarda çalışabilecek işçi gereksinimlerinin karşılanabilmesi, diğeri

nitelikli işgücü

(Güven, 1995; 32). Birincisi önceki toplum yapısında toprağa bağımlı çalışan serflerden,
ikincisi lonca düzeni kaldırılarak evlerde ve küçük atölyelerde üretim yapan usta ve kalfaların
açıkta kalmasıyla karşılanmıştır. Sanayi devrimi her iki dönüşümü de hızlandırarak yeni
toplumsal bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu yapıda serflik düzeni ve lonca düzeni sona ermiş,
özgür işçi sınıfı ortaya çıkmıştır (Güven, 1995; 32).
Sanayi devrimi ile oluşan sanayi toplumu, topraktan kopan köylülerin yeni kurulan
fabrikaların bulunduğu şehirlere göç etmesi ile oluşmaya başlamıştır. Sanayi devriminin
ürünü olan şehirler, sanayi toplumunun sosyo-kültürel yapısını ön plana çıkarmıştır. Şehirlerin
doğuşu batı tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını getirmiş ve kentsel yaşam, kırsal yaşamın
ekonomik örgütlenmesinde devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirmiştir (Pirene 1982;
151-152). Bu yeni kentsel mekânların en önemli özelliği, sanayi devriminin daha önceki
sosyal birliktelik tarzlarından kökten bir kopuşu ifade etmesidir.
18. yüzyılın ölçüleriyle devrimci özelliklere sahip sanayi, insanlar arasında yeni bir
iktisadi ilişki türünü, yeni bir üretim sistemini yeni bir yaşam ritmini, yeni bir toplumu, yeni
bir tarih dönemini temsil ediyordu (Hobsbawn, 2008; 60). Sanayi toplumunun tarih sahnesine
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çıkartan bu sanayi, ortaçağ yasalarını ve sınırlamalarını yok ederek gerek çalışma hayatında,
gerekse de toplumun bütün sosyal katmanlarında yeni bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Yeni
toplumun sosyo-kültürel yapısı, daha önceki toplumsal yapıdan farklı olarak, iki sınıfın
mücadelesine sahne olmaktadır. İşveren ve işçi sınıfının mücadelesi bu dönemde başlamış ve
günümüze kadar gelmiştir.
En belirgin olarak yeni sistem üç unsurdan oluşuyordu; birincisi, sanayi nüfusunun
kapitalist işverenleri ve emeğinden başka hiçbir şeyleri olmayan işçileri, ikincisi uzmanlaşmış
iş bölümünün oluştuğu fabrika üretimi ve son olarak ekonominin tümüne, hatta yaşamın
tümüne, kapitalistlerin kâr peşinde koşması ve kâr birikiminin egemen olması (Hobsbawn,
2008; 61). Bu düzende fabrika sahipleri kârı maksimize etmek maksadıyla işçi ücretlerini çok
düşük tutuyor, hatta daha da düşük ücrete

çalışan kadın ve çocukları çalıştırıyorlardı.

Günlerini çok uzun saatler fabrikada, karanlık ve rutubetli madenlerde geçirmek zorunda
kalan erkekler neşesiz, fabrika havasını alan çocuklar sararıp solmuş, fabrika hayatı yüzünden
çocuklarından ayrı yaşadıkları için kadınlar ahlaksızlığa sürüklenmiş bir toplum yapısı
oluşmuştur.

1.1.5. Sanayi Toplumunun Siyasal Yapısı
Sanayi devrimi öncesinde yerel yönetimlerin güçlü olduğu bir siyasal yapı mevcutken,
sanayi devrimiyle oluşan sanayi toplumunda merkezi ulus-devlet yapısı hakimdir. Devrimden
önce Batı ve Orta Avrupa'nın büyük kısmı bir feodal beyin sahip olduğu malikanenin ve
etrafında bir kaç yüz dönüm ekilebilir arazi ve köylerden oluşuyordu. Köylüler beylerin
yönetiminde her türlü kararlarına uymak zorundayken, beyler de köylülere toprak kiralıyor ve
güvenliğini sağlıyordu. O dönemde yönetim lordlar, kontlar, dükler ve krallardan
oluşmaktaydı.
15. yüzyıldan sonra gelişen ticaret ve pazarla birlikte oluşan şehirler yönetimin
merkezileşmesini sağlamış, ortaya çıkan burjuvazi ve zenginler bu merkezi yönetimlerde söz
sahibi olmuşlardır. Feodal dönemde bugünkü anlamıyla bir ülke yoktu, ancak ortaçağın
sonlarına doğru uluslar oluşmaya başlamıştır (Huberman 2014; 84). Ticaretin gelişmesi ile
birlikte otoritenin merkezileşmesine olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Feodal kargaşalık,
baronların, eski lordların işlevlerini yerine getirememeleri merkezi otoritenin oluşmasında
etkili olmuştur. Ulusların oluşmasıyla birlikte ulusal endüstri kuralları mahalli kuralların
yerini almış, ulusal yasalar, ulusal diller hatta ulusal kiliseler oluşmuştur (Huberman 2014;
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85). Mahalli güçlerin merkezi otoriteye tabi olduğu ulus-devlet sistemi tarihsel süreçte
ilerlemeyi ifade etmektedir.
Önceki toplumsal yapıda otoritenin istekleri sorgusuz yerine getirilirken, sanayi
toplumunda siyasal güç sınırlıdır ve sorgulanabilir. Bu nedenle sanayi toplumunun siyasi
yapısı demokrasi olarak adlandırılabilir. Bu yapıda insanlar bir kralın kulu olmaktan çok, bir
ulusun yurttaşları olmuşlardır.

1.2. Sosyal Sorunlar
Sanayi devrimi, yeni bir toplum yapısının doğmasına sebep olmuş, ekonomik ve
toplumsal yaşamda yeni bir dönemi başlatmış ve yaşamın her alanında derin ve köklü
değişiklikler meydana getirmiştir. Sanayi Devrimi insanlığa bir ilerleme sunmuş ancak bazı
önemli sorunlara da yol açmıştır. Sanayi devrimi sonucunda oluşan sanayi toplumunu
etkileyen ve sosyal bir yaraya dönüşen bu sorunlar, daha önceki toplum yapısında
rastlanılmamış, veya toplumun bütününü tehdit eder hale gelmemiş, sanayi devrimi ile
oluşmuştur.
İnsanlığı derinden etkileyen bu büyük olayın en önemli sonucu, insanın emeğine ve
çalışma koşullarına ilişkin köklü ve derin değişmeleri içermesidir (Güven, 1995; 33). Sanayi
devrimi, tek geliri ücret olan, geçimini sağlamak için emeğini satan, kapitalist düzende
işverenin belirlediği çok ağır koşullarda çalışma şartlarını kabul etmek zorunda kalan, köle ve
serflerle karşılaştırıldığında görünüşte özgür, ancak ekonomik açıdan büyük ölçüde bağımlı
olan toplumun geniş kesimini oluşturan işçi sınıfını doğurmuştur. Toplumun bu geniş
kesimini etkileyen sosyal sorun bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Sanayi devrimi sonrasında Avrupa'da zenginlik artmış, yaşam kolaylaşmış olmasına
rağmen, yoksulluk, sefalet ve eşitsizliğin hakim olduğu bir yaşam da ortaya çıkmıştır.
Kapitalist anlayışın hakim olduğu yeni düzende sınırsız liberalizm sonucunda fabrika
sahipleri çok zenginleşmiş ve ayrıcalıklı küçük bir azınlığı oluşturmuşlardır. Bunun karşısında
her türlü maddi varlıktan yoksun, tümüyle bağımlı ve sosyal güvencesi olmayan toplumun
kalabalık geniş kesimini oluşturan işçi sınıfı giderek daha da yoksullaşmıştır. Bu iki sınıf
arasında büyüyen uçurum sorunları ortaya çıkartmış, dönemin ekonomi politikası olan liberal
kapitalizm sebebiyle devletin müdahalesi olmamasından dolayı sorunlar artmıştır.
Yüksek kâr elde etmek amacıyla maliyetleri azaltmak için ücretleri çok düşük
seviyede tutan kapitalist burjuvazi, insanları istismar etmiş ve işçi sınıfını sömürmüştür (Tuna
ve Yalçıntaş, 1999; 14). Bu dönemde ücretler açlık sınırının da altında kalmıştır. Daha az
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ücret karşılığında çalışmak zorunda kalan kadın ve çocuk işçiler de ayrı bir toplumsal sorunun
kaynağını oluşturmuşlardır. Ayrıca düşük ücretlere rağmen kadın ve çocuk işçilerin işgücüne
katılmasının yanında işgücü arzının da çok yüksek olması işsizlik sorununu da gündeme
getirmiştir. Sanayi devrimi sonucunda ortaya çıkan emekle sermaye arasındaki ilişki veya
çelişkiler, çıkar çatışmaları büyük sosyal sorunları doğurmuştur (Güven, 1995; 36). Uzun
çalışma saatleri, son derece kötü çalışma şartları, çok düşük ücretler ve liberal anlayışla
burjuvaziyi koruyan ekonomik politikalar sosyal sorunların kaynağını oluşturmuşlarıdır.
Sanayi devrimi insanlık tarihinde çok büyük kazanımlara yol açmasının yanında önemli
sosyal sorunları da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

1.2.1. Sosyal Sorunun Tanımı
"Sosyal Sorun" kavramında kullanılan "Sosyal" kelimesi birden fazla insanın
oluşturduğu insan toplulukları, toplumla ile ilgilidir. Bu bakımdan kavramdaki "sorun" ile
kastedilen tüm toplumu etkileyen sorunlardır. Bu noktada sosyal sorun, toplumun büyük
kesimini etkileyen, çözümü de toplumsal olarak hareket etmekle mümkün olan durumlardır
(Zastrow, 2000). Bir sorun bireyler veya toplumsal hayat için olumsuz sonuçlar doğuruyorsa
sosyal sorundur (Guerrero, 2016; 7). Toplumun karşılaştığı bir sorunu "sosyal sorun" olarak
kabul etmesi, sorunun tüm toplumu olumsuz etkilemesine bağlıdır. Toplumun algıladığı ve
beklediği ideal yaşam, toplumsal denge ve refah tanımları içinde olmasını arzu etmediği,
toplumun bu beklentilerini ve düzenini bozan her türlü sorun sosyal sorun içine girebilir.
Toplumun sahip olduğu değerler, kültür ve normlara göre sosyal sorun tanımları değişebildiği
gibi tüm toplumlar tarafından sosyal sorun olarak kabul gören sorunlar da olabilir.
Toplumlar arasında olduğu gibi tarihsel süreç içinde de sosyal sorunun tanımı
değişebilir. Toplum için geçmişte sorun olarak algılanan ve tanımlanan bir konu, daha sonra
sorun olarak tanımlanmayabilir. Bu durumun tam tersi olarak bir dönem toplum tarafından
sorun olarak görülmeyen bir konu daha sonra toplumun geniş bir kesimini etkilediğinin
görülmesi ile sosyal sorun olarak tanımlanabilir. Örneğin uyuşturucu kullanımı bir dönem
bireysel sorun olarak görülmüş ve sosyal sorun olarak algılanmamıştır. Ancak daha sonra
toplumun geniş bir bölümünü etkilediği görülünce sosyal sorun olarak ele alınmaya
başlanmıştır.
Sosyal sorunun tanımı kuramlararası farklılık gösterebilir. İşlevselci yaklaşımda sosyal
sorun, toplumun dengesini ve düzenini bozan, toplumun bir kuralsızlık döneminde ortaya
çıkan, kurumların ya da oluşumların bozuk işleve sahip olmalarından kaynaklanan sorunlardır
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(Parsons, 1951). Örneğin sanayi devriminin sonuçları toplum için işlevseldir ama aynı
zamanda geniş halk kitlelerinin sefalet içinde yaşamasına neden olduğundan dolayı bozuk
işleve de sahip olabilir. Bu durum toplumsal yapıda bozulmalar meydana getirir ve bu
bozulmalar sosyal sorunların temelini oluşturur. Karl Marx'ın öncülüğünü yaptığı çatışmacı
kurama göre ise sosyal sorunun temelinde sınıfsal farklılıklardan doğan çatışma, karşıtlık ve
mücadele vardır. Marx'a göre toplumlar iki sınıfa ayrılır ve bu sınıflar arasındaki ilişki sosyal
sorunun ortaya çıkmasında temel dinamiği oluşturur (Rockmore, 2014; 33). Çatışmacı kurama
göre toplumsal düzenin temelini oluşturan sınıflar arasındaki çatışma sonucunda kazananlar
ve kaybedenler vardır. Bu iki kuramın sosyal sorunların çözümünde de farklı yaklaşımları
vardır. İşlevselci kuram sosyal değişimlerden kaynaklanan toplumsal organizasyonun
bozulması nedeniyle ortaya çıkan sosyal sorunların çözülmesi için toplumun daha sağlam
biçimde organize edilmesinin gerekliliğini savunur. Çatışmacı kuram ise, halihazırda mevcut
olan sistemin sosyal sorunların kaynağını oluşturması nedeniyle sistemin tamamen
değiştirilmesinin sosyal sorunları çözüme götüreceğini savunur.
Sosyal sorunun tanımı geniş kapsamda ele alınacak olursa, toplumsal çevrenin
şartlarından doğan ve toplumun en üst düzeydeki hedeflerini (toplumsal adalet, toplumsal
denge, toplumsal barış, toplumsal gelişme, toplumsal refah, toplumsal güvenlik ve toplumsal
bütünleşme gibi) olumsuz yönde derinden etkileyen, düzeltilmesi için sosyal politika
araçlarının kullanılmasına ihtiyaç duyulan bir durum olarak tanımlanabilir (Güven, 1996; 2).
Sosyal sorunların tespit edilmesi ve tanımlanması kadar çözülmesi de çok önemlidir.
Tanımlanan sosyal sorunların çözümüne ilişkin olarak beş temel adımdan söz edilebilir
(Sullivan, 2006; 16); birincisi, sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edilerek önlemler almak,
ikincisi, alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumda kurumların veya devletin soruna
müdahale etmesi, üçüncüsü, sosyal reform yapılması, dördüncüsü, sorunların yeniden
tanımlanması ve doğalarına ilişkin araştırmaların yapılması ve son olarak sosyal sorunlardan
etkilenen kesimlere devlet desteğinin sağlanmasıdır.

1.2.2. Sosyal Sorunun Tarihsel Gelişimi
Sosyal sorunların ortaya çıkmaya başladığı tarihsel sürecin başlangıcında sorunların
temelini oluşturan koşullar, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sefalet ücretleri, uzun
çalışma süreleri, işsizlik, kadın ve çocukların fabrika yaşamına girmeleri ve toplumda oluşan
sınıfsal farklılıklardan kaynaklanan çatışmalar olarak sayılabilir. Ancak toplum hayatının
dinamik yapısından kaynaklanan sosyal-ekonomik gelişmeler sorunların tanımını ve
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içeriklerini değiştirmiş, zaman içinde yeni sorunları ortaya çıkarmış, bunlar çözülmüş,
yerlerine yenileri doğmuştur (Tuna ve Yalçıntaş, 1999; 101). İnsanlığın gelişimini son derece
hızlandıran sanayi devrimi toplumsal hayatın da hızlı gelişim ve değişimini sağlamış, bu hızlı
değişim içinde sosyal hayatı derinden etkileyen sorunlar da farklılaşmıştır. Nitekim 18.
yüzyılın toplumsal hayatı ile 21. yüzyılın toplumsal hayatı arasında çok büyük farklar olduğu
gibi sosyal sorun olarak nitelendirilen sorunlar arasında da çok büyük farklar vardır. 19.
yüzyılda Batı Avrupa ülkeleri büyük bir hızla sanayileşmiş, kırsal kesimden kentlere büyük
insan akınları olmuş, kentlerin hızla kalabalıklaşmasından kaynaklanan yerleşim yeri sorunu
ortaya çıkmış, sefalet içinde meskenler korkunç manzara göstermiş, emeğin sömürülmesi
dünyanın hiçbir döneminde görülmemiş dereceye ulaşmıştı (Tuna ve Yalçıntaş, 1999; 101).
Ancak bu sorunlar ağırlıklı olarak o dönemin ağır ve çözülmesi güç sorunlarıydı ve devirlerini
yaşamış, çözülmüş, sonunda da tarihteki yerlerini almışlardır.
Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan sorunlar başlangıçta salt işçi kesimini etkilese
de, kapitalist düzende toplumu oluşturan diğer kesimleri, yani çiftçiler, esnaf ve zanaatkarlar
da olumsuz etkilenmişlerdir (Güven, 1995; 11). Aslında toplumun geniş kesimini
oluşturmaları sebebi ile başlangıçta salt işçilerin sorunları sosyal sorun olarak tanımlansa da,
daha sonra toplumu ve bireyi olumsuz etkileyen sorunlar sosyal sorun olarak tanımlanmıştır.

1.2.3. Ana Sosyal Sorunlar
Sosyal sorun olarak tanımlanan sorunlar zaman ve mekana göre değişiklikler gösterse
de genel olarak her dönem ve toplumda sorun olarak irdelenen ana başlıklar sayılabilir.
Bunlar: işsizlik, yoksulluk, ekonomik ve sosyal eşitsizlik, sağlık, eğitim ve aile kurumlarına
ilişkin sorunlar, suç ve şiddet sorunları, yaşlılık, engellilik sorunları, uyuşturucu bağımlılığı,
ırkçılık, etnik milliyetçilik, nüfus artışı, cinsiyetçilik, çevre sorunları, kentleşme ve çalışma
ilişkileri ifade edilebilir. (Sullivan, 2006; 16).
İşsizlik, sanayi devrimi ile üretimin hızla makineleşmesi sonucunda üretim araçlarının
(toprak, el sanatları, zanaatkarla vb) geniş halk kitlelerinden azınlık olan kapitalist
burjuvazinin elinde toplanması ile birlikte hızla sosyal sorun haline gelmiştir. Sanayi
devriminin sonucunda ortaya çıkan en önemli sosyal sorun kitlesel işsizlik olmuştur. Tarımla
uğraşan köylüler zaten beylerden kiraladıkları toprakların da ellerinden alınması ile birlikte
geçimlerini sağlayabilmek maksadıyla kentlere göç etmişler ve çalışabilecekleri bir iş
aramaya başlamışlardır. Bunların yanında üretimi evlerinde yapan el sanatları ve meslek
sahipleri makineleşme ile rekabet edememişler ve satabilecekleri sadece emekleri kalmıştır.
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Bütün bunlar geçimlerini sağlamak isteyen geniş bir "iş arayan" kitlesini ortaya çıkarmış ve
işçi sınıfını doğurmuştur. Aslında sanayi devrimi ile birlikte iş çoğalmış, işçi ihtiyacı da
doğmuş, ancak niteliksiz ve ucuz işçi çalıştırma arzusunda olan sermaye sahipleri, sahip
oldukları fabrikalarda çoğunlukla kadın ve çocukları istihdam etmişlerdir (Hayes, 1939; 27).
Erkekler bu durumda iş bulamamışlar ve ailelerinin geçimlerini sağlayamamışlardır.
Sanayi devriminin ortaya çıktığı zaman diliminde meydana gelen gelişmeler
sonucunda nüfus da artmıştır. Bu duruma neden olan faktörler şunlardır: ölüm oranlarının
düşmesi, doğum esnasında ölen anne ve çocuk oranlarındaki çok hızlı düşme ve tarımdaki
çarpıcı ilerleme ve düzelme sonucunda insanların daha iyi beslenmesi (Huberman, 2014;
194). Bütün bunların sonucunda nüfus muazzam düzeyde artış göstermiştir. Her ne kadar
nüfus artışı bir sorunmuş gibi gözükse de, başlangıçta yeni kurulan ve sayıları hızla artan
fabrikaların ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünü karşılaması ve pazarın genişlemesi açısından
sanayileşme sürecinin lehine olmuştur. Ancak, sanayileşme ve büyüme oranlarının nüfus artış
hızından daha düşük kalması ve makineleşme ile daha az sayıda çalışana ihtiyaç duyulması
nedeniyle işsizlik sorununun ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. İşsizliğin kitlesel sorun
haline gelmesinde rol oynayan diğer bir neden de sistemde meydana gelen bunalımlar
olmuştur (Talas, 1999). İhtiyacın çok üzerinde, tüketilmesi mümkün olmayan miktarda üretim
yapılması sistemde bunalımlara yol açmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte sanayileşmenin bir
sonucu olarak ortaya çıkan işsizlik günümüz toplumlarının da sorunu olmaya devam
etmektedir.
İşsizliğin toplumları etkileyen sorun olmasının nedeni nedir? İnsanların çalışma arzusu
olmasına rağmen çalışacakları bir iş bulamamaları toplum için neden sorundur? Bu iki
sorunun cevabı tektir: karınlarını doyurmaları için ihtiyaç duydukları geliri sadece çalışarak
elde edebildikleri için. Sermaye ve üretim araçlarına sahip olmayan geniş kitlelerin
geçimlerini sağlayabilmeleri sadece emeklerini satabilmelerine bağlıdır. Çünkü gerek
kendilerinin, gerekse de bakmakla yükümlü olduklarının yaşamlarını idame ettirebilmeleri
için ihtiyaç duydukları gelir kaynağını çalışabilecekleri bir iş bularak elde edebilirler. İş
olmazsa gelir de olmaz ve yoksulluk sorunu ortaya çıkar. Bu durum toplumu olumsuz etkiler.
Bir toplumda işsizliğin olması, çalışanları da etkiler. İşsiz olanların çokluğu
çalışanların ücretlerinin de gerilemesine neden olur. Çünkü işverenler düşük ücretle
çalıştırabilecekleri işçileri bulabilirler. Bu durum ücretlerin düşmesinin yanında uzun çalışma
saatlerinin oluşmasına, kötü çalışma koşullarının ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.
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Toplum için büyük sorunlara neden olan sosyal sorunlardan birisi de yoksulluktur.
Sanayileşmenin olumsuz sonuçlarının başında gelen yoksulluk bu süreçte kitlesel bir hal
almıştır. Geçimleri emeklerinin karşılığında aldıkları ücrete bağımlı olan geniş kitleler, bu
ücretlerin sefalet derecesinde düşük olmasından dolayı yoksulluk sorunu ile karşı karşıya
kalmışlardır. Sanayileşme ile birlikte artan nüfus emeğini satan işçi kesimini etkilemiştir.
Çünkü karın tokluğuna çalışmaya hazır olanların çokluğu ücretleri sefalet ücreti derecesinin
üzerine

çıkmasını

engelliyordu.

Dahası

kadın

ve

çocuklar

daha

düşük

ücrete

çalıştırıldıklarından dolayı bir kadın ile çocuklarının kazancı bir aileyi idare edebilecek kadar
bile olmuyordu (Hayes, 1939; 27). Sabahın altısından akşamın onuna kadar çalışsalar dahi
maişetlerine yetecek geliri elde edemiyorlardı. Yoksulluğun nedenleri arasında işsizliği
saymak mümkündür, ancak bunun yanında çalışanların ücretlerinin çok düşük olması,
nüfusun hızla artması, kırsal kesimden kentlere göç sonucunda iş bulma, barınma, temel
ihtiyaçlarını karşılama vb. sorunların ortaya çıkması da yoksulluğa yol açmaktadır.
Sanayileşme toplumun bazı kesimlerinin durumunu daha iyi olmasına neden olurken
bazı kesimlerinin yoksulluğunun artırmıştır. Aristokrasi ve kırsal kesim eşrafı sanayi
devriminden durumlarının daha iyiye gitmesi dışında pek etkilenmemişlerdir (Huberman,
2014; 76). Sahibi oldukları üretim araçlarının sağladığı gelir kat kat artmıştır. Tarımsal
ürünlere olan talep artmış, kentlerin ve madenlerin genişlemesiyle, demir imalathanelerinin ve
demiryollarının sayılarının artmasıyla elde ettikleri rantlar çoğalmıştır. Sanayi devrimini
gerçekleştiren topumun zenginliği artmış, ancak bunun yanında gelir adaletsizliği zenginliğin
toplumun her kesimine eşit oranda dağılımını engellemiştir. Bu durum toplumun önemli bir
bölümünün yoksullaşmasına neden olmuş ve gelirin adil bölüşülmemesi sosyal bir sorun
haline gelmiştir.
Sanayi toplumunda işsizlik, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun yanında önemli sosyal
sorunlar da meydana çıkmıştır. Bunlar: yaşlılık, hastalık, özürlülük, çocuk emeğinin
sömürülmesi ve eğitime ilişkin sorunlar olarak sayılabilir. Sanayi devriminden önceki toplum
yapısında sorun olarak nitelendirilmeyen yaşlılık sanayi toplumu ile birlikte sorun haline
gelmiştir. Çünkü geleneksel toplumdaki geniş aile yapısı yaşlıların bakımını da sağlamakta
iken, sanayi toplumunda çekirdek aile yapısının oluşması sonucunda yaşlılık başlı başına bir
sorun haline gelmiştir. Yaşlı bakımı bu dönemden sonra devletin ve kurumlarının üstlenmek
zorunda olduğu sosyal bir sorun olmuştur.
Sosyal sorun günümüzde çok geniş yelpazede ele alınmaktadır. Terörizm, ırkçılık,
çarpık kentleşme ve barınma sorunları, suç oranlarındaki artış, uyuşturucu bağımlılığı vb.
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sorunlar 21. yüzyıllın toplumunun karşılaştığı ve çözmek zorunda olduğu sosyal sorunlardır.
İşsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımının adaletsiz olması 19. yüzyıl toplumunun sorunu olduğu
kadar 21. yüzyıl toplumunun da önemli sorunu olmaya devam etmektedir.

1.3. Sosyal Sorunlarla Mücadelede Sosyal Politikalar Ve Sosyal
Hizmetler
Toplumların hayatlarında çağlar değiştikçe sorunlar ve o sorunlara yapılan
müdahalelerin çeşitleri de değişmektedir. Nasıl ki ilkel toplumun sorunları ve müdahaleleri
kendine özgü ise, tarım toplumunun ve sanayi toplumunun da sorunları ve müdahale
anlayışları birbirinden farklı ve kendine özgü olmaktadır. Sanayi toplumu ile hayatımıza giren
modern anlayış beraberinde daha önceki toplumlarda olmayan sosyal sorunları getirmiştir.
Özellikle çalışma hayatını merkeze alan modern anlayış, daha önceki toplumlarda olmayan
işsizlik, istihdam, kentleşme, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi sorunları ölçülebilir hale
getirmiş ve o alanları sorun olarak değerlendirip üzerine gitmiştir. Günümüzde ise, başta
teknolojinin, iş yapma modellerinin, beklentilerin hızla değiştiği modernite sonrası (post
modern) döneme girilmiştir. Her dönemin kendine göre bir ruhu olduğu gibi, modernite
sonrası dönemin de kendine özgü bir ruhu ve yaklaşımı söz konusudur. Bu dönemde en
önemli faktör "değişim" olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, teknoloji, kültür, toplumsal
yapı, geleneksel anlayışlar, iş ve aile hayatındaki beklentiler, demografik yapı ve birçok olgu
değişim ve dönüşüme uğramaktadır. O nedenle, sanayi toplumunun alışılmış olan sorunları ve
o sorunlara müdahale yöntemleri de sanayi sonrası dönemde değişmektedir. Bu hızlı değişime
uyum sağlayan ve proaktif davranan toplumların başarılı olma ihtimalleri artmaktadır.
Sanayi devrimi sonrası oluşan yeni toplum yapısında ortaya çıkan yeni sorunlarla
mücadelede yeni yöntemler uygulanmıştır. Sanayi devriminin ürünü olan sosyal sorunlarla
mücadelede yine sanayi devriminin bir ürünü olan sosyal politika kullanılmıştır. Sosyal
politikanın başlangıçta hedefi sanayi toplumunun ana sorunu olan işçi sınıfı ile kapitalist
burjuvazi arasındaki sınıf çatışmaları çözmek ve toplumsal uzlaşıyı sağlamak olmuştur
(Güven, 1995; 9). Sosyal politika İkinci Dünya savaşına kadar işçi-işveren dar kapsamında
ele alınmış, ancak zaman içinde toplumu olumsuz etkileyen sorunlar artmış ve

sosyal

politika, bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm sorunlar
genişliğine ulaşmıştır. Sosyal politikanın ele aldığı konular, toplumsal yaşamdaki tüm sınıf ve
grupların refah ve sosyal durumlarını ilgilendiren konular haline gelmiştir. Bu anlamda sosyal
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demokratikleşmeyi de içine alacak şekilde genişlemiştir (Güven, 1995; 11).
Sosyal sorunlarla mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan sosyal politikanın hedefi,
toplumsal adaleti sağlamak, kapitalist toplum yapısında ortaya çıkan çeşitli sosyal sorunlara
ilişkin olarak politikalar oluşturmak ve önlemler almaktır (Koray ve Topçuoğlu, 1995; 5).
Kapitalist toplum yapısının ortaya çıkardığı sosyal sorunlara barışçı yaklaşımlarla çözümler
üretmek amacında olan sosyal politika, piyasa ekonomisinden kaynaklanan eşitsizlik ve
dengesizlikleri gidermek, toplumsal refahı, toplumsal adaleti ve toplumsal düzeni sağlamak
amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.
Sosyal politikaların uygulayıcısı ve düzenleyicisi devlettir. Devlet bu anlamda serbest
piyasa anlayışına müdahale etmekte, çıkardığı yasalarla piyasayı düzenlemekte ve toplumsal
adaleti ve dengeyi sağlamaktadır. Sosyal sorunlarla mücadele çok boyutlu ve çok aktörlü bir
çalışmayı ve planlamayı gerektirmektedir. Bu mücadelede, bir yönüyle devletin tüm kurum ve
kuruluşlarını ilgilendirirken, toplumu ve bireyleri de ilgilendirmekte ve onların da
sorumluluklarına değer verilmektedir. Dolayısıyla sosyal sorunlarla mücadele bütüncül
bakmayı gerektirecek yaklaşımları gerektirmektedir. Bu anlamda hem makro hem de mikro
yaklaşımlar ve çözümler göz önünde bulundurulmalıdır. Yani sosyal sorunlarla mücadele bir
yönüyle makro anlamda sosyal politikaların görevi iken, mikro anlamda ise sosyal hizmetlerin
kapsamına girmektedir.

1.3.1. Sosyal Devlet ve Sosyal Politika
1.3.1.1. Refah Devleti
Refah devleti Keynesyen politikaların uygulanması ile Dünya üzerinde yayılmış ve
1945 sonrasında belli bölgelerde sınıf çatışmasında azalma ile beraber, sosyal ve ekonomik
alanlarda önemli ilerlemeler olmuştur. Altın çağ olarak da nitelendirilen bu dönem, özellikle
Kuzey Amerika ve Avrupa’da kendini göstermiş ve bazı ülkeler tarafından model olarak
alınmaya çalışılmıştır. İskandinav ülkeleri olarak nitelenen İsveç, Norveç, Danimarka ve
Finlandiya ise kendilerine özgü politikalar oluşturarak refah devleti politikalarını
benimsemişlerdir. Refah devleti ya da sosyal devlet, sosyal refahın en elverişli biçimde
vatandaşlara sunulması amacıyla devletin ekonomiye aktif ve kapsamlı müdahalelerde
bulunmasını öngören bir devlet anlayışıdır. Bu anlayış içinde olan devletler sağlık, eğitim ve
gelirin yeniden dağılımı konularında politikalarını vatandaşlarının sosyal refah içinde
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yaşayabilmeleri için oluşturmalıdırlar. Nitekim “Refah Devleti” kavramını ilk ortaya atan
Beveridge Raporunda bireyin beşikten mezara kadar refahının sorumluluğunu devlete
yüklemiştir. Eğitim ve sağlık konularının sadece piyasa ekonomisine bırakılması halkın
refahına olumsuz yansımaları olduğu görülmüş ve gelirin dağılımı konusunda piyasa
ekonomisinin başarısız olduğu ortaya çıkmıştır.

Refah devletinin temel amacı, en geniş

anlamda, piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini ortadan kaldırmaktır
(Aktan, 1999: 43). Bu anlamda refah devleti uygulamalarının piyasa ekonomisine bir
alternatif olarak anlaşılmamalıdır. Dünya’da bu anlamda hem serbest piyasa ekonomisini
uygulayan hem de sosyal devletin gereği olan politikalara önem veren ülkelerin varlığı söz
konusudur. Özellikle İskandinav ülkelerinden Finlandiya son yıllarda çok dikkat çekmekle
birlikte, diğer gelişmiş olan Almanya, İngiltere gibi bazı ülkelerde de sosyal devlet ve serbest
piyasa ekonomisine dair karma uygulamalar kendini göstermektedir.
Refah devleti kavramı sosyal politika gibi birçok şekilde tanımlanabilen bir kavramdır.
Genel olarak refah devleti, “vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlayan ve mevcut yapı ve
koşulları geliştiren devlet” olarak nitelendirilmektedir (Ersöz, 2007: 768). Refah devletinin
temelde bir amacı vardır. Bu amaç, toplumda refah düzeyi itibariyle farklı durumda
bulunanların bu farklılıklarını gidermek amacıyla, devletin sosyal politika önlemleri almasını
sağlamaktır. Yani, refah devleti, yapılan çeşitli düzenlemeler ve uygulamalarla, kötü
ekonomik ve sosyal koşullar altında bulunan bireyleri korumayı amaçlamaktadır. Bu koruma,
sosyal politikalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Özdemir, 2007: 21). Bir anlamda, gelir
dağılımında ortaya çıkan adaletsizlikleri azaltmak, toplumun zayıf kesimlerinin eğitim, sağlık
gibi temel hizmetlere ulaşmasını sağlamak, çalışanların ihtiyacı olan kendi kendine yardım
mekanizmasını hem yasal hem de kurumsal olarak oluşturmak sosyal politikanın
amaçlarındandır. Bu hizmetlerin öncelikli olarak devlet tarafından yapılması hedeflenirken,
bazı ülkelerde olduğu gibi devletin yetişemediği durumlarda özel sektörden satın alma
yoluyla gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Sosyal devlet anlayışı batıda eski Yunan ve Roma’da sınırlı halk kesimlerine
uygulama örnekleri görülse de, bugün bildiğimiz anlamda refah devleti uygulamalarının
ortaya çıkışına ilişkin genel kabul, İngiltere’de 1601 Yoksullara Yardım Yasası ile başladığı
şeklindedir (www.canaktan.org, 2010). Ancak, Refah devletinin geçmişi koruyucu yasal ve
kurumsal değişimlerin başladığı 1800'lü yıllara kadar gitse de sosyal harcamalar ilk
dönemlerde yavaş bir artış göstermiştir. Birçok ülkede sosyal harcamaları hak edenlerin
oldukça az ve nüfusun bir kısmını kapsamasına alıyor olması o dönem itibariyle anlaşılabilir
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bir durumdur. Gerçek manada refah devleti kavramı dünya savaşları sonrasında ortaya
çıkmıştır. 1960lı yıllar ile beraber, varlıklı demokrasilerdeki sosyal harcamaların ortalaması
milli gelirlerin %10'unu aşmıştı. Gerçek artış 1970'li yıllarda olmuş, devamında hizmetler ve
bu hizmetlerden faydalanan nüfusun artışı ile asıl sosyal reform dalgası kendini göstermiştir.
1990'lı yıllar ile sosyal harcamaların ortalaması milli gelirin %24'üne yükselmiştir. Ancak, bu
durum Amerika'da %15 ve İskandinav ülkelerinde %30'dan fazla olan sosyal harcamalar
arasındaki büyük farklılığı gizlemektedir (Esping; Myles 2000). Her ülkenin ve bölgenin
kültürü, geleneği, tarihi, gelir seviyesi ve uygulamaları farklı olduğu için tek bir refah devleti
tanımından bahsetmek mümkün değildir. O nedenle, farklı yazarlardan refah devletinin
anlamı ve rolü ile alakalı birçok farklı düşünce ve fikir ortaya çıkmıştır. En yaygın olan
yaklaşıma göre, refah devleti dar ve geniş olmak üzere iki farklı biçimde tanımlanmaktadır.
Dar anlamda refah devletinde sosyal amaçlar, sosyal hizmetler ve gelir transferleri yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Bu genellikle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan çalışanların
faydalandığı bir yaklaşımdır (Esping, 1990). Geniş refah devleti anlayışında ise devlet
ekonominin yönetiminde daha etkin bir rol almakta ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına sadece
çalışanları değil, diğer dezavantajlı kesimleri, gençleri, kadınları, yaşlıları, bir yönüyle
toplumun tüm kesimlerini kapsamına almaktadır. Daha genel bir bakış açısıyla Castells "refah
devletinin ekonomik gelişmeye bir engel olmadığını" belirtmektedir. Bir yönüyle yeniliğin
başlıca kaynağını, "iyi bakılmış zihinsel ve bedensel sağlıklı insanların yetişmesi olarak
görmektedir (Castells, İnce, 2004: 50).
Sosyal refah devleti anlayışının yaygınlaşması, Sanayi Devrimi olduktan sonra geniş
halk kesimlerinin vahşi kapitalizm uygulamaları altında ezilmesi ve bundan kaynaklanan
toplumsal barışın tehlikeye düşmesi sonucu alınan önlemlerle olmuştur (Koray ve Topçuoğlu,
1995: 19). Serbest piyasa ekonomisi anlayışı içinde ezilen halk karşısında gerek bazı
işverenler ve gerekse politikacılar daha fazla sessiz kalamamışlar ve sosyal barışı tehlikeye
atan düzen karşısında sosyal politika uygulamaya başlamışlardır. Sosyal devlet anlayışının
oluşmasına temel oluşturan sosyal politika uygulamaları İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen
sürede işçi-işveren arasındaki çıkar çatışmalarını, çelişkileri ve dengesizlikleri gidermek,
sınıflar arasında uyum sağlamak amacını gütmüştür (Yalçıntaş ve Tuna, 1999: 28).
1929 ekonomik buhranın neticesinde ortaya çıkan Keynesyen politikalar ile hem özel
sektör hem de kamuda ki yatırımlar sayesinde ekonomik ve sosyal gelişme ortamı sağlanmaya
başlanmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan sosyal politikalar neticesinde
Refah Devleti uygulamaları tüm dünyada kendini göstermiş ve “Altın Dönem” olarak
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nitelenen çağın yaşanmasına yol açmıştır. Refah Devletlerinin tam istihdam hedefine
yaklaştıkları, sosyal güvenlikte ileri uygulamalara geldikleri bu dönemde ülkelerin sosyal
harcamaları da bütçe içerisinde paralel olarak çok yükselmiştir. Ekonomik olarak gelişmenin
ve istihdam amaçlarına ulaşmanın verdiği rahatlıkla devletler başta eğitim, sağlık ve çalışma
koşulları olmak üzere birçok alanda adımlar atmışlardır. 1970’li yıllara kadar süren bu durum,
petrol krizi ile sosyal devlet uygulamalarından verilen tavizlere yerini bırakmıştır.
1970’lerin ortalarında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte devletin müdahaleci
uygulamalarından liberalizme doğru bir kayma başlamıştır. Başta Friedmen olmak üzere
birçok ekonomist ekonomik krizin refah devleti uygulamalarının neden olduğunu ortaya
atmışlardır (Beşkaya, 2004, 220; Alp, 2009: 269). İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de ise
Reagan’ın iktidara gelmesi ile neo-liberal politikalar hızlı bir biçimde uygulamaya
sokulmuştur (Peck ve Tickell, 2002, 380).
Refah devleti hizmetlerindeki değişimler zamanla, doğrudan kamusal tedarikten geri
çekilme, piyasa ilişkilerinin yaygınlaştırılması, bazı hizmetler için yarı-özerk yapılarının
geliştirilmesi, örgütlenmede post-bürokratik biçimlere geçilmiştir. Ayrıca, refah devletinin
parçalanması; tüketimci bir mantık ve/veya toplumsal hareketlerin etkisiyle evrenselci
standart bir sosyal tedarikten uzaklaşma eğilimi ve taşeronlaşma görülmüştür (Özkazanç,
2000, 12). 19. ve 20. yüzyıllarda endüstrileşme, demokratikleşme, sınıf çatışması, insan
hakları ve ekonomik yaklaşım refah devleti sürecini etkileyen ana sebepler olarak
gösterilebilir.
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demokratikleşmenin sorunları ile de ilgilendiği şüphe götürmemektedir (Koray, 2003, 62).
Bununla birlikte refah devleti kurumları için, demokratikleşmeye ilave olarak çalışanların
ekonomik, toplumsal ve politik yaşamlarının dengelenmesi önemli bir hedeftir (Özdemir,
2004: 176). Refah devletinin gelişim sürecini 4 döneme ayırabiliriz. Birinci dönem, yoksulluk
yasalarının çıkartılmaya başlandığı sanayi devrimi öncesi yıllardır (1880 öncesi). İkinci
dönem, 19. yüzyılda ortaya çıkan ve bütün dünyayı dönüştüren “sanayileşme” dönemidir
(1880–1914). Bu dönemi, iki dünya savaşı arasındaki dönem (1914–1945), onu da II. Dünya
Savaşı sonrası dönem takip etmektedir (1945–1975). Son olarak, 1975’den günümüze, refah
devletinin krizi, küçültülmesi ve yeni yönelimi ile ilgili tartışmaların ardından, refah
devletinin “Altın Çağı”nın sona erişi gelmektedir (1975 sonrası).

1.3.1.1.1. Refah Devleti Modelleri
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Refah devletleri incelendiği zaman bölgesel, ailevi anlayış, gelişmişlik seviyesi,
ideolojik yapı, endüstrileşme, demokratikleşme ve kültürel yaklaşım farklılıklarının
uygulamalara yansıdığı görülmektedir. O nedenle her araştırmacının çalışmasında farklı
sınıflandırmalar vardır. Ancak bunların içerisinde Esping-Andersen’in “üç farklı refah rejimi”
çalışmasının sınıflandırması en çok kabul görmüştür. Buna göre liberal refah modeli (ABD,
İngiltere), muhafazakâr model (Fransa, Almanya) ve sosyal demokrat model (İsveç,
Finlandiya, Danimarka) olarak sınıflandırılmıştır (Özdemir, 2007: 103). Dünya’da genel
olarak böyle bir sınıflandırma varken, refah devletinin ortaya çıktığı ve kurumsallaştığı
Avrupa’da ise farklı refah anlayışları görülmektedir. Avrupa ülkelerinde dört farklı refah
modelinden bahsetmek mümkündür (Şenkal, Sarıipek, 2007: 156);
1-İskandinav Modeli, sosyal faydaların herkes için aynı olduğu bu model Nordic model,
Sosyal Demokrat model ya da Kurumsal model olarak ifade edilir.
2-Beveridge Modeli, sosyal sorunlar karşısında devletin sorumluluğu olduğunu ve
devletin bir sosyal yönetim anlayışı olması gerektiğini savunan sistemdir.
3-Bismark Modeli, Almanya'nın ilk sosyal sigorta yasasının arkasındaki düşünceleri
sağlamıştır. Burada sosyal faydalar sadece emek piyasasında bulunanlara verilir. Bu
model Merkezi Avrupa, muhafazakâr ya da başarı odaklı model olarak da bilinir.
4-Yardımlaşma Modeli, sosyal sorumluluklar aile içinde ya da mümkün olduğunca
aileye yakın olarak çözülür. Güney Avrupa ya da Katolik model olarak da adlandırılır.
Küreselleşme sürecinin ve artan uluslararası rekabetin etkisiyle ekonomik ve sosyal
sorunların artan yükü, sosyal politika tercihi değişikliklerine ve refah devletinin yapısal
sorunlarının değişmesine göre altyapıyı hazırlamıştır. Bu doğrultuda, önce refah sisteminin
yapısının ve sınırlarının farklı olduğu bazı Avrupa Birliği ülkelerinde son yirmi yılda çeşitli
sorunlar ortaya çıkmış, beraberinde de bu sorunlara yönelik reform yapılması gerektiği
gündeme gelmiştir (Şenkal, Sarıipek, 2007: 147). Amerika ve İngiltere'nin liderliğinde
kendini gösteren Neo-liberal anlayış refah devletlerinde sağlanan hizmetlerde dönüşümü
tetiklemiştir. Bu dönüşüm devletin küçülmesini ve devletin eğitim, sağlık ve güvenlik
alanlarında

kalmasını

hedefleyen
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hedeflemiştir. Avrupa refah devleti anlayışında, devlet sadece sosyal politikaları belirleyen ve
denetleyen bir mekanizma değil, bunlara ilaveten bu politikaları bizzat uygulayan bir işleve de
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sahip olduğundan, devletin üstlendiği sosyal politika uygulamalarının piyasaya bırakılması
gerektiği ileri sürülmüştür.

1.3.1.1.2. Refah Devleti Ekonomisine Bir Bakış
1973 ve 1979 sonrasında refah devletinin ideolojik algıları hem Avrupa'da hem de
diğer ülkelerde derin bir şekilde değişime uğramıştır. Yaygın olan görüşe göre refah
devletinin krize girmiş olduğu kabul edilmiş ve neo-liberaller, kamu varlıklarının
özelleştirilmesini ve sosyal harcamaların azaltılmasını önermişlerdir. Bu ideolojik yaklaşımlar
daha çok İngiltere Başbakanı ve Muhafazakâr Parti lideri Margaret Thatcher tarafından
desteklenmekteydi. 1979 yılında başbakanlığa gelmesi ile refah hizmetlerine yaklaşımında
önemli değişiklikler yapacağının sinyalini vermişti (Abrahamson, 2009: 6). Hem politik
muhafazakârlık hem de liberal ekonomik anlayış, 1980'ler sonrasında en azından Amerika ve
İngiltere'de modern devletin yönetiminde yeni bir anlayış olarak kendini göstermiştir.
Küreselleşme refah devletinin geleceği konusunda en önemli unsur olmuştur.
Uluslararası rekabete yüksek oranda açık olan ülkelerin sosyal koruma göstergelerinin de aynı
oranda yüksek olması, o ülkelerin rekabet yapılarına olumsuz yansımaktadır. Bugün
Dünya’daki refah devletlerinin çoğunluğu birçok zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Refah hizmetlerinde öne çıkan Kuzey Amerika ve Avrupa, refah ekonomisindeki farklılığı
yaşadıkları değişimlerle göstermektedir. Özellikle Avrupa ülkelerindeki refah sistemleri,
vasıfsız çalışanlara olan talebi azaltan yeni teknolojiler ile birlikte artan uluslararası
rekabetten dolayı tehdit altındadır. Amerika daha esnek emek piyasasına sahipken, Avrupa
daha katı bir emek piyasasına sahiptir ve bu durumda daha fazla işsizlik, yüksek maliyet ve
daha az bir vergi tabanı söz konusu olmaktadır (Atkinson, 2008: 3).
Ara ürünlerin düşük fiyatlı ithalatı nedeniyle artan uluslararası rekabet, aynı zamanda
Amerika’da ücret farklılıklarının daha da genişlemesine ve Avrupa’da da vasıfsız çalışanların
işsizliğinin artmasına (asgari ücret uygulandığı için ücretler üzerinde etki yapmaz) neden
olmaktadır. Amerika ve Kıta Avrupa’sı arasındaki istihdam performansındaki farklılığın
nedenlerinden biri de, refah harcamalarının giderek büyümesidir. Amerika ve Avrupa
arasındaki istihdam açısından en önemli fark, hizmet sektöründeki istihdamın Amerika’da
daha yüksek olmasıdır. Amerika'da bireyler arasındaki farklılıkların azaltılması ve refah
hizmetlerinin herkes tarafından alınabilmesi, ancak satın alma gücünde artışın gerçekleşmesi
ile mümkünken, gelişmiş Avrupa refah devletlerinde ise hala devletin sosyal harcamalardaki
ağırlığı söz konusudur.
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Nihayetinde refah hizmetlerinin sunulmasında en önemli kaynak olarak toplanan
vergiler, ekonominin büyüdüğü ve üretimin arttığı dönemlerde refah devletinin yükünü
taşırken, düşüşte olduğunda ise refah devleti için sorun olmaktadır. Vasıflıların fazla olduğu
bir ülkede, ücret farklılıkları daha az, ilgili sektördeki kar oranları daha düşük ve vasıfsızların
gerçek ücretleri daha yüksek olmaktadır. Ancak bu seviyeye ulaşılması becerilerin
geliştirilmesi ve eğitime yatırımın yapılması ile mümkün olacaktır (Atkinson, 2008: 15).

1.3.1.1.3. Refah Devletinden Refah Toplumuna Geçiş
Ulusal refah devleti modeli, karşılaşılan ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte
dönüşüme uğramaktadır. Refah devletinin sosyal ve ekonomik sorumluluk rolünde,
merkeziyetçi yaklaşımdan yerele doğru bir yönelim söz konusu olmuştur. Bu yönelim
öncelikli olarak piyasaya yönelik olmuş, devamında ise yerel ağırlıklı olarak sivil topluma
doğru gerçekleşmiştir. Ancak zaman zaman hem piyasa hem de sivil toplum birlikte, bazen de
ayrı ayrı hizmet alımı veya paylaşımı yöntemleriyle refah hizmetlerinin tedarik edilmesi
mümkün olmuştur (Kristensen, 2001: 23).
1990'larda sosyal demokrasi ile yönetilen ülkelerde serbest piyasa ile refah devleti
uygulamaları arasında alternatif üçüncü bir yolun aranması esnasında, üçüncü sektör olarak
sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir. Bu anlayış, refah hizmetlerinde yerel toplumların
katılımcı yaklaşımlarının sağlanması için yerel toplumlar ve üçüncü sektör kurumlarının aktif
olması üzerine kurulmuştur. 1980'lerin sloganı olan "daha az devlet daha çok serbest piyasa"
yaklaşımı artık "daha az devlet daha çok sivil toplum" anlayışına doğru yönelmiştir. Öyle ki,
bu anlayış refah hizmetlerini hem piyasayı ihmal etmeden hem de devletin rollerinden
vazgeçilmeden, devlet ve piyasanın ötesine doğru tetiklemektedir. Bürokratik koruyucu refah
devletinden, bireyin daha etkin ve sorumluluk sahibi olduğu yerelleşmiş refah toplumuna
geçiş sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, refah toplumu anlayışında aşağıdan yukarıya işleyen
toplumsal dayanışmanın varlığı söz konusudur. Refah devleti anlayışından refah toplumuna
geçiş ile sorumlu vatandaşlar ve aktif devlet arasında bir çeşit sözleşme veya işbirliği
beklenmektedir.

1.3.1.2. Sosyal Politika
Sosyal kelimesi toplumla ilgili, birden fazla insanın oluşturduğu insan toplulukları ile
ilgilidir. Sosyal politika konularında sosyal kelimesi hangi başka bir kelimenin önüne gelirse
bu kelimeye insani bir boyut kazandırır. Bu anlamda kullanılan sosyal kelimesi “karşılıklı
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yardım ve dayanışma anlayışı ile birlikte hareket etme” anlamını taşır (Alper, 2004: 3). Bu
yardımlaşma ve dayanışmanın temelinde toplum içinde zayıf ve güçsüz olanı koruma, onu
muhtaçlıktan kurtarma amacı vardır. Bu manada sosyal adalet, sosyal devlet ve sosyal
güvenlik bahsedilen anlama sahip kavramlar olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyal politikanın doğuşu 19. yüzyılda işçi sınıfı odaklı çalışmalar ile başlamıştır.
Sanayi devrimi sırasında uygulanan iktisat politikaları sonucunda, işçi sınıfının çalışma ve
yaşam koşulları ağırlaşmıştır. Ücretler düşmüş, çalışma hayatına kadınlar ve çok küçük yaşta
çocuklar girmiştir. Bunların sonucunda toplumsal düzen ve sosyal denge bozulmuştur. Sosyal
politika uygulamalarının temelleri böyle bir ortamda atılmıştır. Çalışma koşullarının
iyileştirilmesi, sosyal güvenlik (Koray, 1995: 4), çalışma hayatındaki kadın ve çocuklar gibi
konular sosyal politikanın temel konuları olmuştur.
İkinci dünya savaşına kadar geçen zaman zarfında sosyal politikanın ilgilendiği
konular işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalardı. İkinci dünya savaşından sonra
“Refah devleti” kavramıyla birlikte sosyal politikanın ilgilendiği konular gelişmiştir (Güven,
1995: 12). Sosyal refahı etkileyen her konu ve sorun, sosyal politikanın ilgi alanına girmiştir.
Sosyal politika, farklı yaklaşımlardan dolayı, çeşitli tanımlar yapılan bir bilim dalıdır. Ancak
bütün tarifleri iki kategori altına toplamak mümkündür. Bunlar dar anlamda sosyal politika ve
geniş anlamda sosyal politika.
Dar anlamda sosyal politika anlayışı, 19. yüzyılda sanayi devriminden sonra ortaya
çıkan, işçi sorunlarını çözmeye yönelik politikalardır. Dar anlamda sosyal politikalar,
sanayileşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sefalet ve tehlikelere karşı, işçileri korumak
amacıyla ekonomik ve sosyal yaşamda alınan yasal ve kurumsal önlemler bütünüdür (KorayTopçuoğlu, 1995: 3). İşçi ve işveren arasında oluşan sorunlar ve çatışmaları gidermek,
işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek dar anlamda sosyal politikanın hedefleridir.
Geniş anlamıyla sosyal politika, aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Sanayi
devriminden önce de insanlar arasında güçsüz, yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç olanlara
bakılıp gözetiliyordu. Bu manada, sosyal politika tüm zayıf ve güçsüzlerin korunmasının
yanında sosyal refahın artmasını da kapsamaktadır. Günümüzde geniş anlamda sosyal
politikalar, sağlık, eğitim, konut, çevre, çalışanlar, dezavantajlı gruplar ve çalışma hayatı ve
demokratikleşme sorunlarını da içine alacak şekilde geniş bir çerçeve ve kapsamda anlam ve
içerik kazanmıştır.
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Sosyal sorunlarla mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan sosyal politikanın hedefi,
toplumsal adaleti sağlamak, kapitalist toplum yapısında ortaya çıkan çeşitli sosyal sorunlara
ilişkin olarak politikalar oluşturmak ve önlemler almaktır (Koray ve Topçuoğlu, 1995; 5).
Kapitalist toplum yapısının ortaya çıkardığı sosyal sorunlara barışçı yaklaşımlarla çözümler
üretmek amacında olan sosyal politika, piyasa ekonomisinden kaynaklanan eşitsizlik ve
dengesizlikleri gidermek, toplumsal refahı, toplumsal adaleti ve toplumsal düzeni sağlamak
amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.
Sosyal politikaların uygulanmasında en önemli kaynak olarak toplanan vergiler,
ekonominin büyüdüğü ve üretimin arttığı dönemlerde sosyal devletin yükünü taşırken,
düşüşte olduğunda ise sosyal devlet için sorun olmaktadır. O nedenle, sosyal devletin
güçlendirici, önleyici ve koruyucu yaklaşımıyla, çalışma hayatı ve emek piyasalarının iyi
işlemesinin sosyal sorunları daha azaltacağı kabul görmektedir. Tam istihdam hedefi,
işsizliğin az olması ve yüksek beceri ve verimlilik oranları; toplanan vergiyi ve milli geliri
artıracaktır. Vasıflıların fazla olduğu bir ülkede, ücret farklılıkları daha az, ilgili sektördeki
kar oranları daha düşük ve vasıfsızların gerçek ücretleri daha yüksek olmaktadır. Ancak bu
seviyeye ulaşılması becerilerin geliştirilmesi ve eğitime ve sağlığa yatırımın yapılması ile
mümkün olacaktır (Atkinson, 2008: 15).
Sosyal devletin, sosyal ve ekonomik sorumluluk rolünde, merkeziyetçi yaklaşımdan
yerele doğru bir yönelim söz konusu olmuştur. Bu yönelim öncelikli olarak piyasaya doğru
olmuş, devamında ise yerel ağırlıklı olarak yerel kamu birimlerine ve sivil topluma doğru
gerçekleşmiştir. Ancak, baş aktör kamu merkezi yönetim ve yerel kamu birimleri olmak
kaydıyla, zaman zaman hem piyasa hem de sivil toplum birlikte, bazen de ayrı ayrı hizmet
alımı veya paylaşımı yöntemleriyle sosyal hizmetlerin tedarik edilmesi mümkün olmuştur. Bu
yaklaşım ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, sosyal devlet yaklaşımlarına ve yönetimde
bulunan elitlerin düşüncelerine göre de şekillenmektedir (Kristensen, 2001: 23).
1990'larda sosyal demokrasi ile yönetilen ülkelerde serbest piyasa ile sosyal devlet
uygulamaları arasında alternatif üçüncü bir yolun aranması esnasında, üçüncü sektör olarak
sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir. Bu anlayış, refah hizmetlerinde yerel toplumun
katılımcı yaklaşımlarının sağlanması için yerel toplumlar ve üçüncü sektör kurumlarının aktif
olması üzerine kurulmuştur. 1980'lerin sloganı olan "daha az devlet daha çok serbest piyasa"
yaklaşımı artık "daha az devlet daha çok sivil toplum" anlayışına doğru yönelmiştir. Öyle ki,
bu anlayış refah hizmetlerini, hem piyasayı ihmal etmeden hem de devletin rollerinden
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vazgeçilmeden, devlet ve piyasanın ötesine doğru tetiklemektedir. Bürokratik koruyucu
sosyal devletten, yerelde kamu biriminin ve bireyin daha etkin ve sorumluluk sahibi olduğu
yerelleşmiş refah toplumuna geçiş sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, yerelleşme ile refah
toplumu anlayışında, aşağıdan yukarıya işleyen toplumsal dayanışmanın varlığı söz
konusudur. Bu dayanışmada, devletin yerel birimleri, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin
aktif katılımları söz konusudur. Refah devleti (sosyal devlet) anlayışından refah toplumuna
geçiş ile sorumlu vatandaşlar ve aktif devlet arasında bir çeşit sözleşme veya işbirliği
beklenmektedir (Koçak, 2017, 6).
Sosyal politika uygulama alanları içinde sorunların çözülmesinde en etkin ve güçlü
kurum devlettir. Devleti temsilen hem merkezi idare hem de yerel idareler, makro ve mikro
anlamda sosyal politikaların hayata geçirilmesinde etkin olmak durumundadırlar. Ancak,
kararların alınmasında merkezi idareler daha aktif rol alırken, uygulanmasında yerel idareler
ve merkezi idarenin temsilcileri olan birimler öne çıkmaktadır. Bu anlamda, her il ve ilçede
bulunan kamu kurumları, devletin işleyişi içinde halka en yakın kuruluşlar olarak, mahalli
sorunların tespit edilmesinde, sosyal politikalar oluşturulmasında ve bu politikaların
uygulanmasında önemli bir yere sahip olmaktadırlar. Özellikle refah devleti kavramının
ortaya çıktığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sosyal sorunların çözümünde yerel kamu
birimlerinde sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının önemi artmıştır.
Merkezi yönetimlerin sosyal sorunları çözümlemede yetersiz kalmasının sonucunda
yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yerindelik ilkesi ve yönetişim yaklaşımı etkin hale
gelmiştir (Artan, 2012, 237). Sosyal

politikaların

oluşturulması

ve

etkin

bir

şekilde

uygulanması üzerine yapılan araştırmalarda yerel yönetimlerin merkezi yönetime göre daha
etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ersöz, 2006: 760). Sosyal politikalara ilişkin önemli yetki
ve sorumluluklarla donatılan yerel kamu yöneticileri, bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik
sorunlarının tespitinde ve çözümünde, dezavantajlı sosyal grupların mağduriyetlerinin
giderilmesinde etkin roller üstlenmektedirler (Pektaş, 2010: 11). Sosyal politika başlığı altına
toplanabilecek sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık, kültür ve konut başlıklarında,
mahalli sorunların tespit edilmesinde ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel kamu
kuruluşları, halka yakınlık derecesi oranında merkeze göre daha etkindirler. Ancak yerel
kamu kurumlarının sosyal politikaları uygulamalarındaki etkinliği, büyük oranda mali
yapılarına ve merkezi yönetimin sosyal devlet yaklaşımına da bağlı olmaktadır (Ersöz, 2006:
760).

36

1.3.2. Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetin önemini anlamak için sosyal hizmet sürecinin ve amacının anlaşılması
gerekmektedir. Sosyal hizmetin 3 önemli fonksiyona veya dürtüye sahip olduğu görülebilir
(Baer & Federico, 1978, 68). Birincisi, sosyal çalışmacılar insanların problemlerini çözmeleri
ve sorunlu durumları ile mücadele etmeleri için onlara yardımcı olurlar. İkincisi, sosyal
çalışmacılar organizasyonlarla, sosyal aracılarla (agency), toplumlarla ve kamu kurumlarıyla
çalışabilirler ve kendilerini onların süreçleri içerisinde bulabilirler. Böylece hem sosyal
çalışmacıların ve hem de sorunlu (müracaatçı) olanların ihtiyaç duydukları araçlara,
kaynaklara ve hizmetlere daha iyi ulaşmaları sağlanmış olacaktır. Üçüncüsü ise, sosyal
çalışmacılar, müracaatçıların kaynaklara ve fırsatlara kendi kendilerine erişimlerini sağlamak
için "insanları sistemlerle irtibatlı" hale getirirler. Dolayısıyla, sosyal hizmetin büyük bir
çoğunluğu bireyin ve toplumun sosyal olarak işlevselliğini sağlamayı hedeflemektedir.
İnsanlar genelde ve karşılıklı olarak diğer insanlarla, organizasyonlarla (sosyal hizmet
sağlayıcılar gibi) ve küçük gruplarla (aileler ve işyerindeki meslektaşlar gibi) etkileşim
halinde olurlar (Baer & Federico, 1978, 68). Sosyal çalışma sadece bireylerin davranışlarının
nasıl olduğuna odaklanmaz, ayrıca diğer sistemlerin ve insanların da birbirlerini nasıl
etkiledikleri ile de ilgilenir.
Çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan ve her iki ebeveynin düşük ücretle çalıştığı
beş kişilik bir aile örnek olarak verilebilir. Baba, sendikasız olarak küçük bir deri işleme
fabrikasında ve anne ise garson olarak pratik yemekler hazırlayan küçük bir lokantada
çalışmaktadır. Baba aniden işten çıkartılır. Kısa bir süre içerisinde aile işsizlik ödeneğini
alarak zaruri ihtiyaçlarını gidermeyi başarır. Fakat işsizlik ödeneğinin süresi bittiği zaman aile
ciddi bir finansal sorunla karşılaşmış olur. Büyük bir gayrete rağmen, baba yeni bir iş
bulamamaktadır. Ümitsizlik içerisinde, baba sosyal yardımlar için müracaat eder. Uzun
başvuru sürecindeki bazı tanımlanmamış hatalardan dolayı babaya yapılacak ödemeler 2 ay
kadar gecikmiş olur. Bu esnada, aile gıdasını yetersiz almaktadır ve hem ev kirasını hem de
elektrik, su ve diğer giderlerini ödemekte çok zorluk çeker. Telefonları kapanır, elektrikleri
kesilir ve ev sahibi aileyi evden çıkarmakla tehdit eder. Ebeveynler dışarıdan gelen bu
sıkıntılara tepki göstererek, hem sözlü hem de fiziksel olarak kavga etmeye başlarlar.
Çocuklar ise aç kaldıklarından dolayı şikayet ederler. Bu sıkıntılı ve gergin durum
ebeveynlerin hayal kırıklığı ve yenilgiye uğramış olma duygularını daha da artırır ve
çaresizlik psikolojisine düşerler. Hüsran ve gerginlik neticesinde, ebeveynler çocukları sessiz
olmaları için dövmeye başlarlar.

37

Bu örnek detaylarıyla sunulmamış olsa da, insanların çevrelerindeki diğer sistemlerle
tamamen ilişkili olduğunu göstermektedir. Bir sosyal çalışmacı bu vakayı inceleyerek,
çevrede bulunan sistemlerin ve ailenin birbirleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu
değerlendirmelidir. Öncelikle, babanın yaşamı, baba deri fabrikasından atıldığı zaman işini
kaybettiği için ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Sonrasında işsizlik fonuna müracaat eder ve geç
de olsa almaya başlar. Bu destek bittiği zaman sosyal yardımlar devreye girer ancak geç
ödemeler yapıldığı için aile zor durumda kalır ve onların da gider ödemeleri gecikir. Sonuçta
ortaya çıkan karmaşa, ebeveynlerin bu sıkıntılarla baş edememeleri neticesinde tüm aile
üyelerini de etkiler. Bu durumun tamamı insanlar ve onların çevreleri arasında dinamik
etkileşimin bir sırası olarak görülebilir.
Günümüzde sosyal çalışmacılar daha çok genelleyicilerdir. Genelleyici sosyal
çalışmacı, oldukça geniş bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak insanlara, sorunları ve
problemlerini bir düzene getirmeleri için yardımcı olurlar. Bunlar sıkıntılar, bireyselleşmiş
kişisel meselelerden tüm toplumu etkileyen yaygın sorunlara kadar kabul edilebilir (KirstAshman & Hull, 2006, 4).

1.3.2.1. Sosyal Hizmetin Temel Bilgi ve Süreci ve Değerlendirmenin
Önemi
Sosyal hizmet uygulaması genellikle 5 temel adımı içermektedir. Birincisi, sorunun ve
durumun detaylandırılarak anlaşılmasıdır. Bir diğer ifadeyle, sorunlu durumunun bir
değerlendirmesinin (assessment) yapılmasıdır. İkincisi, hedeflerin dikkatlice seçildiği ve
açıkça belirtildiği belirli bir eylem planının (action plan) geliştirilmiş olmasıdır. Üçüncüsü,
sürecin icraat aşaması olan, eylem planının hayata geçirilmesi veya gerçek müdahalenin
(implementation) yapılmasıdır. Bu aşama, bir bireye danışmanlık vermeyi veya büyük bir
topluluğa veya organizasyona onun müracaatçılarının ihtiyaçlarını daha iyi gerçekleştirmeleri
için politika değişimini sağlamayı da gerektirmektedir. Dördüncüsü, sorunun çözümüne doğru
ilerlemenin tespiti için değerlendirmenin (evaluation) tespitidir. Müracaatçı ile belirlenmiş
olan hedeflere ne miktarda ulaşıldığı anlaşılmalıdır. Beşincisi, sosyal hizmet süreci
müdahalenin sonlandırılmasını da (termination) gerektirir. Bu aşama, sürecin sonlanmasını ve
nelerin başarıldığının özetlenmesini içermektedir. Sosyal hizmet sürecinde tam doğru olarak
değerlendirmek ciddi önemli bir adım olarak görülmektedir. Sorun veya durum hakkında
bilginin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Durumun spesifik
haline bakmaksızın, etkin bir sürecin nasıl devam edeceğine dair karar vermek için dikkatli
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bir şekilde düşünmek gerekmektedir. Değerlendirme (assessment) ayrıca insan davranışı
hakkında temel bilgi ve davranışları da gerektirir. Sosyal çalışmacı, müracaatçılara
alternatifleri

tanımlamalarına ve seçmelerine yardım edebilmeleri için insan davranışı

hakkında detaylı bilgi ve kavrayışa sahip olmak zorundadır. Örneğin; intihar etme potansiyeli
olan bir ergen gence yardım etmeye çalışan bir sosyal çalışmacı belli türdeki bilgiye ihtiyaç
duyar. Sosyal çalışmacı, insanlara soru sormak için neden intihar etmek istediklerini, intihar
potansiyeli olanlara nasıl davranması ve tepki vermesi gerektiğini ve dikkate alacakları ne tür
alternatifleri ve destekleri olduğunu bazı nedenleriyle birlikte bilmek zorundadır. İlaveten,
sosyal çalışmacı intihar potansiyeli olan gençler için hali hazırda mümkün ne tür kaynaklar
var olduğunu tespit etmelidir (Kirst-Ashman & Hull, 2006). Kısaca şunlar olabilir;
- Krizlerde mağdurlara nasıl bir şekilde hızla müdahale edilir ve onların hayatta
sağlıklı olarak kalmaları sağlanır?
- Gelecekte gençlerin intihara ve intihar düşüncelerine gitmemeleri için ne tür
destekleyici kaynaklara ihtiyaç vardır?
- Sosyal çalışmacı ihtiyaç duyduğu anda mağdurları destek almak için nerelere sevk
edebilir?
Sosyal çalışmacının etnik, vd. sosyal çevresinden farklı olan müracaatçılarla yapılan
çalışmalarda, mutlaka müracaatçının farklı olan özellikleri ile ilgili bilgilere ulaşılmalıdır.
Sosyal çalışmacı, en azından müracaatçının kültürel değerleri ve onların daha önce maruz
kaldıkları potansiyel farklı muameleler (ırk ayrımı gibi) hakkında genel malumat sahibi olmak
durumundadır. Öyleyse, sadece sosyal çalışmacı belirli bir müracaatçının durumunu anlamaya
çalışır ve ona gerçekçi alternatifleri tanımlamaya yardım eder. Sosyal hizmet uygulamasında
en önemli yaklaşım, müracaatçının kendi yaşamı ile ilgili ne yapacağı hakkında karar verme
hakkının olduğu gerçeğidir. Bu dayanak, belirli becerileri gerektirir. Örneğin; sosyal
çalışmacı müracaatçı ile bir görüşmeyi nasıl gerçekleştireceğini ve nasıl onlara farklı
alternatifleri tanımlamaları ve değerlendirmeleri konusunda yardım edeceklerini bilmek
durumundadırlar. Nihayetinde, sosyal çalışmacı geniş bir bilgi birikimine ihtiyaç duyacaktır.
Etkin müdahaleleri planlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşbilmiş olmalıdırlar.
Herhangi bir beceriyi uygulamadan evvel, insan davranışının temel-esas bilgisi hakkında
eğitilmiş olmalıdırlar.
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Sosyal hizmet uygulamalarının başından sonuna kadar vazgeçilmez olarak görülmesi
gereken en önemli anlayış güçlendirme yaklaşımıdır. Güçlendirme, bireyler kendi yaşam
imkanlarını, fırsatlarını ve sahip olduklarını farketmeleri ve geliştirebilmelerine yol açan
eyleme geçebilmeleri için kişisel, kişilerarası veya siyasi güçlerinin artırılması sürecidir.
Güçlendirme yaklaşımı, hem pratikte hem de düşünce yöntemlerinin sağlanmasında
uygulama esnasında önemli bir perspektif olmaktadır. Değerlendirme ve insan davranışını
anlamayı sorgulama süreci boyunca, insanı güçlendirmek amacıyla güçlü ve olumlu yanlarını
öne çıkarıp iyileştirmek ve buna vurgu yapıp gelişimini sağlamaya çalışmak ileri seviyede
öneme sahiptir. Güçlendirme, gücü ve bireyler, gruplar, aileler ve toplulukların kendi
gelecekleri ve kararları üzerindeki kontrollerini artırmayı hedefler.
Toplum içinde bazı gruplar, ayrımcılıktan, baskıdan, ve damgalanmadan dolayı
sıkıntılar ve sorunlar yaşamaktadırlar. Sosyal hizmetin en önemli görevi, genelde
müracaatçıları ve özelde ise baskı gruplarının üyelerini güçlendirmektir. Güçlendirmenin bir
diğer anlamı, insanların kendi seçimlerini ve kararlarını yapmakta yetenekli olduklarına
inanmaktır. Güçlendirme, sadece insanlar kendi zorluklarını çözmek için potansiyele ve
güçlere sahip değil, kendi güçlerini geliştirerek toplumun iyilik haline katkı sağlamak
anlamına da gelmektedir. Sosyal çalışmacının önemli bir rolü de, insanların içindeki güçlü
yanlarını

açığa

çıkarmak,

canlandırmak,

daha

da

güçlendirmek,

yardım

etmek,

cesaretlendirmek ve geliştirmektedir. İnsanların kendi çevrelerinde ulaşabilecekleri durumda
olan güçlü yanları ortaya çıkarmak ve onları toplumun tüm kesimlerinin adalet ve eşitliği için
geliştirmek sosyal çalışmacının görevleri arasındadır. Ancak sosyal çalışmacı, müracaatçıların
bunu gerçekleştirebilmesi için, onların durumlarının sebebini ortaya çıkarmalarına, ne
istediklerini tanımlayabilmelerine, istediklerini başarmaları için alternatifleri keşfetmetlerine
ve o hedeflerini başarmalarına yardım etmelidirler.

1.3.2.2. Güçler Yaklaşımı
Sosyal hizmet uzmanının değerlendirme sürecine müracaatçının gücünü dahil etmesi
kaçınılmazdır. Müracaatçı ile çalışırken sosyal hizmet uzmanları müracaatçının güçlüklerini
çözümlemeye yardımcı olmak için müracaatçının güç ve kaynaklarına odaklanırlar.
Müracaatçının güçlerine katılmanın önemli bir nedeni, müracaatçının kendi kişisel kararlarını
güçlendirmeye

yardımcı

olmaktır.

Müracaatçının

kendisini

daha

olumlu

olarak

değerlendirmesine yardımcı olmak için sosyal hizmet uzmanları ilk önce onların dikkatlerini
çekecek ölçüde güç ve kapasiteleri olduğunu hesaba katmalıdır (Zastrow, 2015, 21).
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Güçler yaklaşımında aşağıdaki 6 temel ilke benimsenir (Saleebey, 1997, 15);
 Her birey, grup ve topluluğun kendine özgü olan güçleri söz konusudur.
 Müracaatçılar düzelmek için kendilerinde fırsat ve güç olduğunu hissetmek ve sosyal
çalışmacının bunun bilincinde olmasını ister.
 Ulaşılan sıkıntılar aslında kaynak olarak değerlendirilir ve değişim ve iyileşme için
birer fırsat olarak görülürler. Yani öğrenilmiş güçlülük ile ben yaparım anlayışı
kazandırılabilir.
 Müracaatçılar ile empati yapılarak onların görüş, düşünce ve güçlü yanları zorlanarak
dah üst sınırlara çıkmaları sağlanmış olur.
 Müracaatçılar ile sosyal hizmet uzmanları işbirliği içinde sorunları çözmeye çalışmalı.
Sosyal çalışmacılar müracaatçılar ile empati yaparak işbirliğini başarılı kılmaya gayret
göstermelidir.
 Müracaatçı ne kadar zayıf ve yetersiz olursa olsun, mutlaka her halde ondan güçlü
yanların alınarak yola çıkılması mümkündür. İhtimaller zayıf gibi görünse de her
çevre kaynak ile doludur.
Güçlere odaklanmak güçlendirme için sağlam bir zemin sağlayabilir. Bazen güçler
perspektifi olarak adlandırılan bu yaklaşım, müracaatçıların kaynaklarına, kapasitelerine,
bilgisine, yeteneklerine, motivasyonlarına, tecrübelerine, zekasına ve olumlu değişimleri
izlemek ve problemleri çözmek için kullanılabilen diğer olumlu niteliklere odaklanır. İnsan
davranışını değerlendirmek, insanların problemlerinin ve sorunlarının anlaşılması için zemin
hazırlar ve beraberinde onların yaşamlarını iyileştirmesi için yardım eder. Sosyal çalışmacılar
hergün insanların problemlerine yönelirler, ancak, öncelikle insanların hayatta karşılaştıkları
durumları ve problemlerin nasıl çözüleceğine dair ipuçları sağlayan insanların güçlü
yanlarının belirlenmesi önemli olmaktadır. Güçler perspektifi içerisinde 4 temel ilkeden
bahsedilebilir (Sheafor & Horejsi, 2003);
- Herbir birey, grup, aile ve topluluğun güçlü yanları vardır.
- Travma ve kötüye kullanma, hastalık ve hayatla mücadele yaralayıcı olabilir, ancak
bunlar aynı zamanda fırsat ve meydan okumanın kaynakları da olabilir. Her insan hayatında
sıkıntı ve zorluklardan sonra daha iyi fırsatlar ile karşılaştıkları olmuştur. Veya çok

41

istediğimiz şeylerin reddedilmesi durumunda kendi duruşumuzu yeni gözden geçirip daha
gerçekçi yaklaşımların hayatımızda yer almasına dair düşüncelere sahip olabiliyoruz.
- İnsanlar genelde değişim ve gelişim için kendi kapasitelerinin üst sınırlarını
bilmiyorlar. Bu üst sınırları bilmeden birey, grup ve topluluklardan gelen istekleri dikkate
almak sorunlu olabilecektir. İnsalara gelecekte ne tür fırsat, seçim ve zorluklarla
karşılaşacağını söyleyecek sihirli bir mekanizma yoktur. Hangi şansın nerede, ne zaman ve
nasıl karşınıza çıkacağını ve sizi hangi kariyere doğru götüreceğini henüz bilemeyebilirsiniz.
O nedenle, geleceğe yönelik hazırlık yapmak ve çalıştığımız alanda karşımıza çıkan fırsatları
değerlendirmek ve o yönlerimizi güçlendirmek gereklidir.
- Her çevre kendine özgü kaynaklara sahiptir. Kaynaklar hem sahibine hem de
bulunduğu çevreye büyük katkılar sağlar. Sosyal çalışmacıların ana rollerinden biri,
müracaatçıların yaşamlarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları ile buluşturarak
onları güçlendirmektir.

1.3.2.2.1. Gücün Kullanımı ve Bir Vaka Örneği
Daha önce bahsedildiği gibi, birey, aile, grup, organizasyon ve topluluk

seviyesinde

gerçekleşen

güçler

üzerine

odaklanma

vasıtasıyla

güçlendirme

gerçekleşebilir. Örneğin, bir aile sosyal hizmet birimine hizmet almak amacıyla
geliyor. Bu örnek ile güçler perspektifinin değerlendirmede nasıl yardımcı olduğunu
göstermektedir. Bayan Fernandez (yaş 35), çocukları Oralia (yaş 13) ve Mari (yaş 14)
ile birlikte sıklıkla göçmenlere yasal destekler, danışmanlık ve işbulma hizmetleri
veren bir sosyal hizmet birimine gelerek destek almaktadır. Oralia, belli saatlerde
sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için bir polis tarafından eve getirildi. Bayan
Fernandez hem kızları hem de eşi hakkında sürekli tartışma yaşamaktan şikayetçi oldu.
Oralia kızkardeşi ile bir şiddetli tartışma sonrasında park alanında yalnızdı. Polis
Oralia ile eve geldiğinde Bayan Fernandez şanslı bir şekilde ikinci işinden henüz eve
gelmişti. Anne çok da durumdan şaşırmadığını yansıtır. Her iki kız aynı ortaokula
gider ve başarıları oldukça iyidir. Bayan Fernandez bir ofiste bakım işi çalışanı olarak
henüz ikinci işe başlamıştır. Bu nedenle sabah 6:30'dan akşam 11:00'a kadar ev dışında
bulunmaktadır. Anne işten eve döndüğü zaman kızlarının kendilerinin yiyeceklerini
hazırlayıp yediklerini, okula ve bir sonraki güne elbise hazırlıklarını yaptıklarını ve
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evin bakımı için gerekli günlük işleri yerine getirdiklerini ümit etmektedir. Önce
Bayan Fernandez işe ve sonra çocukları okula otobüsle gitmektedirler. Fernandez
ailesi daha öncesinde finansal sorunlarla karşılaştı. Ancak ailenin durumu Baba'nın 3
ay önce Meksika'ya sınır dışı edilmesinden sonra daha da kötüleşti. Baba resmi
göçmen makamları tarafından bir inşaatta kaçak olarak çalıştığı esnada yakalanarak
sınır dışı edildi. Aile şimdi hem kendi geçimlerini hem de babanın tekrar Amerika'ya
gelmesini sağlayacak parayı kazanmanın gayreti içerisinde. Baba bir sınır kasabasında
kısmi süreli iş bularak ailenin yanına gidebilmek için para biriktirmeye çalışıyor.
Ailenin bulundukları topluluk içinde hiçbir akrabaları bulunmamaktadır. Aile yakında
bir kiliseyi ziyaret eder ancak katılım konusunda kararsız olurlar. Kilisedeki din
görevlisi anneye kızlarını kiliseye destek için getirmesini tavsiye eder. Anne artık
durumu kontrol edemeyeceğini anlayınca dışarıdan yardım almaya karar verir. Anne
ayrıca başağrılarını hisseder ve buna dair bazı ilaçlar almaya başlar.
Bu vakadaki sorunlar oldukça açıktır. Bunlar, anne ile kızların çatışması,
finansal sıkıntılar, göçmen statüsü, annenin başağrıları ve babanın evde olmamasıdır.
Bunula birlikte Fernandez ailesinin güçlü yanlarına odaklanmak sorunlarla nasıl
başedileceği konusunda ipucu verecektir.

1.3.2.2.2. Gücün Kaynakları
Bireysel güçlü yanlar; hem anne hem de baba ortaokulu bitirmiş ve her ikisi de
okur ve yazar. Her ikisi de İngilizce sınıfına başlamışlar, ikisinin de işi var.
Ebeveynlerin işlerinin olması ailenin güçlü yanını ifade eder ve refahına katkı sağlar.
Hem Oralia hem de Mari okulda gayet başarılılar. Anne ailenin aile danışmanlık
desteği alması konusunda gayet istekli durumda.
Aile güçlü yanları; Aile güçlü bağlara sahip, aile üyeleri arasında karşılıklı
refaha yönelik olarak ilgi ve alaka mevcut ve anne ve babanın çocuklarının geleceğine
ilişkin yüksek ümit düzeyleri ve onlara yönelik gururları bulunmaktadır.
Grup güçlü yanları; Aile üyeleri herhangi bir yardım ve desteği
arkadaşlarından, çevredeki, işteki, okuldaki ve kilisedeki arkadaşlarından elde
edebilirler.
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Organizasyonun güçlü yanları; Aile göçmenlere hizmet veren göçmen
servisinden hizmet almaktadır. Aile bu kurumdan danışmanlık hizmeti almak
istemektedir. Böylece babanın Amerika'ya tekrar dönebilmesi için gerekli kaynaklara
ulaşabilmektedirler. Diğeri ise ailenin bir kilise ile irtibatının kurulması onlara ilaveten
destekler sağlayacaktır.
Topluluk güçlü yanları; Sosyal hizmetlerden alınan hizmet, kilise ve kitle
taşıma desteği ve alternatif sağlık hizmetlerini sağlamak için geleneksel tıbbi bakım
hizmetine erişim imkanı. Bunların yanında ailenin, arkadaşların, komşuların, iş
arkadaşlarının, kilise ve diğer topluluk gruplarında gönüllü yardım ve destek sağlayan
özverili arkadaşların varlığı, doğal destek ve yardım ağı olarak da kabul edilir.
Fernandez ailesinde görebileceğimiz başka bir güç var mıdır? Tabi bazı güçler
birden çok kategori ile örtüşebilmektedir. Örneğin; bir kiliseye dini anlamda katılım
bireysel, ailevi, grup, organizasyonal ve topluluğa dair güçlerin varlığını
yansıtmaktadır. Gücün nasıl sınıflandırıldığı önemli değil. Önemli olan şey,insanın
davranışını anlamaya çalışacağımız zaman tüm potansiyel güç kategorilerini
gözönünde bulundurmak gerektiğidir.

Tablo 1: Kendi Güçlü Yanlarınızı Değerlendirin
Bireysel Güçlü Yanlar
- Sizin en iyi yetenekleriniz neler?
- Kendinizin en çok gurur duyduğu şey nedir?
- Hangi becerileriniz var (eğitim, iş, liderlik, iletişim, sosyal, teknolojik)
Ailenin Güçlü Yanları
- Ailenizden ne miktarda yardım alıyorsunuz?
- Yardım almada hangi aile üyelerine güveniyorsunuz?
- Ailenizin en iyi özellikleri nelerdir?
Grup Güçlü Yanları
- Arkadaşlarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız sizi destekliyor mu?
- Herhangi bir sosyal, eğlenme ve dinlenme ve danışmanlık gruplarına üye misiniz?
- Eğer üye iseniz, ne kadar ihtiyaçlarınızı karşılıyor, destek sağlıyor veya fırsatlar sunuyor?
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Organizasyon Güçlü Yanları
- Halihazırda herhangi bir organizasyona dahil misiniz? Veya geçmişte oldunuz mu?
- Oldunuzsa, hangi faydaları gördünüz?
- Herhangi bir tavsiye, destek veya okuldan finansal yardım aldınız mı?
- Çalışıyorsanız, iş çevrenizdeki güçlü yanlarınız nelerdir?
Topluluk Güçlü Yanları
- Sizin için topluluk içinde hangi hizmetler ve kaynaklar vardır?
- Sizin topluluk hakkında en çok neleri beğenirsiniz?
- Topluluk içinde sizin takdir ettiğiniz hangi kültürel fırsatlar vardır?

Kaynak: Zastrow, Charles, Karen K. Kirst-Ashman, (2007), Understanding Human
Behavior and the Social Environment, Seventh Edition, Thomson Higher Education

1.3.2.3. Güçlendirme Yaklaşımı
Güçlendirme insanlara kendi hayatları ve koşulları üzerinde daha büyük bir kontrol
kazanmaları için yardım etmek olarak tanımlanabilir. Bireyin güçlendirilmesi kendi isteği ile
işleyen bir süreç olup, çift taraflı bir durumdur. Yani hizmet alanın katılımıyla, güçlü
yanlarını öne çıkararak ve işbirliği içinde; birey, aile ve toplumla gerçekleştirilmektedir
(Thompson, 2016, 42). Güçlendirme, birey ve toplulukların çevrelerine daha fazla egemen
olabilmeleri ve bireysel veya topluluğa ait hedeflere yönelebilmeleri için ekonomik, sosyal,
siyasi ve manevi güçlerini artıracak kaynakları elde etmelerini kapsamaktadır (Teater, 2015,
67). Güçlendirme yaklaşımı en kısa ifadesiyle bireyin sosyal dışlanmasının önündeki,
bireyden ve çevresinden kaynaklanan, engellerin kaldırılmasıdır. Bir yönüyle bireyin
toplumsal anlamda gerekli olan unsurlar ile uyumlu olması sürecidir. Sadece bir yönüyle
değil, bireyin diğer unsurları da kapsayacak biçimde topluma entegre olabilmesidir. Bir başka
ifadeyle; bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara bireysel, bireylerarası, sosyo-ekonomik
ve politik güçlerini artırma ve durumlarını geliştirmeye doğru bir süreç olarak da
tanımlanmaktadır (Zastrow, 2015, 21).
Güçlendirme, mikro düzeyde psiko-sosyal iyileştirme-geliştirme odaklı, makro
düzeyde ise sosyal değişme ve politika odaklı her uygulama ortamında sosyal adalet nihai
hedefine ulaşmada yeni bir anlayıştır. Güçlendirme, hem tekil olarak bireyin öznel yaşamında,
hem de büyük ölçekte toplumun geniş kesimlerinin gereksinimlerini karşılamada, sorundan
çok çözüme odaklanan ve sorunun sahiplerini çözümün baş aktörleri olarak gören bir
yaklaşımdır. Dolayısıyla, profesyonel uygulamaların birey, grup, aile düzeyinden toplum ve
politika düzeyine değin çeşitlilik arz eden uygulama ortamlarında, güçlendirme yaklaşımı
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temelinde yapılandırılmasıyla sosyal adalet hedefine doğrudan katkı sağlanılacaktır (Tuncay
ve Erbay, 2006, 55).
Her dönemin kendine özgü güçlendirme yaklaşımı gerekliliğinden bahsedebiliriz.
Yani, bebekliğin, çocukluğun, gençliğin, orta yaşın ve yaşlılığın her birinin kendi süreçleri
içinde sosyal olarak içerilmesi söz konusudur. Bununla birlikte, bireyin tek başına sosyal
içerilmesi muhtemel olmayacağından, mutlaka çevrenin (demokrasi, eğitim, sağlık, teknoloji
v.b.) katkısı dikkate alınmalıdır. Güçlendirme yaklaşımı süreci tek boyutlu değil, sosyal,
siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla gerçekleşmelidir. Bu boyutların her birinin
varlığını ortaya koyabilmesi için, bireylerin en azından eğitim ve sağlık ihtiyacının
karşılanması gereklidir (Çakmak, 2008, 34). Birleşmiş Milletler insani gelişmişlik indeksi
(HDI), doğumda yaşam beklentisi, okuryazar oranı ve kişi başı gelir gibi ekonomik, sosyal ve
demografik faktörleri değerlendirmede dikkate almaktadır.
Güçlendirme yaklaşımı ile dışlanmış bireyler meslek sahibi olmakta, orta yaş ve üstü
olanların ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanarak aktif yaşlanmaları (active aging)
temin edilmekte, kayıt dışılık azalmakta, ülkenin üretimi dolayısıyla milli geliri artmakta,
birey ve toplumun üretime odaklanması sağlanmakta, ev hanımlarının da işgücüne
katılımlarının artması ile aileye desteğin ve çocukların okul öncesi eğitime katılımlarının
artması ve göçmenlere verilen eğitim ve yardımlarla topluma olan entegrasyonları
hızlandırılmış olmaktadır. Yaklaşımın insan merkezli olması ile sosyal olarak dışlanmışlara
da pozitif ayrımcılık gözetilmektedir.
Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik problemlerin tamamı veya bir kısmının varlığı
beraberinde sosyal sorunları artırmaktadır. O nedenle sorunlara bütüncül bakılmalı ve ona
göre çözümler üretilmelidir. Bireyin, öğrenme, sosyalleşme ve ayakları üzerinde durabileceği
bir sistemin oluşturulması ile yoksulluk, dışlanmışlık ve adaletsizlik azaltılarak, standartları
yüksek olan orta tabakanın büyümesi sağlanacaktır.
Güçlendirme yaklaşımı ile özellikle toplumda dışlanmış, sosyal ve ekonomik sorunlar
içerisinde bunalmış ve kendi kendine yetecek durumda olmayan, eğitim ve sağlık sorunları
gelecek yaşamında engeller oluşturan, çalışmaya gücü yettiği halde emek piyasasına girme
konusunda ümidini yitirmiş veya düzenli yapılan sosyal yardımlardan dolayı çalışma gereği
duymayan, devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalandığı için kayıtdışı çalışmayı tercih
eden ve dezavantajlı gruplar arasında bulunan göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve engellileri
toplumsal yaşama sosyal ve ekonomik olarak katılımını sağlayarak, devlete mali olarak yük
getirmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece, üretebilecek iken kamunun
kaynaklarından yardım alanların, eğitim, sağlık, psikolojik ve mali destek ile işgücüne
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katılmaları sağlanmakta ve kamunun yaptığı sosyal harcamaların daha çok ihtiyacı olanlara
harcanması söz konusu olmaktadır.
Sosyal sorunların tespit edilmesi ve tanımlanması kadar çözülmesi de çok önemlidir.
Tanımlanan sosyal sorunların çözümüne ilişkin genel olarak beş temel adımdan söz edilebilir
(Sullivan, 2006; 16); birincisi, sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edilerek önlemler almak,
ikincisi, sosyal reform yapılması, üçüncüsü, alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumda
kurumların veya devletin soruna müdahale etmesi, dördüncüsü, sorunların yeniden
tanımlanması ve nedenlerine ilişkin araştırmaların yapılması ve son olarak sosyal sorunlardan
etkilenen kesimlere devlet desteğinin sağlanmasıdır. Güçlendirme birey, grup, organizasyon
ve toplulukla yapılabilmektedir.

1.3.2.3.1. Bireysel Güçlendirme
Bireysel güçler, eğitim altyapısnı, çalışma geçmişini, problem çözme ve karar
verme becerilerini, kişisel yeterlilikleri ve özellikleri, fiziksel ve finansal kaynakları ve
olumlu davranışları içermektedir. Kendinizi anlamanız başkalarını anlayabilmeniz için
sizin yeteneğinizi geliştirir (Jones & Biesecker, 1980; Kirst-Ashman & Hull, 2006).
Yani kendinizi anlamadan başkalarını anlayamayacağınız gibi kendi yeteneklerinizi de
geliştirmek mümkün değildir. Başka insanlar, sizin de mücadele ettiğiniz benzer
duygular, sorunlar ve problemlerle uğraşmaktadır. Sizin kendi güçlü yanlarınızı
tanımanız, başkalarındaki aynı şeyleri tanımanız kadar önemli olmaktadır.

1.3.2.3.2. Gruplar Vasıtasıyla Güçlendirme
Güçleri kullanarak, bir grup perspektifinden insanlar için güçlendirmeyi
gerçekleştirmeye bir örnek olarak grupların desteklenmesi verilebilir. Bu gruplar
benzer sorun ve problemlere sahip olanları desteklerler ve biraraya gelerek zorlukları
nasıl yeneceklerine dair birbirine bilgi, destek ve kaynaklar için karşılıklı tavsiyeler
sağlamaktadırlar (Toseland & Rivas, 2005). Bu gruplar güçlerin tanımlanması ve
kullanımına vurgu yaparlar.
- Bir grup çocuk okulda toplanarak yaşamları üzerinde boşanmanın etkilerini
tartışabilirler
- Kanser teşhisi konulmuş bir grup insan ve onların aileleri hastalığın etkilerini
ve hastalıkla nasıl başedeceklerine dair konuları tartışabilirler.
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- Hastaneden henüz tahliye edilmiş bir grup psikiyatri hastaları, topluluk içinde
sosyalleşebilmeleri için biraraya gelerek tartışmalar yapabilirler.
- Bir grup boşanmış çocuk sahibi olanlar biraraya gelerek tek başına çocuk
yetiştirmenin zorluklarını ve tecrübelerini paylaşabilirler.

1.3.2.3.3. Organizasyon ve Topluluk Güçlendirmesi
Toplulukları güçlendirmek ve geliştirmek için güçler perspektifi dikkate değer
öneme

sahiptir.

Vatandaşların

dini,

kültürel,

sportif

ve

eğlenmeye

dair

organizasyonları; özel firmaları, okullar, kütüphaneler, parklar, polis ve itfaiye gibi
kamu kurumları; hastaneler ve sosyal hizmetler gibi kar amacı gütmeyen kamu
kurumları gibi potansiyel topluluk değerlerini kullanarak topluluğun işlevlerini ve
yaşam kalitesini artırmayı sağlamak mümkündür.

Aşağıdakiler örnek olarak

verilebilir;
- 60 adet civarı genç liderler, kendilerinden daha genç olan 700 kişiye genç
güçlendirme müfredatını öğretmek için eğitilirler. Gençlere yerli halkın uyuşturucu,
suç ve çetelerle mücadelesini sunan müfredat, geleneksel olmayan yöntemlerle
geliştirilmiş olup, özgüveni geliştirmektedir. Projede bir kolej tarafından ortak olarak
sponsorluk desteği verilmiştir.
- Yaşlılar, Yaşlanma Enstitüsü'nü, 2 tanesi halihazırda kapandıktan sonra
alternatif bir beslenme yeri için ikna ve organize edilebilir.
- Bir grup evsiz çocuklu kadın, birbirlerinin çocuklarına bakım sağlayacakları
ve ayrıca haftada birkaç gün toplulukla yemek hazırlamayı paylaşacakları bir
konaklama kurumu açmak için birlikte çalışıyorlar. Onların ortak gayretleri, yeni
evlerini planlamanın, satın almanın, modellendirmenin ve bakımının her aşamasında
biraraya gelecekleri anlamına gelmektedir.
- Bir grup henüz yeni mezun olmuş üniversite öğrencileri kendi çevrelerinde
ücretli veya ücretsiz olarak bildiklerini başkalarına öğretmek isteyen çevrelerindeki
halktan bilgi topladılar. Grup, bir gitarın nasıl çalınacağından Aristole'nin
çalışmalarına kadar yerel halkın öğretebileceği binlerce şeyi belirlemiştir. Bu topluluk
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kütüphanesi yaklaşımı, yerel halkın öğrenimi, tartışması ve hoşça vakit geçirmesi için
önemli bir yeni kaynak oldu.
- Yerel kiliselerin birleşmesi ve işbirliği sayesinde Merkezi Amerika'dan gelen
göçmenlere sığınak sağlanmıştır.

1.3.2.4. İyileşme Gücü ve Sıkıntılarla Mücadelede Güçler Anlayışının
Kullanımı
Güçler perspektifi ve güçlendirme ile ilgili bir kavram ise iyileşme gücüdür
(resiliency). İyileşme gücü bir bireyin, grubun, topluluğun ve organizasyonun
sıkıntılardan kurtulabilme ve iyileşme yeteneğidir. Hatta beraberinde ciddi sıkıntı,
karmaşa ve zorluklardan ızdırap çekerken bile hayatını devam ettirebilmesidir. Güçler
perspektifi sorunlar ve patolojilerden daha ziyade, yetenekler, varlıklar ve olumlu
tutum ve davranışlara odaklanırken; iyileşme gücü (resiliency) zorluklara rağmen
güçlerin kullanımı, sıkıntıların üstesinden gelebilmek ve hayatta kalmaya devam
edebilmeyi vurgulamaktadır (Gutheil & Congress, 2000, p. 41).
Norman (2000) iyileşme gücü (resiliency) kavramının açıklaması için şu örneği
verir;
Hızlı bir beysbol topu bir pencereye çarptığı zaman genellikle onu kırar ve
dağıtır. Aynı beysbol topu beysbol sopası ile karşılaştığında ise sopa nadiren zarar
görür. Bir çekiç seramik bir vazoya vurduğu zaman, vazo da genellikle kırılır. Ancak,
aynı çekiç bir otomobil lastiğine vurduğu zaman, otomobil lastiği çabucak orjinal
şekline geri döner. Beysbol sopası ve otomobil lastiğinin her ikisi de çabucak
iyileşmeyi (resiliency) gösterir. İyileşme gücünün 2 boyutu vardır (Norman, 2000);
risk ve korumadır.
Bu anlamda risk, stresli yaşam vakalarını veya bireylerin veya diğer sistemlerin
korunmasızlıklarını (savunmasız ve yardımsız) artıran olumsuz çevre şartlarını
içermektedir. Diğer yandan koruma ise, tampon olma, yatıştırma ve bu zaafiyetlere
karşı koruyan faktörlerle ilgilenir. Bireysel seviyede, iyileşme gücüne birinin
çocukluğu esnasında bir bakım evinden bir başkasına geçen, bu esnada lisesini
tamamlayan, üniversiteye giren ve sonrasında kendi sağlıklı ailesini kuran şahıs örnek
olarak verilebilir. Onun maruz kaldığı risklere aldırmayarak, kendisini korumak için
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güçlerini kullanır ve karşılaştığı zorluklarla mücadele eder. Bu güçler, özsaygı, onur,
kendine değer verme, göğüs gerdiği zorluklarla mücadele ederken iyi problem çözme
yeteneği, olumlu bakma hissi, başkalarının durumları ile empati yapma yeteneği, espri
yapma yeteneği, kişisel performans için yüksek beklenti ve

kendi etrafında olan

olumsuz olaylar ve yetersiz insanlardan kendisini uzak tutabilme yeteneği olarak
belirtilebilir (Norman, 2000). İyileşme gücüne vurgu yapmada problemlerinin
üstesinden gelmek için müracaatçıların güçlerinin bilinmesi ve kullandırılması en
önemli başlangıçtır.
Bireysel seviyede yaşlılar için de iyileşme gücüne örnekler verilebilir (Gutheil
& Congress, 2000).
- 79 yaşındaki Steven 2 yıldır Alzheimer hastalığı teşhisi konulan 80 yaşındaki
eşine evde severek bakım ve desteğini gerçekleştirmektedir.
- 68 yaşındaki Juan yangınla yok olan işyerini açmak için kendi kendine söz
verdi ve sonunda tekrar işyerini açmayı başardı.
- 73 yaşındaki Eudora 2 genç torununu anneleri öldüğünden beri yetişmeleri
için ilgi ve alaka göstermektedir.
- 87 yaşındaki Rose, onu tekerlekli sandalyeye bağlı ve neredeyse tamamen kör
hale getiren felcine rağmen, kısa hikayeler yazmaya ve yayınlamaya devam
etmektedir.
Organizasyon

seviyesinde

iyileşme

gücüne

örnek

olarak,

bir

kamu

üniversitesinin birkaç milyon dolar bütçe kesintisine gitmesi verilebilir. Bu üniversite,
kayıp riskine tepki verir, önemli fonksiyonlarını korur, kaynakların azalmasına karşın
kendisini adapte edecek planlar hazırlar ve öğrencilere kaliteli eğitim sağlamaya
devam ettiği kadarıyla iyileşme veya eski haline dönme imkanına sahip olur.
İyileşme gücü temel fonksiyonları devam ettirmek için onun sahip olduğu
güçlere odaklanmayı gerektirir. Bir toplulukta iyileşme gücü, suç ve uyuşturucu
kullanımının, organize olamamanın ve yıkıma götüren sorunların arttığı bir şehir
muhitinden

grup

ile

açıklanabilir.

Topluluk

güçleri,

kaynaklar

sağlayan

organizasyonların mevcut olmasını, uygun ve olumlu davranış için sakinlerin
beklentilerini ve topluluğa yapıcı bir şekilde katılım için muhitteki gençlere yönelik
fırsatları gerektirir (Greene & Livingston, 2002, p. 78). İyileşme gücü olan bir topluluk
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genel olarak topluluk imkanlarını gözden geçiren ve onları destekleyen, imkanları
iyileştirmek için kamu hizmetleri ile çalışan ve daha fazla kaynakları talep eden
etraftaki organizasyonları şekillendirmesi için mevcut ilgili olan vatandaşları
kullanabilmelidir (Homan, 2004). Etrafı gözlemleyen programlar vasıtasıyla hem
kendi muhitlerinde hem de diğer muhitlerde suç ve diğer sorunlarla mücadele etmek
ve önlemek amacıyla çalışmalar yapılabilir. Topluluk sakinleri, yerel güvenlik güçleri
ve okullar ile gençlere yönelik uyuşturucu önleme ve farkındalık eğitimi sağlanması
için çalışmalılar. Ayrıca, sakinler uyuşturucu satıcılarının izlenmesinin artması ve
yakalanması için daha fazla polis desteği sağlamalılar. İyileşme gücü olan bir toplum,
kendini tehdit eden risklerden kurtulmak ve kendi sakinlerini korumak için kendisinde
olan güçleri kullanabilmelidir.

1.3.2.5. İnsanların Çoklu Sistemlere Dahil Olması
İnsanlar sürekli olarak ve dinamik bir şekilde onların sosyal çevreleri ile etkileşim
halindeler.

Sosyal çalışma ön değerlendirmesi şu soruya cevap vermeye gayret eder;

Müracaatçının değişim istemesine rağmen, devam etmesi için bir probleme neden olan başka
herhangi belirli bir durum veya unsur var mıdır? Müracaatçılar, aileler, gruplar,
organizasyonlar ve toplulukların olduğu diğer sistemlerle sürekli ve dinamik bir şekilde
karşılıklı etkileşim halindedirler. Bu sistemleri genel olarak mikro, mezzo ve makro olarak
tanımlayabiliriz.

1.3.2.5.1. Mikro, Mezzo ve Makro Sistemler
Bir sistem, fonksiyonel bir bütün yapmak için birbiriyle ilgili olan unsurların
tamamıdır. Sosyal hizmet açısından, bu sistemler mikro, mezo ve makro olarak 3 gruba
ayrılmaktadır.
Mikro sistemler bireyleri ifade etmektedir. Geniş anlamda, bir kişi biyolojik,
psikolojik ve sosyal sistemleri gerektiren sistemin bir türüdür. Sosyal hizmet uygulaması için
bir mikro yönlendirme, bir bireyin ihtiyaçlarına, problemlerine ve güçlerine odaklanmayı
gerektirir. Ayrıca, mikro yaklaşım bireyler sorunları nasıl bahsetmeli, çözümler üretmeli ve en
iyi ve en etkin muhtemel seçimler yapmalı konularına vurgu yapmaktadır. Öyle ise, mikro
uygulama bir bireyle çalışmayı ve onun fonksiyonlarını geliştirmeyi gerektirir. Örnekler;
fiziksel ve psikolojik gelişim boyutları, olgunluk aşaması, şiddet sonrası kadının normal
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haline dönmesi, bir gay veya lezbiyen birinin kimlik sorunu ve bireyin sıkıntılarının
yönetimini içerebilir.
Mezo sistem aile, çalışma grupları ve diğer küçük grupların dahil olduğu herhangi bir
küçük grubu ifade eder. Bazen ön değerlendirme amaçları için, mikro sistem (bireysel) ve bir
bireyin dahil olduğu mezo sistem (küçük grup) arasındaki meseleler açıkça ayrıştırmak
oldukça zor olmaktadır. Bunun nedeni, bireyler tamamen kendilerine yakın olanlar ile
etkileşim halinde olduklarındandır. Mezo sistemlerle ilgili olarak, arkadaşlarla oyun ve
çocuğun okula katılımı, gruplarla sosyal hizmet vasıtasıyla güçlendirme ve yaşlılar için aile
meseleleri örnek olarak verilebilirler.
Makro sistem küçük bir gruptan daha büyük bir sistemi ifade eder. Bir makro sistem,
sosyal, politikal ve ekonomik şartlara ve insanların yaşam kalitesine ve kaynaklarına tamamen
ulaşımını etkileyen politikalara odaklanmayı gerektirir. O manada sosyal hizmette makro
uygulama, insanların yaşadığı yerlerde sosyal ve ekonomik şartları geliştirmek için
çabalamayı içermektedir. Makro sistemler ile alakalı, kürtaj ile ilgili politikaların insanları
nasıl etkilediği, engelli insanlarla ilgili yasama faaliyetleri, sosyal ve ekonomik adaleti
iyileştirmek için stratejiler, dövülmüş ve eziyet edilmiş kadına yönelik toplumsal tepki ve
yaşlılar için mevcut olan politikalar örnek olarak verilebilir.

1.3.2.5.2. Mikro ve Makro Sistem Arasındaki Etkileşimler
Bireysel mikro sistemler, sürekli ve ciddi bir şekilde sosyal çevre ile iletişimi olan
makro sistemler tarafından etkilenmiş olurlar. Üç temel makro sistem bireysel müracaatçıları
etkilerler; kültür, topluluklar ve organizasyonlar. Bunların üçü de birbiri içine girmiş ve
birbirine kenetlenmiştir. Kültür, insanların yaşadığı daha geniş bir toplumda paylaşılan tutum
ve davranışların, değerlerin, hedeflerin, dini inanışların, sosyal beklentilerin, sanatın,
teknolojinin ve davranışların bütünsel bir biçimidir. Bir topluluk ise, kendilerini diğerlerinden
ayıran ve bir şekilde onları birbirine bağlayan ortak birşeyleri olan insanlardır. Ortak özellik,
insanların yaşadığı muhit, iş gibi insanların paylaştığı bir aktivite veya etnik kimlik gibi diğer
bağlantılar olabilir (Homan, 2004, 9). Organizasyonlar bazı karşılıklı hedeflere doğru birlikte
çalışmak için biraraya gelen ve çeşitli birimler arasında bölünmüş belirlenmiş çalışmaları ve
aktiviteleri yerine getiren yapılandırılmış insan gruplarıdır. Organizasyonlar, genellikle kimin
içeride ve kimin dışarıda olduğunu bilerek üyelikleri açıkça tanımlanmıştır.
Müracaatçıların birçok diğer sistemle etkileşim halinde olmaları onları diğer
sistemlerin de içine çekmektedir. Özellikle uygulayıcılar veya alanda yeni olanlar için mikro
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ve mezzo alanlara odaklanmak daha kolay olmaktadır. Klinik yaklaşımı benimseyerek aileler
ve küçük gruplar içinde bulunan bireyleri değiştirmek gayreti ağır basmaktadır. Ayrıca, sosyal
hizmetin eşsiz ve hayati duruşu, makro sistemlerin bireysel müracaatçı üzerindeki etkilerini
değerlendirmek olmalıdır. İki geniş teorik perspektif, büyük sistemlerle uygulamaya açık bir
şekilde vurgu yapmaktadır. Bunlar; organizasyonel teori ve topluluk terisidir. Organizasyonel
teori, organizasyonların nasıl işlediği, misyonunu başarabilmesi için bir organizasyonun
yeteneğini neyin geliştirdiği veya engellediği ve organizasyonel hedeflere doğru gayret etmek
için insanları neyin motive ettiği gibi belirli konuları kapsamaktadır. Organizasyonel teori için
bazı yaklaşımlar yönetim ve liderlik tarzları üzerinde odaklandı; diğerleri bütçeleme, personel
modelleme, planlama, organizasyonel hiyerarşi gibi yapısal meselelerle ilgilenmişlerdir.
Gruplar, belli hedeflere ulaşmak için operasyonlara devam etme amacı olan prosedürler,
politikalar ve personelin olduğu neredeyse her yapının dahil olduğu organizasyonlardır.
Örneğin, okullar, kamunun sosyal refah birimleri ve zihinsel engelli yetişkinler için çalışan
birimler de bu tarz organizasyonlardandır.
İkinci teorik çerçeve, iki başlıca unsuru olan topluluk teorisidir. Birincisi, toplulukların
doğasından yapısından kaynaklanan perspektifleri içerir. Belirli bir topluluğu neler meydana
getirir? Onun sınırları nasıl tanımlanmıştır? Siz belirli bir topluluğun Teksas gibi Newyork
gibi belirli coğrafik sınırlara sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, bir topluluk
ayrıca paylaşılan idealleri ve düşünceleri, ilgileri ve bağlılıkları, profesyonel sosyal hizmet
topluluğu veya askeri topluluk gibi olan bir grup olabilir. Topluluk teorisinin ikincisi, sosyal
çalışmacılar topluluk bağlamı içerisinde nasıl uygulama yaptıklarıdır. Sosyal hizmet
uygulamaları nasıl topluluk hizmetlerini ve şartlarını geliştirir? Sosyal çalışmacılar,
müracaatçıların bulundukları topluluk içerisinde onların yaşam kalitelerini yükeltmeleri için
hangi becerilere sahip olmalıdırlar?
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OKUMA PARÇASI: MÜTHİŞSİN MEHMET!
Ne kalacak bir yeri ne de cebinde parası vardı... Ders çalıştığı kütüphanelerde yattı,
çuvallardan yatak yaptı. Camilerde yıkadığı 2 pantolonu 3 gömleği ile hep tertemiz dolaştı.
Beşiktaş HEM’nde sınava hazırlanan Mehmet’in çilesini en yakın arkadaşları bile
anlamadı... Bu ‘güzel adam’ sonunda başardı; üniversite sınavını ilk 2 bine girerek
kazandı.Isparta'da 2011'de liseden mezun olan Mehmet Çilenger vasat bir öğrenciydi. "Ben
kazanamam" deyip üniversite sınavına bile girmedi. Isparta'daki elma tarlasında babasına
yardım etmeye başladı. Büyük şehirlerde daha çok para kazanırım diye il il dolaştı. Ancak
hiçbir işte dikiş tutturamadı. Uzman erbaş olmaya karar verdi. sağlık muayenelerinde renk
körü olduğu anlaşılınca bu hayali de suya düştü. Vatani görevini yapmak üzere Hakkâri'ye
gitti. Komutanı, "Okumanın yaşı yok, zararın neresinden dönsen kardır" deyince ilk kez
üniversite hayali kurmaya başladı.
Askerlik bitince memlekete döndü. Üniversite hayali devam ediyordu. Ancak ne elde vardı
ne avuçta. 2016'da bir süpermarkette iş bulma umuduyla İstanbul'a geldi. İşe kabul edilmesi
için hijyen eğitim belgesi alması gerekiyordu. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
halk eğitim merkeziyle tanıştı. Belge almak için gittiği merkezde üniversite hazırlık kursları
olduğunu öğrendi, hemen kayıt yaptırdı. Kendine söz verdi üniversiteye kazanacaktı. Ancak
ne kalacak bir yeri ne de cebinde parası vardı. Tam 2.5 ay boyunca gecelerini
kütüphanelerde, Sabahlarını parklarda geçirdi. Yoksulluğunu kimse anlamasın diye kılık
kıyafetinin temizliğine hep dikkat etti. 2 pantolonu 3 gömleği vardı ama her zaman tertemiz
dolaştı. Sabah namazından önce camilere gidip kirli çamaşırlarını yıkadı. Öğleden sonra
kurslara katıldı. Akşamları 24 saat açık kütüphanelere gidip ders çalıştı, kafasını buradaki
masalara koyup uyudu. Hiç kimseye durumunu anlatmadı. Öğretmenleri de kurs arkadaşları
da Mehmet'in yaşadığı bu zor günleri çok sonra öğrendi. Kendisine yapılan hiçbir yardımı
kabul etmedi.
Mehmet Çilenger, Aralık 2016'da başvurduğu süpermarkette işe alındı. İlk maaşıyla
kurstaki arkadaşlarına meyve suyu ve kurabiye getirecek kadar yüce gönüllüydü Mehmet...
Arkadaşları, Kâğıthane'de Suriyeli mültecilerin kaldığı tek göz odalı, tuvaleti bile olmayan
bir daire ayarladı. Çuvallardan yatak ve ders çalışma masası yaptı. Bu arada halk eğitim
merkezindeki bir öğretmeninden Fransızca dersi de almaya başladı. İleri düzeye kadar geldi.
Fransızca kitaplar okumaya bile başladı.
Tam 9 ay boyunca hiçbir zorluğa yenik düşmeyip azimle çalışan Mehmet, üniversite
sınavını dereceyle kazandı. İlk 2 bine giren Muhteşem Mehmet, tercihlerinin ilk sırasına
yazdığı İbn Haldun Üniversitesi İlahiyat Bölümü'ne girmek için gün sayıyor. Mehmet,
"İslamiyet bir ilim dini. İlim öğrenmek dinimizde farzdır. Tüm dünyada yanlış tanınıyor,
eksik biliniyor. Üniversiteyi bitirip İslamiyet'i doğru bir şekilde tüm dünyaya tanıtmak
istiyorum" dedi.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/muthissin-mehmet--gundem-2496222/
04.08.2017

Çevrimiçi.
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SONUÇ
Sanayi devrimi insanlık tarihinin çok önemli dönüm noktalarından birisidir. Başlangıcı
İngiltere olan sanayileşme süreci daha sonra Avrupa ve Amerika'ya yayılmıştır. Zamanla tüm
dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi tarih sahnesine yeni bir toplum düzenini çıkarmıştır.
Sanayi Toplumu olarak adlandırılan yeni toplum yapısı, önceki feodal toplum yapısından
oldukça farklılıklara sahiptir.Yeni toplum düzeninde ekonomik, siyasal ve kültürel yapı
temelden değişmiştir. Ekonomik anlayış sanayi toplumunun yapısı ve düzenini oluşturan
başat faktör olmuştur. Bu anlayış içinde sermaye çok büyük önem kazanmış ve kapitalizm
sanayi toplumunun yapısını belirlemiştir. Önceki ekonomik anlayıştan farklı olarak
kapitalizmde "yüksek kâr" elde etme isteği insanlığa bir gelişim ve değişim sunarken,
bazılarının hayatlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Önceki toplum yapısında zengin
sermaye sahipleri, feodal beyler ve şehirleşmenin sonucu oluşan burjuvazi yeni düzende
zenginliklerini artırarak devam ettirirken, köylüler, el sanatları ve meslek sahipleri sanayi
toplumunun gittikçe yoksullaşan ve sefalet içinde yaşamak zorunda kalan işçi sınıfını
oluşturmuşlardır. Yeni toplumun en büyük sorunu bu iki kesim arasında oluşan sınıfsa
farklılıktan ve dengesizlikten kaynaklanan çatışmalardır.
İnsanlık tarihinin çok önemli bir aşaması olan sanayi devrimi getirdiği yenilikler ve
kazanımların yanında toplumsal düzeni olumsuz etkileyen sorunlara da yol açmıştır. Üretimin
makinelerle daha kolay ve çok miktarda yapılmış, önceleri sadece belirli bir kesimin
kullandığı bir takım mallar artık toplumun diğer kesimlerinin de ulaşabileceği şekilde fazla
miktarda üretilmeye başlanmıştır. Tarım gelişmiş, ulaşım kolaylaşmış yeni araştırmalar ve
buluşlar sonucunda salgın hastalıklar önlenmiş, kaliteli ve sağlıklı yaşam mümkün olmuştur.
Bunların sonucunda hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir. Ancak nüfus artışı, kırdan kente göç
sonucunda işsizlik kitlesel hale gelmiş, bunun sonucunda yoksulluk, çarpık kentleşme yeni
sosyal sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumunun kapitalist ekonomik anlayışındaki
kâr ve sermaye biriktirme hırsı işçi ücretlerini çok aşağılara çekmiş, hatta daha düşük ücrete
çalıştırdıkları çocuk ve kadın işçilerin çok uzun saatler oldukça olumsuz çalışma şartlarında
çalıştırılmaları sonucunda toplumsal düzen tarihte görülmedik düzeyde olumsuz etkilenmiştir.
Kitlesel işsizlik ve yoksulluk sanayi devrimi sonucunda toplumu derinden olumsuz etkileyen
sosyal sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanayileşme yeni bir sosyal sınıfı da
doğurmuştur: geçimini sadece emeğini satarak sağlamak zorunda olan işçi sınıfı. İşçi sınıfının
ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin yaşamlarını idame ettirebilmeleri emekleri
karşılığında aldıkları ücrete bağlı olması nedeniyle, kapitalist burjuvazinin de yüksek kâr elde
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etme hırsı sonucunda işçilere verdikleri ücreti asgari geçimlik düzeyinde, hatta çoğu zaman
onun da altında tutmalarından kaynaklanan sınıfsal çatışma yeni toplum düzenin karşılaştığı
önemli sosyal sorunlar arasında ortaya çıkmıştır.
Sosyal sorunlarla mücadele, toplumsal düzeni ve dengenin yanında sosyal adaleti de
sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyal sorunların çözümlerine yönelik politikalar sanayi
devriminden sonra, 19. yüzyıldan itibaren oluşturulmaya başlanmıştır. Sosyal politika
kavramı bu dönemde ortaya çıkmış ve sosyal sorunlarla mücadelede günümüze kadar geçen
süreçte kullanılmıştır.

İlk ortaya çıktığı dönemde işçi-işveren dar kapsamındaki sosyal

sorunlara çözüm arayışında olan sosyal politika bilimi, daha sonra kapsamını genişletmiş ve
toplumun karşılaştığı bütün sorunlara çözüme yönelik mücadelede kullanılmıştır.
Sosyal ve ekonomik sorunlar, geniş toplum kesimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu anlamda sanayi devriminden sonra başlangıçta sosyal sorun olarak karşılaşılan sorunların
yanı sıra, zaman içinde insanlığın gelişmesine paralel olarak yeni sosyal sorunlar da ortaya
çıkmıştır. Bu anlamda sorunlar, sanayileşmenin başlangıcında işsizlik, yoksulluk, gelir
dağılımındaki adaletsizlik vb. genelde işçi kesiminin sorunları olarak tanımlanmakta iken,
insanlığın gelişimi ile birlikte sağlık, eğitim, konut, çevre, eşitsizlik, ayrımcılık, demografik
değişim ve yaşlanma, göçler de yeni sorunlar olmuştur. Ancak genelde gerek sanayileşme
döneminin gerekse sanayileşme sonrası dönemin sorunlarının kaynağı, devlet tarafında eksik
planlamanın yanında, birey tarafında eğitim ve sağlığa erişimin yetersizliğinin emek
piyasalarına erişimi de zorlaştırıyor olmasıdır.
Özellikle eğitim seviyesinin düşüklüğü, kayıt dışı istihdamı ve işgücüne katılma
oranını etkilemektedir. Ayrıca, dezavantajlı gruplar arasında sayılan kadınların, gençlerin ve
engellilerin daha da fazla etkilendikleri görülmektedir. Dışlanma, kayıt dışılık, yoksulluk,
fiziksel ve psikolojik hastalıklar ve suça karışma gibi sorunlar toplum içinde sık görülebilir
hale gelmektedir. Öyle ki, bu sorunlar bir sarmal halini alarak bireyden aileye ve sonrasında
da topluma yansımaktadır. Bu nedenle, günümüz sosyal sorunlarının ortaya çıkmadan evvel
öngörülerek tedbirlerin alınması ve muhtemel sonuçlarının azaltılması, hem devlete yüksek
maliyeti hem de birey ve topluma verdiği maddi-manevi hasarlar yönüyle önemli olmaktadır.

56

KAYNAKÇA
Abrahamson, Peter, Belonging in the Context of the Welfare State, Presentation to the
international seminar ‘A Sense of Belonging in the Twenty-First Century: Lessons
with a Global Perspective for and from Latin America and the Caribbean.’
CEPAL, Santiago de Chile, November 23rd and 24th 2009, pp. 1-16.
Aktan, C. C. (1999), Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete, Yeni Türkiye, Ankara,
Alper, Yusuf; Sosyal Güvenlik Kavramsal, Kurumsal Yapı, Kapsam, Finansman ve İvazlar;
Uludağ Üni. İİBF ÇEKO Sosyal Güvenlik Teorisi Ders Notları; Bursa; 2004.
Artan, Taner, Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler, SABEV Yayınları, No. 37, Sosyal
Çalışma Dizisi 30, 2012,
Atkinson, A.B., “The economics of the welfare state in today’s world”, Int Tax Public
Finance (2008) 15: 5–17, Published online: 24 October 2007, © Springer
Science+Business Media, 2008, pp.1-16.
Baer, B. L., & Federico, R. C. (1978). Educating the baccalaureate social worker.
Cambridge,MA: Ballinger.
Castells, Manuel, Martin Ince, Manuel Castells’le Söyleşiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, Çev. Ebru Kılıç, 2004, 48
Cipilla, Carlo M. (1999), Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, Çev. Mehmet Sırrı Gezgin, Ötüken
Yayınları, Yayın No: 246, İstanbul.
Çakmak, Özlem, "Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi", D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi 11, 33-41 (2008).
Deane, Phyllis (2000), İlk Sanayi İnkılabı, Ankara, Türk Tarih Kurumu İnkılabı.
Duran, Hacı (2002), Endüstri Çağının Dinamikleri, Değişim Yayınları, İstanbul.
Erkal, Mustafa (1998), Sosyoloji, 9.Baskı, Der Yayınları, İstanbul.
Ersöz, H. Y. (2006), “Sosyal Politika-Refah Devleti- Yerel Yönetimler İlişkisi”, İ.Ü. İktisat
Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Kitabı. (Yayına kabul
edilmiş çalışma), Cilt 55, Sayı 1, İstanbul, İ.Ü.Yayınları, s.759-774.
Esping-Andersen, G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press Cambridge,
1990, p. 2-33.

57

Esping-Andersen, Gosta and Myles, John, “The Welfare State and Redistribution”, Working
Documents, 2000.
Greene, R. R., & Livingston, N. C. (2002). A social construct. In R. R. Green (Ed.),
Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research (pp. 63 –
93).Washington, DC: NASW Press.
Guerrero, Anna Leon (2016), Sociology and the Study of Social Problems, SAGE
Publication.
Gutheil, I. A., & Congress, E. (2000). Resiliency in older people: A paradigm for practice. In
R. R. Green (Ed.), Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and
research (pp. 40 –52). Washington, DC: NASW Press.
Güran, Teyfik (1990), İktisat Tarihi, Damla Ofset, İstanbul
Güven, Sami (1995), Sosyal Politikanın Temelleri, Ezgi Kitabevi, Bursa.
Güven, Sami (1996), Türkiye'de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Ezgi Kitabevi, Bursa
Hartwell, Ronald Max (1970), The Causes of the Industrial Revolution in England,
Methuen&Co.Ltd.Press, London.
Hobshbawn, Eric (2008), Sanayi ve İmparatorluk, Çev. Abdullah ERSOY, Dost Kitabevi,
Ankara.
Homan, M. S. (2004). Promoting community change: Making it happen in the real world (3rd
ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
Huberman, Leo (2014), Çeviren: Murat Belge, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim
Yayınları, İstanbul
İlkin, Akın (1973), "Endüstrileşme", Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt II, Ak Yayınları, İstanbul,
s.815.
Jones, M., & Biesecker, J. (1980). Goal planning in children and youth services. Millersville,
PA: Training Resources in Permanent Planning Projects.
Kirst-Ashman, K. K., & Hull, Jr., G. H. (2006). Understanding generalist practice (4thed.).
Belmont, CA: Brooks/Cole.
Koray, Meryem ve Topçuoğlu, Alper (1995), Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa.

58

Kristensen, Jens Erik, “Corporate social responsibility and new social partnerships”, From
collective bargaining to social partnerships: New roles of the social partners in
Europe, Editors: Carsten Kjærgaard, Discus and Sven-Åge Westphalen, The
Copenhagen Centre Published by The Copenhagen Centre, Copenhagen 2001,
p.32 (pp. 21-32)
Küçükkalay, Abdullah Mesut (2008), İktisadi Düşünce Tarihi, Beta Yayınevi, İstanbul.
Lipson, Ephraim (1950), The Growth of English Society, Adam and Clark Press, Londra.
Marshal, Gordon (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Bilim
ve Sanat Yayınları, Ankara.
Norman, E. (2000). Introduction: The strengths perspective and resiliency enhancement—A
natural partnership. In E. Norman (Ed.,) Resiliency enhancement: Putting the
strengths perspective into social work practice (pp. 1–16). New York: Columbia
University Press.
Özdemir, S. (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, Genişletilmiş 2. baskı, İstanbul,
İTO Yayınları,
Özel, Mustafa (1993), "Çitleme ve Tabiatın Metalaşması", İktisat ve İş Dünyası Dergisi, Yıl:
2, Sayı: 18, s: 46-50.
Özkazanç, A. (2000), Yeni Sagdan Sonra: Yeni Sol, Siyasi İktidar ve Mesruiyet, Ankara
University Working Paper Series, No.24 April/Nisan 2000
Parsons, Talcott (1951), The Social Systems, London, Routledge and Kegan Paul.
Peck, J. and Tickell A. (2002), Neoliberalizing Space, Antipode, Vol. 34 Issue 3, 380–404
Pektaş, Ethem Kadri, (2010), Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Temel
Sorunlar, Akademik İncelemeler Dergisi Cilt:5 Sayı:1
Pirene, Henry (1982), Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Ankara: Dost
Kitabevi,
Rockmore, Tom (2014), Marksizmden Sonra Marx Karl Marx'ın Felsefesi, Çev.: Habip
Türker, Ayrıntı, İstanbul.
Rosenberg, Nathan ve L. E. Birdzell (1992), Batı Nasıl Zengin Oldu, Çev. Erdal Güven, Form
Yayınları, İstanbul.

59

Saleebey, Dennis, (1997), The Strengths Perspective in Social Work Practice, 2th Edition,
(New York: Longman).
Sander, Oral (2005), Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Sezal, İhsan (1991), Sosyoloji Yazıları, Ağaç Yayınları, İstanbul.
Sheafor, B.W., & Horejsi, C. R. (2003). Techniques and guidelines for social work practice
(6thed.). Boston: Allyn & Bacon.
Sullivan, Thomas J. (2006), Introduction to Social Problems, Newyork: Pearson.
Swingewood, Alan (1998), Sosyolojik Düsüncenin Kısa Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları,
Ankara.
Şenkal, Abdülkadir, Sarıipek, Doğa Başar, “Avrupa Birliği’nin Karşılaştırmalı Refah
Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü”, Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2, ss. 146-175.
Talas, Cahit (1972), Ekonomik Sistemler, Dayandıkları Düşünceler, Sevinç Matbaası,
Ankara.
Talas, Cahit (1999), Ekonomik Sistemler, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
Teater, Barbra, Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Çeviri Editörü: Abdullah Karatay,
Orjinal Künye: An Introduction to Applying Socil Work Theories and Methods,
2014.
Thompson, Neil, (2016) Güç ve Güçlendirme, Nika Yayınları, Çeviri: Özlem Cankurtaran,
Orijinal Künye: Power and Empowerment, Russell House Publishing, 2007
Torun, İshak (2003), "Endüstri Toplumu’nun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi Ve Sina-İ
Faktörler", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s: 181-196.
Toseland, R. W., & Rivas, R. F. (2005). An introduction to group work practice (5thed.).
Boston: Allyn & Bacon.
Tuna, Orhan ve Yalçıntaş, Nevzat (1999), Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, İstanbul.
Tuncay, T. ve Erbay, E. (2006). "Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet Güçlendirme ile Retorikten Pratiğe", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.
www.canaktan.org/politika/refah-devleti/doğuşu-gelişimi, Çevrimiç, 05.07.2010
Yalçıntaş, N. ve Tuna, O. (1999), Sosyal Siyaset, Filiz Kitabevi, İstanbul,

60

Yücel, Talip (1964), "Avrupa'nın Sanayi İnkılabından Önceki Çehresi ve Sanayi İnkılabı",
Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 22, s:50-62.
Zastrow, Charles (2000), Social Problems, London, Thomson Learning.
Zastrow, Charles, (2015), Sosyal Hizmete Giriş, Nika Yayınları, 3. Baskı.
Zastrow, Charles, Karen K. Kirst-Ashman, (2007), Understanding Human Behavior and the
Social Environment, Seventh Edition, Thomson Higher Education
Zeytinoğlu, Erol (1993), İktisat Tarihi, Süryay, İstanbul.
http://www.milliyet.com.tr/muthissin-mehmet--gundem-2496222/ Çevrimiçi. 04.08.2017

61

Bölüm Soruları
1. Sanayi devrimi öncesi var olan toplum yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Teknoloji
B.Sanayi
C.Tarım
D.Bilgi
E.Enerji
2. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi öncesi insanın servetinin ölçüsünü belirliyordu?
A. Bilgi
B. Enerji
C. Sanayi
D. Teknoloji
E.Toprak
3. Sanayi Devrimi aşağıdaki hangi ülkeden yayılmıştır
A. İngiltere
B. Fransa
C. İtalya
D. Amerika
E. Almanya
4. Aşağıdakilerden hangisinin icadı Sanayi Devrimini teknolojik olarak tetiklemiştir?
A. Değirmen
B. Matbaa
C. Ateşli silahlar
D. Buharlı makine
E.Toprak
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5. Sanayi Toplumu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Sanayi toplumunda seri üretim söz konusudur
B. Sanayi toplumunda işbölümü ön plana çıkmaktadır
C. Kentleşme sanayi toplumunun öne çıkardığı olgulardan birisidir
D. Kentleşme ile birlikte geniş aile yapısı yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır
E. Sanayi toplumunda tarımda çalışanların oranı artmıştır.
6. Aşağıdakilerden hangisi 1990'larda sosyal demokrasi ile yönetilen ülkelerde serbest piyasa
ile sosyal devlet uygulamaları arasında alternatif üçüncü bir yolun aranması esnasında,
üçüncü sektör olarak yönelim gerçekleşmiştir?
A. Devlet
B. Özel sektör
C. Kentleşme
D. Sivil toplum
E. Sanayileşme
7. Sosyal sorunlarla mücadelede aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Bütünleşik bakışı gerektirir
B. Sadece devletin görevidir
C. Devlet ve özel sektörün işidir
D. Sivil toplum en önde olmalıdır
E. Özel sektör en önde olmalıdır
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8. Refah devleti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Teknolojik olarak en gelişmiş devlet modelidir
B. 1700'lü yıllarda ortaya çıkmıştır
C. Kapitalizm ile aynı anlamdadır
D. Sosyal devletten çok farklıdır
E. En iyi dönemi 1945-1980 arasında olmuştur
9. Refah devleti kavramı ilk aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
A. Bismarck sosyal güvenlik sisteminde
B. Keynesyen politikalarda
C. İskandinav ülkeleri sisteminde
D. Beveridge raporunda
E. Esping Andersen'in sınıflandırmasında
10. Refah devletinde düzenleme ve uygulamalar hangi politikalarla hayata geçirilir?
A. Ekonomik politikalar
C. Teknolojik politikalar
D. Yasal düzenlemeler
D. Özel sektöre yönelik politikalarla
E. Sosyal politikalarla

Cevaplar
1.C 2.E 3.A 4.D 5.E 6.D 7.A 8.E 9.D 10.E
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2. İŞSİZLİK VE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, modern dönemin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri olan
işsizlik konusu işlenecektir. İşsizlik konusunun işlenmesi ile işsziliğin tanımı ve çeşitleri
anlaşılacaktır. Ayrıca sosyal bir sorun olarak işsizliğin neden olduğu sorunlarla birlikte,
işsizlikle nasıl mücadele edileceği öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşszilik neden önemli bir sorun olmaktadır?

2)

İşsizlikle boşanmalar arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

3)

Yeni teknolojilerin uygulanması işsizliği nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İşsizlik

Kazanım

İşsizliğin önemi ve neden
olduğu sorunlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye işgücü piyasası
verileri incelenebilir.
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2.1. İşsizlik Kavramı
İşsizlik sorunu ülkemiz ve birçok dünya ülkesi açısından çözüm bekleyen sorunların
başında gelmektedir.

Aynı zamanda işsizlik birçok sorunun da kaynağı olarak

gösterilmektedir. Günümüz işgücü piyasası çok hızlı değişmekte ve iş piyasasının ihtiyaç
duyduğu gereksinmeler de bu hızlı değişimden etkilenmektedir. Her birey iş aramaya
başlarken bu değişim sürecini iyi algılayabilmeli ve değişimin gerisinde kalmamalıdır.
Umumiyetle işsiz denildiği zaman ilk hatıra gelen, kabiliyetsizliğinden dolayı bir
meslek edinememiş veya geçimsizliğinden bir iş bulamamış insan düşünülmekteydi. 19.asırda
geçerli olan bu yaklaşım, artık çağımız dünyasının ve ülkemizin şartlarına uymamaktadır. Bu
nedenle işsizlik kişisel değil, sosyal bir sorundur. Yüz binlerce, bazen milyonlarca insan
çalışma arzu ve iktidarında olsa da işsiz kalabilmektedir (Zaim, 1997, 169–173).
Bir ülkede çalışabilecek durumda olan ve çalışmak isteyen kişilerin bir bölümünün
işinin olmaması durumu işsizlik olarak tanımlanmaktadır (Ünsal, 2003, 12). Diğer bir tanıma
göre İşsizlik, üretimin olmazsa olmaz unsuru olan işgücünün kullanılmaması durumudur
(Biçerli, 2004, 1).
İşsizlik kavramı Türkiye’de genel olarak iki tanım kullanılarak açıklanmaktadır. İlk
tanım Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun tanımı olup “ çalışma gücüne ve isteğine sahip
olan ve ayrıca piyasadaki cari ücret ve çalışma şartlarını kabul etmesine rağmen iş bulamayan
kişiler “ olarak tanımlanmıştır (Yılmaz, 2005: 45).
Bir diğer tanım ise Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nun tanımıdır. ILO ‘ya göre
işsizlik; kişinin iş ile ilgili bilgi toplayarak geçirdiği haftada işi olmaması, işe başlamaya hazır
ancak iş bulamaması durumudur (ILO, 2015).
Klasik iktisat anlayışına göre işsizlik, emek talebinin emek arzına göre düşük olması
ya da emek arzının emek talebine göre yetersiz olmasından kaynaklanan durumun
sonuçlarından biri olarak da görülmektedir. Emek arzı ile talebi arasındaki bu dengesizlik
nitelik ve nicelik bakımından dengelenirse işsizlik konusunda faydası olacaktır (Işığıçok,
2011: 23). İşsiz denildiğinde genellikle ilk akla gelen, mesleği olmayan veya çalıştığı işte
uyumsuzluk çıkardığı için işten ayrılan, boş vakit geçirmeyi seven insan akla gelebilir. Ancak
bu anlayış geçmişte kalan bir düşünce haline gelmiştir. Günümüzde ise işsizliğin ülkelerin
ekonomik ve yapısal sorunlarından kaynaklandığı bilinci daha ağır basmaktadır (Zaim, 1997:
169).
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İşsizlik bireysel bir sorun olduğu kadar ülke ekonomisi için de önemli bir sorundur.
Çalışmayan her insan kaynakların eksik kullanılması demektir. Bunu açıklamak için ise Okun
Yasası kullanılabilir. Okun Yasasına göre ABD’de işsizliğin doğal karşılanabilecek seviyeden
bir puan yüksek olması ülkenin potansiyel hasılatının %2,5 oranında azalması demektir
(Tekeli ve öte., 2013: 2). Bireysel bir sorun olarak baktığımızda ise işsizlik bireylerde
psikolojik baskılar ve toplumdan dışlanma düşüncelerini ortaya çıkarmaktadır. İşsizliğin
beraberinde ortaya çıkan gelir eşitsizliği, yoksulluk, ailenin yoksullaşması özellikle
çocukların eğitim ihtiyacının karşılanamaması gibi konular en önemli sorunlar olarak
görülmektedir (Ertuğrul, 2012: 6). Aslında bir yönüyle sosyal sorunların en önemli kaynağı
olarak da görülebilir. Bu nedenle hem sosyal politika hem de sosyal hizmet bilim dalının
konuları arasında ilk başlarda yer alan bir sorundur.

2.1.1. İşsizlik Oranı Ve Ölçülmesi
TÜİK’in tanımlamasına göre ise işsiz, 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 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm
kişiler işsiz nüfusa dahildir (TÜİK, 2010).
Bir ülkede ki nüfusun hastane, hapishane ve kışlada ikamet eden nüfusu dışında kalan
15 yaş üzeri nüfusa kurumsal olmayan sivil nüfus denilmektedir. Bu nüfusu çalışanlar, iş
arayıp iş bulamayanlar (işsizler) ve işsiz olup iş aramayanlar oluşturmaktadır (Karabulut,
2007: 3). Bir ülkede piyasada fiilen çalışanların toplam işgücüne oranı istihdam oranı olarak
tanımlanmaktadır. İstihdam oranının %75 olduğu bir ülkede kalan %25’lik kısım ise iş arayan
ama iş bulamayanları (işsizleri) oluşturmaktadır (Tekeli ve öte., 2013: 2).
İstihdam kavramı ise; “çalışma ve gelir elde etme isteği olan bireylerin, hizmetlerinden
faydalanılmak üzere, iradi ve ihtiyari olarak çalıştırılmalarıdır.” (Işığıçok, 2011: 19). Bir
ülkede işsizliğin ölçülmesi veri toplamada zorluklar olmasına rağmen 4 yöntem kullanılarak
yapılmaktadır. Bunlar:


İşgücü örneklem anketleri



Sendika yardım fonu istatistikleri



Zorunlu işsizlik sigortası istatistikleri



Özel ve resmi istihdam büroları istatistikleridir. (Işığıçok, 2011: 29).
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Ayrıca Türkiye’de işsizlik oranının hesaplanmasında:


Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemi



TUİK hane halkı işgücü anketleri



Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) yayınları



Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

verileri de kullanılmaktadır (Bekiroğlu, 2010: 56-57).
İşsizlik oranın ölçülmesi ekonomik göstergeler açısından önemli bir veridir. Çünkü
işsizlik kapasite kullanımını ve bununla birlikte de ekonomik büyümeyi etkilemektedir.
İşsizlik oranı:
İşsizlik = (işsizler/işgücü) x 100
şeklinde hesaplanmaktadır (Işığıçok, 2011: 29).
Türkiye’de güncel işsiz sayısı 2 milyon 821 bin kişidir. Oran olarak baktığımızda ise
%9,6 seviyesindedir. 2014 yılı verileri ile karşılaştırdığımızda ise işsizlik %0,6 seviyesinde
artış göstermiştir (TÜİK 2015).

2.1.2. İşsizlik Türleri
İşsizlik bireyi ve toplumu etkileyen bir unsur olmasına rağmen aynı nedenler ile ortaya
çıkmamakta ve aynı sonuçları göstermemektedir. İşsizlik konusunda bir sınıflandırma ihtiyacı
bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu şekilde yapılacak sınıflandırmalar çözüm yollarının
bulunmasını da kolaylaştırmaktadır. İşsizlik genel olarak gizli ve açık işsizlik olarak ikiye
ayrılmaktadır

2.1.2.1. Gizli İşsizlik
Bir ekonomide hali hazırda çalışır durumda olan bazı bireylerin, işten ayrılmaları
durumunda üretimde herhangi bir azalma olmayacak ise bu ekonomide gizli işsizlik
mevcuttur. Gizli işsizlik verim düşüklüğü olduğunun göstergesidir. Bu nedenle de gizli işsiz
konumunda olan bireyler eksik istihdam sorununu ortaya çıkarmaktadır (Aktürk, 2007: 7).
Gizli işsizlik daha çok tarım ve kamu sektörlerinde görülmekte olup en çok görüldüğü ülkeler
ise az gelişmiş ülkelerdir (Güney, 2009: 137).
Az gelişmiş ülkelerdeki gizli işsizliğin sebebi sermaye eksikliğidir. Ayrıca verimliliğin
düşük olması ve çalışan ücretlerinin standardın altında olması da gizli işsizliği arttırmaktadır.
Öyle ki bu ekonomilerde tek bir kişinin yapabileceği bir işte birden fazla kişi
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çalıştırılmaktadır. Bu ülkelerde gizli işsizlik sorunu yapısaldır ve kalıcıdır. Gelişmiş ülkelerde
ise gizli işsizliğin sebebi talep seviyesinin düşük ve geçici olmasıdır (Bozdağlıoğlu, 2008:
49).

2.1.2.2. Açık İşsizlik
Açık işsizlik, çalışma isteği ve gücü olan, piyasa ücret seviyesinde çalışmayı kabul
eden ama bunlara rağmen iş bulamayanların toplamını ifade eder. Ayrıca bireyin gönülsüz
olarak boşta gezmesi olarak da tanımlanmaktadır. Görüldüğü üzere açık işsizlik kavramı
işsizlik kavramı ile neredeyse aynıdır. Bu nedenle işsizlik istatistiklerinin hesaplanmasında
açık işsizlik kavramı kullanılmaktadır (Işığıçok, 2011: 69).
Bu işsizlik türünde işsizlerin sayısı ve kimler oldukları saptanmaktadır. Burada asıl
önemli olan konu ise kişilerin sübjektif veya objektif nedenlerle mi işsiz olduklarıdır. Bu
farklılığı önemli kılan ise işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası nedeniyle açık işsizliği; İradi
(sübjektif) işsizlik ve gayri iradi (objektif) işsizlik olarak ikiye ayırabiliriz (Ertuğrul, 2012:
9). Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde daha sık görülmekte olup, bireyin
piyasadaki ücret şartlarını keyfi olarak beğenmemesi ve bunun sonucunda da çalışmaması
iradi işsizliği oluşturmaktadır.
Ayrıca kişinin çalışmak istememesi, piyasa da kendine uygun bir iş olmadığını
düşünmesi ve faal olarak çalışmak istememesi de iradi işsizliğin nedenlerindendir (Karabulut,
2007: 9). Açık işsizlik, kişinin iradesi dışındaki sebeplerden dolayı işsiz kalmasıdır. Mevcut
piyasa koşullarını kabullenmiş ancak yine de iş bulamama durumudur. Açık işsizliğe
benzerliği ile dikkat çeken gayri iradi işsizlik, iş bölümü ve uzmanlaşmanın fazla olduğu
ülkelerde daha sık görülmektedir (Aktürk, 2007: 8).

2.1.2.3. Yaygın İşsizlik
Daha çok sanayisi gelişmiş olan ülkelerde ekonomik nedenler sonucu ortaya çıkan
piyasanın durumuna göre süreklilik gösterebilen işsizlik türleridir. Konjonktürel işsizlik,
yapısal işsizlik ve efektif talep işsizliği olmak üzere üçe ayrılır (Ertuğrul, 2012: 10).

2.1.2.3.1. Konjonktürel İşsizlik
Ekonominin her zaman istikrarlı yürümemesi ve bazı dönemlerde ortaya çıkan piyasa
sorunlarının beraberinde getirdiği ekonomik durgunluk ve bunalımların sonucunda oluşan
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işsizlik türüdür. Bu durgunluk dönemlerinde işsiz sayısı çok yükselebilmekte ve bu durum
uzun bir dönem devam edebilmektedir (Bekiroğlu, 2010: 51-52).
Mal ve hizmetlere olan talebin azalması beraberinde üretimin de azalmasını
sağlamakta ve işten çıkarılmaları arttırmaktadır. Başka bir deyişle konjonktürel işsizliği
etkileyen en temel unsur taleptir.
Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde görülebileceği gibi az geliş ve gelişmekte olan
ülkelerde de görülmektedir. Dayanıklı tüketim mallarının olduğu çimento ve demir sanayisi
gibi sektörler en çok etkilenen sektörlerdir (Işığıçok, 2011: 79-80).

2.1.2.3.2. Yapısal İşsizlik
Mevcut iş gücü arzı ile iş gücü talebinin aynı anda eşleşmediği durumlarda ortaya
çıkan işsizlik türüdür. Bu işsizlik türünün ortaya çıkmasını sağlayan birçok ekonomik neden
bulunmaktadır. Açık işlerin gereği ile mevcut iş arayanların becerileri arasında farkların
olması, teknolojik gelişmeler ile işçi talebindeki azalmalar, tüketici tercihlerinin değişmesi,
asgari ücretin aşırı yüksek olması nedeniyle niteliksiz kişilerin işsiz kalması gibi birçok
nedenden söz edebiliriz (Aydın, 2012: 121).

2.1.2.3.3. Efektif Talep İşsizliği
İlk olarak 1929 Ekonomik Buhranı sonucunda J. M. Keynes tarafından belirlenmiş
işsizlik türüdür. Kriz sonrası dönemde tüketim ve yatırımın azalması sonucunda ortaya
çıkmıştır. Ekonomilerin tam istihdamda olduğu gibi eksik istihdamda da dengede kalabileceği
savunulmuş ve emek arzı ile emek talebi arasındaki farkın işsizleri oluşturacağı
vurgulanmıştır (Aktürk, 2007: 10).

2.1.2.4. Kısmi İşsizlik
Her büyüklükteki ekonomide görülme ihtimali olan ve sınırlı iş sektörlerinde meydana
gelen işsizlik türüdür. Bölgesel işsizlik, geçici (friksiyonel) işsizlik, mevsimlik işsizlik ve
teknolojik işsizlik olmak üzere dörde ayrılır.

2.1.2.5. Bölgesel İşsizlik
Tarım ekonomisinin yaygın ama çeşitliliğin az olduğu, nüfus bakımdan ise yoğun olan
bölgelerde meydana gelen işsizlik türüdür. Sanayinin gelişmemesi ve farklı iş kollarının
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olmayışı bu bölgede yaşayan kişilerin başka yerlere göç ederek iş aramasına sebep olmaktadır
(Ertuğrul, 2012: 11).

2.1.2.6. Geçici (Friksiyonel) İşsizlik
Emek arzı ve talebinin dengeli olduğu ekonomilerde de görülebilen, işçilerin iş
değiştirmek için boşta kaldıkları dönemlerde oluşan işsizlik türüdür. En gelişmiş ekonomiler
de dahi %2-3 oranında geçici işsizliğin oluşması normal karşılanmaktadır. (Güney, 2009:
139-140). Kısa süreli oluşu nedeniyle ekonomik açıdan zararlı olmadığı düşünülen geçici
işsizlik, oranları yükselmediği sürece insanların verimsiz oldukları bir işten ayrılarak daha
verimli olacağı bir işe geçmesini sağlayabileceği için faydalı görülmektedir.
Daha çok piyasaya ilk kez girecek olan kişilerin karşılaştığı bir işsizlik türüdür. Kişi,
işin gerekliliğini ve kendi vasfını çok iyi bilmiyor ise bulunduğu işten ayrılarak kendine daha
uygun bir iş aramayı seçmektedir (Tekeli ve öte., 2013: 54-55).

2.1.2.7. Mevsimlik İşsizlik
Mevsim koşulları ve değişimleri sonucu bazı mal ve hizmet üretimlerinin azalması ya
da bu mal ve hizmetlere olan talebin azalması sonucu meydana gelen işsizlik türüdür. Emek
talebindeki dalgalanmaların etkisi oldukça fazladır. Konjonktürel işsizliğe benzerliği göze
çarpsa da aralarındaki en önemli fark mevsimlik işsizliğin öngörülebilir ve sistematik bir
şekilde gerçekleşmesidir (Işığıçok, 2011: 71).
Az gelişmiş ülkelerde mevsimsel işsizlik mal talebinden ziyade mal arzıyla alakalıdır.
Mevsimsel farklılıklar beraberinde üretimi etkilemekte bu işsizliği oluşturmaktadır (Zaim,
1997: 179). Daha çok turizm, tarım ve inşaat sektörlerinde görülmekte olup mevsimsel
değişiklikler ile bu sektörlerde çalışan kişiler işsiz kalmaktadırlar. Üretimin olduğu dönemler
de çalışan kişiler üretimin olmadığı dönemlerde işsiz kalırlar ve bu durum işsizlik oranlarında
dönemsel olarak farklılıkların oluşmasına neden olur (Bekiroğlu, 2010: 52).

2.1.2.8.Teknolojik İşsizlik
Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan seri üretim ve 21. Yüzyıl itibari ile de yaygınlaşan
internet ve iletişim teknolojileri üretimde makineleşmeyi beraberinde getirmiştir. Bu gelişim
insanların kısa dönemde işsiz kalmalarına neden olsa da uzun dönemde yeni iş kollarının
oluşmasını sağlamıştır (Karabulut, 2007: 10).
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Bilgisayar teknolojisi sonucu daha fazla gelişen banka ve finans sektörü teknolojik
gelişimin iş kollarına yaptığı katkının önemli göstergeleridir. Ancak tüm bunlara rağmen işsiz
kalan kişilerin eğitilmesi yeni teknolojilere uyum sağlamaları desteklenmelidir. Uyum sorunu
yaşayan kişilerin ise daha az vasıf gerektiren işlerde çalışmaları sağlanmalıdır. Özel sektör bu
konuda personeline eğitim vermeli, devletin ise yasal düzenlemeler ile bu durumu
kolaylaştırması gerekmektedir (Aktürk, 2007: 12).

2.2. Türkiyede İşgücü Piyasası Ve İşsizlik
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılında 5 milyon 31 bin kişi istihdamda iken,
1960 yılında 11 milyon 259 bin, 1970 yılında 13 milyon 33 bin, 1990 yılında 18 milyon 541
bin, 2000 yılında 21 milyon 580 bin kişi ve 2009 yıl sonu hane halkı işgücü araştırması
sonuçlarına göre, 25 milyon 537 bin işgücünden istihdam edilenlerin toplam sayısı 22 milyon
108 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranının yüksekliği ve işgücüne katılım oranının düşüklüğü
göz önüne alındığı zaman aslında bu artışın çok düşük oranda bir artış olarak gerçekleştiği
görülmektedir (Bayhan, 2007, 10). Ülkemizde İşgücüne katılım oranının düşüklüğü göze
çarpmakta olup, işgücüne katılma oranı o ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ile yakından
ilgilidir. İşgücüne katılma oranı ne kadar düşükse bunun karşılığında bağımlı nüfus o kadar
yüksek olacaktır. Bağımlı nüfus kavramı işgücüne katılma kavramının tersi olup, dışında
kalanları belirtir (Ergün, 2000, 5).
Türkiye’de işgücü piyasasına bakıldığında temel problemin işgücü arzı ile talebi
arasındaki fark olduğu göze çarpmaktadır. İç göçlerin beraberinde getirdiği işsizlik, büyük
kentlerde

meydana

gelen

işgücü

talebi

yetersizliği

nedeniyle

tamamen

ortadan

kaldırılamamakta ve Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Ayrıca tarımda
çalışan nüfusun mevsimsel olarak işsizlik sorunlarıyla karşılaşması ve tarım dışı sektörlerin
işsizliği azaltmada yetersiz olduğu görülmektedir (Şahin, 2007: 555).
Türkiye’de işsizlik, daha çok hızlı nüfus artışı, genç nüfusun payının yüksekliği gibi
demografik unsurlarla ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, iç göç ve kentleşmeyle birlikte
ortaya çıkan eğitim ve bölgesel dengesizlik eğilimleri de işsizliği arttırmaktadır. Türkiye gibi
geçiş sürecini yaşayan bir ekonomide, piyasa ekonomisi mantığının rekabet kavramı ile
desteklenememesi, özel sektör yatırım seviyesinin yetersizliği gibi nedenler işsizliğin yapısal
bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Uyar, 2008, 50).
Türkiye, günümüzde “Demografik Geçiş Dönemi” olarak ifade edilen ve hızı giderek
düşmekle beraber nüfus artışının devam ettiği süreci yaşamaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kırdan
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kente göç ile birlikte kentlerde işgücü artmakta, fakat sanayi ve hizmetler sektörünün sınırlı
yapısının bu artışa karşılık verememesi, işsizlik meydana getirmekte ve formel sektörde iş
bulamayan işgücünün enformel sektöre kaymasına neden olmaktadır (Tokol, 2000, 115).
Sanayileşmede hedeflenen düzeye ulaşılamaması, tarım toplumunun sürmesi ve hızlı
artan genç nüfusun istihdamını sağlayacak yatırımların yapılamaması gibi nedenlerle işsizlik
yapısal bir nitelik taşımaktadır. Türkiye’de işsizliğin bu yönü ile faktör dengesizliğinden
kaynaklandığı söylenebilir (Uyar, 2008, 57). Türkiye’de istihdam yaratmayan, aksine
işsizliğin arttığı bir büyüme sürecinden bahsedilir olmuştur (Hiç, 2009, 41). Ülkemizde işgücü
piyasasında; bir taraftan gençlerin ve kadınların düşük işgücüne katılım ve istihdam oranları
dikkat çekerken, diğer taraftan da özellikle gençler arasında, genel işsizlik oranından daha
yüksek ve uzun süreli işsizlik oranları ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle günümüz
sorunlarından biri de bu kesimlerin, işgücü piyasası ile bağlarının arttırılarak hızla istihdama
hazır hale getirilmeleridir (Işığıçok, 2009, 215).
1950’lerde başlayan işgücüne katılma oranındaki düşmenin altında, tarım istihdamının
azalması ve kırdan kente göç olgusu yatmaktadır. Kırdan kente göç ile birlikte, kırda işgücü
içinde yer alan kadınlar kentte işgücü dışında görünmektedir. Diğer taraftan, kentlerde işlerin
belirli beceriler gerektirmesi buna karşın kadınların eğitim düzeyinin düşüklüğü işgücü
dışında kalmayı kalıcı hale getirmektedir. Çalışabilir yaştaki nüfusun yaklaşık yarısının
üretime katılmaması, üreten kesimin giderek daha fazla kişiyi geçindirmek zorunda kalmasına
ve üretime katılım sonucu elde edilen gelirin de daha fazla kişi arasında paylaşılmasına neden
olmaktadır (İŞKUR III. Genel Kurul Raporu, 2005, 3).
İşgücü piyasası Türkiye’de genel anlamda kentsel kesim ve kırsal kesim olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kentsel kesimde hizmet ve sanayi sektörleri ön planda iken kırsal kesim de
tarım sektörü ön plandadır. Kentsel kesimlerde gizli işsizlik kavramı çok önemsenmemekte
iken kırsal kesimde gizli işsizlik oranlarının yüksek olması önemli bir sorun olmaktadır.
Bunun nedeni ise tarım ile uğraşan işletmelerin daha çok aile işletmeleri olması ve kayıt dışı
istihdamın yüksek olmasıdır (Özçalık ve Durmuş, 2014: 43).
İşgücü piyasasını çalışanların özellikleri bakımından da 3 gruba ayırmak mümkündür.
İlk grupta kamu sektöründe çalışanlar, sendikal açıdan örgütlenmiş olanlar ve nitelikli işlerde
çalışanlar bulunmaktadır. Bu grupta çalışanların iş kaliteleri yüksek ve yasal açıdan da
güvenilir konumdalardır. İkinci grup çalışanlara baktığımızda asgari ücret ve asgari ücretin
biraz üstünde çalışan ve sosyal güvenlik sistemine kaydı bulunan çalışanları bu gruba
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alabiliriz. Bu gruptaki çalışanlar yasal açıdan kısmen korunmaktadır ancak iş bulma zorlukları
çekmektedirler. Üçüncü grupta ise hemen hemen hiçbir yasal güvencesi olmayan, kayıt dışı
sektörlerde çalışan, geçici işsizlerin bulunduğu işgücüdür. İşgücü piyasasının çalışanlar
açısından bu şekilde gruplaşması işsizliği etkileyen önemli bir unsurdur (Işığıçok, 2011:
134). Türkiye’deki diğer işgücü piyasası sorunları ise emek arzının fazla olması, işgücünün
nitelik olarak yetersiz ve genç olması, tarım sektöründeki istihdamın fazla olması, işgücü
piyasasındaki kurumsallaşma düzeyinin yetersiz olması gibi sorunlar mevcuttur.
Türkiye’de işgücü piyasasını etkileyen önemli faktörlerden biri de çalışabilir (15+ yaş)
yaş grubunda yer alan nüfusun her yıl ortalama 700-800 bin oranında artmasıdır. Çalışabilir
nüfusun bu şekilde hızla artması işgücü talebinin yetersiz kalmasına sebep olmakta ve bu da
işsizlik oranlarının düşmemesini etkilemektedir. Ayrıca her yıl bu rakamlarda artan çalışabilir
nüfus sayısının %90’lık kısmını gençler oluşturmaktadır (Maliye Bakanlığı (MB), 2011: 5).
Ücret-verim ilişkisine baktığımızda Türkiye’de ücretlerin verimlilikle paralel olduğu
ve özellikle tarım sektöründeki verimsizliğin beraberinde düşük ücretli çalışanların
oluşmasını etkilemektedir (Ataman, 1999: 84). 2000’li yıllarda işsizliği azaltmada birçok
politika ve destek mekanizması geliştirilmiştir. 2009 krizine kadar işsizlik rakamlarında ve
istihdama katılım oranlarında iyileşmeler gerçekleşen Türkiye’de, 2009 kriz ile birlikte kısa
bir dönem işsizlik sorunu tekrar gündeme gelmiştir. Ancak günümüz itibari ile Avrupa ve
birçok gelişmiş ülkelerde yaşanan işsizlik sorunları ile kıyaslandığında Türkiye’nin ekonomik
büyüme ve işsizlik rakamları tatmin edici diyebiliriz (Aydemir, 2013: 118).

Tabloda da görüldüğü gibi işgücüne katılım oranı 2007 yılından itibaren düzenli bir
şekilde artmaktadır. 2012 yılında %49,9 olan bu oran Mart 2015 verileri itibari ile %51,1
seviyesine çıkmıştır. İşsizlik oranlarına baktığımızda ise dengenin sağlanamadığını
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görmekteyiz. 2015 yılı itibari ile işsizlik oranı %9,6 olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2015).
Serbest piyasa ekonomisinin etkisi, küresel krizler ve tarım ekonomisinin ülke ekonomisi
içindeki payının yüksek olması gibi etkenler Türkiye’de işsizlik oranlarında ki dengesizliğin
en büyük etkenleridir (Özçalık ve Durmuş, 2014: 43).

Yukarıdaki tabloda TUİK’in Nisan 2015 verileri bulunmaktadır.
Bu tabloda dikkat çeken önemli verilerden biri genç işsizliği oranlarıdır. 2014
oranlarına kıyasla 2015 oranlarında genç işsizliğinde bir artış söz konusudur. Daha öncede
bahsedildiği gibi her yıl artan işgücüne katılım sayısı gençlerdeki işsizlik oranlarını
arttırmaktadır. 2009 küresel krizinden sonra Türkiye yeni iş yaratma konusunda örnek
ülkelerden olmuştur. Öyle ki, 3 buçuk milyon yeni iş imkanı yaratmış ve kriz sonrası
dönemde en başarılı ülkelerden olmuştur. Çalışanların %48,1 hizmet, %26,5 sanayi ve
%25,5’i tarım sektörlerinde çalışmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 17).
Kayıt dışı istihdamın %33,3 olarak gerçekleştiği Türkiye’de önceki yıllara göre bir
iyileşme söz konusudur (TUİK, 2015). Ancak gelişmiş ülkelerdeki düşük oranlara henüz
ulaşmış durumda değiliz. Nitekim iş gücü katılım oranının %51,1 olduğu ülkemize nazaran
bazı gelişmiş ekonomilerde bu oran %70’lere kadar ulaşmıştır.
İşsizliğin yapısal olması yanında, işsizliğin genç işsizliği olarak ortaya çıkması
sorunun ciddiyetini daha da arttırmaktadır. Bu açıdan, eğitim sisteminin piyasanın
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, iş arayan gençlere iş bulmada yardımcı olunması ve mesleki
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becerilerini arttıracak yeni eğitim imkânlarının sağlanması gibi maliyetli olan aktif istihdam
politikalarının uygulanmasına gerek duyulmaktadır (Uyar, 2008, 59).
1980’lerden bu yana dünya ekonomisinde, uluslararası işbölümünde ve egemen iktisat
politikalarında gerçekleşen değişim sonucu ekonomik büyümenin istihdam yaratma etkisi
zayıflamış, istihdam istikrarsızlaşmış ve yapısal işsizlik en önemli toplumsal sorun haline
gelmiştir. Eylül/ Ekim 2008’de ortaya yüzüne çıkan küresel krizin en ağır toplumsal faturası
da hızla tırmanan işsizlik oranları olmuştur. 2009’da Türkiye, gerek genel işsizlik oranının,
gerekse genç işsizlik ve eğitimli genç işsizlik oranının dünya’da en yüksek olduğu ülkelerden
biri olmuştur (Mütevellioğlu v.d. 2010, 208). Dünya’da olduğu gibi, ülkemizde de finansal
ekonomik krizle birlikte işsizlik daha da artmıştır (Yavuz, 2010, 10). 2001 yılından itibaren
alınan tedbirlerle bankaların bünyesi sağlamlaştırılmıştır (Hiç, 2009, 40). Türkiye’de hiçbir
banka iflas etmediği gibi, bankaların hepsi gerek 2008 yılı için gerekse 2009 yılının ilk 6 aylık
dönemi için kar açıklamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de bir finans krizi olduğundan söz etmek
doğru olmayacaktır. Ancak ülkemizde sanayi krizi, reel sektör krizi yaşanmaktadır (Yavuz,
2010, 10).
Türkiye’de nüfus artış hızı hala oldukça yüksek olduğu, özellikle çalışmayan bağımlı
nüfus oranının artış gösterdiği görülmektedir. Nüfus artış hızı ile doğru orantılı iş yaratma
kapasitesinde yeterli başarının yakalanamadığı, işgücüne her yıl katılan nüfusa istihdam
yaratmada geri kalınmıştır. İş bulamama nedeniyle işgücü katılım oranları giderek büyük bir
sorun haline gelmekte olup, bu noktada iş danışmanlığı hizmetinin önemi ortaya çıkmaktadır
(Euroguidance, 2008, 159).
Sonuç olarak emek arzının fazla olduğu Türkiye’de emek talebinin yetersiz kalması
işsizliğin en önemli etkenidir. Genç nüfusun fazla olması, kalifiye çalışan yetersizliği,
sendikalaşma ve kurumsallaşmadaki eksiklikler, piyasanın beklentilerinin eğitim öğretim
kurumları tarafından karşılanamaması, güncel teknolojik gereksinimlere ayak uydurmada geç
kalınma Türkiye’deki işgücü piyasasının sorunları arasındadır.

2.3. İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Etkileri
İşsizlik sosyal sorunlar içinde ilk sıralarda bulunmaktadır. Öyleki işsizliğin fazla
olduğu toplumlar sağlıksız toplumlar olarak nitelendirilmektedir. Genel anlamda işsizliğin
sonuçları ekonomik ve sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Ekonomik olarak bakıldığında kaynakların eksik kullanılmasına sebep olmakta ve bu
da ülkenin GSMH (gayri safi milli hasıla)’yi olumsuz etkilemektedir. Okun Yasası’nda da
belirtildiği gibi işsizlikteki %1’lik bir artış GSMH’ da % 2,5’ lik bir azalmaya sebep
olmaktadır. Bu da göstermektedir ki işsizlik ekonomik büyümenin önündeki en önemli
etkenlerdir.
İşsizliğin sonuçlarından biri de ekonomik güvencenin kaybedilmesidir. İşsiz kalan
birey maddi ve manevi olarak bir eksiklik içine girmeye başlamaktadır. Yaşam standartların
da düşme yaşayan birey psikolojik olarak da sorunlar yaşar ve hatta bu sorunlar ilerledikçe
fiziksel sorunlara da dönüşebilmektedir (Güney, 2009: 152). İşsiz kalan bireyler ile ilgili
yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırma sonuçlarına bakıldığında bireylerin
kişisel olarak nasıl sorunlar yaşadığı aşağıdaki maddelerde belirtilmektedir:


Özgüvenlerinde azalma hatta tamamen kaybetme,



Algılanan yeterlilik ve özyeterlilik seviyelerinde azalma,



Hayat memnuniyetinde azalma,



Depresif duygularda artış,



Stres seviyelerinde artış,



Genel anlamda sağlık ve iyilik hallerinde azalma,



Umutsuzluk ve çaresizlik hissinde artış,



İçine kapanma ve yalnızlık hissinde artış,



Özsaygılarında yıpranma

İşsiz kalınan sürenin uzaması yaşanan bu psikolojik sorunların artışını etkilemektedir.
Öyleki 2 aydır işsiz olan bir birey ile 6 aydır işsiz kalan birey arasında önemli psikolojik
farklılıklar vardır. Uzun süredir işsiz kalan bireylerde paranoid rahatsızlıklar, düşmanca
duygular gibi ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uzun süreli işsizliğin
berberinde getirdiği ümitsizlik ve iş bulamama kaygısı, bireyin iş aramasın da isteksiz
olmasına sebep olmaktadır. Hatta bireyin iş piyasasından tamamen çıkmasına neden
olabileceğinden bahsedilmektedir (Güler, 2005: 377).
İşsizlik bireyin ailesiyle olan ilişkilerini etkilemektedir. Evli olan bireylerde eşler işsiz
kalan eşine destek verebilmekte ya da tam tersi baskı uygulayabilmektedir. Özellikle işsiz
olan erkeğe karşı kızgınlık olabilmekte ve bu durum aile içinde kavgalara kadar
ilerlemektedir. Eşinin işsiz kalması ile kadın da bir statü kaybı hissi ve utanç duygusu
oluşabilmektedir (Yüksel, 2003: 262).
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İşsiz kalınan dönemde parasal sıkıntılardan dolayı oluşan psikolojik baskı erkeklerde
daha fazla olmaktadır. Türkiye gibi ataerkil toplumlarda eve ekmek getirenin evin babasının
olması gerektiği anlayışı bunun en önemli sebebidir. Evin ihtiyaçlarını karşılayamayan baba
parasal sıkıntıların beraberinde getirdiği sorunları sırtlanmaktadır.
Kişi üzerinde artan psikolojik baskı fiziksel sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Yine
erkek ve kadın kıyaslaması yapıldığında, erkeklerde fiziksel sorunların daha fazla olduğu
söylenebilir. Türkiye’de kadınların rolünün ev işlerine bakmak, çocuklara bakmak olduğu
anlayışı hala hakim durumdadır. Bu nedenle kadınlar işsiz kaldıkları dönemlerde toplumdan
ya da ailesinden çok fazla baskı görmemektedir. Ancak erkek işsizlerde bu durum tam tersi
olmaktadır. Anne – baba hatta evli olan erkeklerde eş ve çocuklarından işsiz olduğu için baskı
görmektedir ve bu da uzun süreler sonunda bireyde fiziksel hastalıkların oluşmasına sebebiyet
vermektedir (Çizel, Güzeller ve Mütevellioğlu, 2011: 35).
Evli olan işsizlerin karşılaştığı bir diğer sorun ise çocuklarının ihtiyaçlarını
karşılayamayacak duruma gelmesidir. Çocuklarının başta sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının
karşılanamaması özellikle çocuklarda psikolojik sorunların doğmasına neden olmaktadır.
Çocuklar, arkadaşlarından uzaklaşabilmekte ve sosyal dışlanma durumu söz konusu
olmaktadır.
İşgücü piyasasından uzaklaşan bireyler işsizlik süresi uzadıkça komşu ve
arkadaşlarından uzaklaşma eğilimi gösterebilmektedir. Kendini toplumdan uzaklaştıran birey
marjinal bir kişilik kazanır ve topluma yabancılaşır. Toplumdan uzaklaşan bireyler ise kendini
başıboş, yalnız, güçsüz ve sahipsiz hisseder. Bu derecede psikolojik sorunlar yaşayan işsizler,
kendilerini toplumun manevi ve milli duygularından uzaklaştırırlar hatta topluma düşman hale
gelebilirler. Kendini bu şeklide toplumdan uzaklaştıran bir kişi çok derin psikolojik sorunlar
içerisine girer hatta kötü alışkanlıklara yönelebilir. Uzun süreli işsizlik neticesinde bunalıma
giren bireyler hayatlarına bile son verebilmektedirler (Erol, 2013: 63).

2.4. İşsizlikle Mücadele Politikaları
İşsizlikle mücadele politikaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Pasif politikalar daha
çok işsizliğin açmış olduğu sorunlara hemen çözüm üretmek ve işsizliğin daha da yayılmasını
engellemeye yöneliktir. Aktif politikalar ise daha çok işsizliğe yol açan etkenleri ortadan
kaldırmaya yönelik ve sonuçları uzun vadele ve kalıcı olan politikalardır.
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2.4.1. Pasif İstihdam Politikaları
Pasif istihdam politikaları ile işsizlere bir takım ekonomik destekler verilerek işsiz
kaldığı dönemlerdeki ekonomik sorunlarına destek olmak amaçlanmaktadır. Başka bir ifade
ile işsizliği azaltmaktan ziyade işsizliğin sebep olabileceği bireysel ve toplumsal sorunları
azaltmaktır. Pasif istihdam politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.
Türkiye’de ise en önemli politikalar işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, ücret garanti fonu, kısa
çalışma ödeneği ve kıdem tazminatıdır (Tekeli ve öte., 2013: 130).

2.4.1.1. İşsizlik Sigortası
Türkiye’de işsizlik sigortası ile ilgili ilk yasal düzenleme 1999 yılında 4447 sayılı
kanun ile yapılmıştır. Bu kanun ile birlikte uluslararası normlar kabul edilmekte ve işsiz kalan
bireyin mali olarak desteklenmesi, yeni bir işe yerleştirilmesi, işsiz kaldığı dönemde ise
mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunması amaçlanmaktadır. İşsizlik sigortası, kanun
kapsamına giren çalışanlar için zorunludur ve 2002 yılında yürürlüğe girmiştir (Güney, 2009:
154).
Çalışma faaliyetini gerçekleştirebilecek istek ve yeteneğe sahip olmasına rağmen,
kendi isteği dışında işsiz kalması sonucunda kişinin, içinde bulunduğu gelir kaybını belirli bir
süre ve oranda karşılayan bir sigortacılık faaliyeti programıdır (Aktürk, 2007: 19).
İşsizlik sigortasının temelde iki amacı bulunmaktadır. Bunlar:
 İşsiz kalan kişinin kendisi ve ailesinin içinde bulunacağı durumdan dolayı
uğrayacağı maddi ve manevi zararları en az düzeye indirmek ve sosyal düzeni
bozucu sonuçları engellemek ve suç eğilimlerini azaltmak,
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 Artan işsizlik ile birlikte piyasada oluşabilecek satın alma gücü kaybını
azaltarak üretimin azalmasını engellemek (Işığıçok, 2011: 168).
İşsizlik sigortasının finansmanını çoğunlukla işçi, işveren ve devletin yatırmış olduğu
primler oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’de işsizlik sigortasından yaralanmak için bireyin
kendi iradesi dışında işsiz kalması, işten çıkarılmadan önce son 120 gün priminin yatırılmış
olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün priminin ödenmiş olması, ayrıca işten çıkarıldıktan
sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmuş olması gerekmektedir (İŞKUR, 2015: 3).
İşsizlik sigortası bireye mali destek sağlamakla beraber, bireyin iş bulmasında da
yardımcı olmaktadır. Birey işsizlik sigortasından yararlandığı dönemde İŞKUR tarafından
bireye uygun iş aranmaktadır. Eğer uygun iş bulunur ise kişi bu işi kabul etmek zorundadır.
Aksi halde işsizlik sigortası ödeneği kesilmektedir. Buradaki amaç işsiz kalan kişinin işsizlik
ödeneği alması nedeniyle iş aramaktan vazgeçmesini engellemektir (Tekeli ve öte., 2013:
131).
Aşağıdaki tabloda İŞKUR’un Mart 2015 verileri bulunmaktadır. Bu verilerde işsizlik
sigortasından yararlanan kişi sayısı ve ödenen miktar gösterilmektedir.

Kaynak: (İŞKUR, 2015).

2.4.1.2. İşsizlik Yardımı
Daha

çok

gelişmiş

ülkelerde

uygulanan

bu

sistem

işsizlik

sigortası

ile

karıştırılmaktadır. Bu politikadaki amaç işsiz olan bütün bireylere minimum yaşam
standartlarının sağlanmasıdır. Bu yardımların kaynağı sadece devlettir (Işığıçok, 2011: 176).
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Bireyler işsizlik yardımından ihtiyaçları olduğu müddetçe yararlanma hakkına sahiptir. Bu
yardımlardan, işsizlik sigortasından yararlanamayanlar, yararlanma süresi bitmiş olan işsizler
ve yoksul aileler yararlanabilmektedir (Tekeli ve öte., 2013: 133).

2.4.1.3. Ücret Garanti Fonu
Pasif istihdam politikaları içerisinde bulunan ücret garanti fonu uygulaması, işverenin
ücret ödeme zorluğuna düştüğü durumlarda uygulanan bir politikadır. Bu fonun amacı
işçilerin, işverenin içinde bulunduğu olumsuz mali durumlardan etkilenmesini engellemektir
(Ertuğrul, 2012: 22). İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması
veya iflası nedenlerinin oluşması sonucunda işçi bu fondan yararlanmayı hak etmektedir.
Ayrıca işçinin 4447 sayılı sigorta kanununa göre sigortalı sayılması, işçinin ve iş
ilişkisinin iş kanunu kapsamında olması, iflası istenen işverenin iflas erteleme başvurusunda
bulunması, işçinin son bir yıldır aynı iş yerinde çalıştığını belgelemesi, son üç aylık alacağını
almadığını belgelemesi de gerekmektedir (Görücü, 2009: 95-96).
Bu fonun gelirleri işsizlik sigortası primlerinden kesilen işçi payı (%1), işveren payı
(%2) ve devlet payı (%1) oluşturmaktadır. İşveren payının % 1’i sosyal sigortalar kurumunca
farklı bir hesapta fon olarak tutulmakta ve mevzuatın uygun gördüğü durumlarda
kullanılmaktadır (Tekeli ve öte., 2013: 131). Aşağıdaki tabloda İŞKUR’un Mart 2015 verileri
bulunmaktadır. Ücret

garanti fonundan

yaralanan kişi sayısı ve ödenen miktar

gösterilmektedir.

Kaynak: (İŞKUR, 2015).
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2.4.1.4. Kısa Çalışma Ödeneği
İlk olarak 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olan kısa çalışma ödeneği, 2008
yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu içerisinde düzenlenmiştir (Tekeli ve öte., 2013:
132).
Genel ekonomik, bölgesel veya sektörel krizlerin beraberinde getireceği ekonomik
sıkıntılardan dolayı, işverenlerin iş yerlerinde haftalık çalışma sürelerini önemli ölçüde
azaltması, üretimi kısmen veya tamamen durdurması durumunda, bu iş yerlerinde üç ayı
geçmemek koşuluyla kısa çalışma yapılabilir (TÜRMOB, 2014: 1).
Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalı işçinin son 12 aylık prime esas kazancı dikkate
alınarak ve günlük ortalama brüt kazancının %60’dır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma
ödeneğinin tutarı 4857 sayılı kanuna göre 16 yaşından büyük olan çalışanlar için uygulanan
asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez (Göçmen, 2012: 151).
Aşağıdaki tabloda 2013 - Mart 2015 dönemi kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan
ödemelerin sayısı ve miktarı verilmiştir.

(İŞKUR, 2015).

2.4.1.5. Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatı kavramı ile ilgili birçok tanım yapılmaktadır. Bunlardan birini
dikkate alırsak; kanunda belirlenmiş olan çalışma süreleri nedeniyle bir işçinin iş
sözleşmesinin yine kanunda belirtilmiş olan nedenlerden biriyle son bulmasına bağlı olarak,
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işverenin işçiye ya da işçinin ölümü halinde mirasçılarına ödemesini yapacağı paradır ve bu
paranın kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır (Akbıyık ve Koç, 2011: 255).
Kıdem tazminatında asıl amaç işverenlerin işçileri işten kolayca çıkarmasını
engellemektir. Çünkü bu durumun işverene bir maliyeti olmaktadır. Bu maliyet kanun yoluyla
hesaplanmakta ve yine kanunun uygun gördüğü şekilde ödemesi yapılmaktadır (Tekeli ve
öte., 2013: 132). Kıdem tazminatı uygulaması Türkiye’de uygulanan en eski pasif istihdam
politikalarındandır. 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile ilk kez düzenlenmiştir ve
günümüzde hala uygulanmaktadır (Ertuğrul, 2012: 22).
Kıdem tazminatının hak edilmesi koşulları aşağıdaki gibidir:


İşçinin çalışmakta olduğu işyerinden kendi isteği ile ayrılmamış olması,



İşçinin işveren tarafından 4857 sayılı kanun da belirtilen ahlak ve iyi niyet

kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması,


Erkek işçinin askerlik nedeni ile işten ayrılmış olması,



4857 sayılı kanunun 24. Maddesinde belirtilen ve işçinin iş sözleşmesini fesih

etmesine imkan veren bir durumun oluşması,


Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde evlilik nedeni ile işten

ayrılması durumunda,


İşçinin ölmesi,(kıdem tazminatı mirasçılarına ödenmektedir.)



İşçinin mevcut iş yerinde veya işverenin başka iş yerlerinde en az bir yıl

çalışmış olması,


İşçinin emekliliğinin oluştuğunu SGK tarafından belgelendirerek işverene

iletmesi, (Bursa SMMMO: 2).

2.4.2. Aktif İstihdam Politikaları
Aktif istihdam politikaları ile işsizlerin iş bulma zorluklarını azaltma, iş imkanları
yaratma, işgücü arzı ile talebini kurumsal bir boyutta dengeleyerek işgücü piyasasına girişleri
kolaylaştırma gibi ilkeler üzerine kurulmuş politikalardır.
Doğrudan işsizlik oranlarının azaltılması hedeflenmektedir. Devlet tarafından
uygulamaya konulan bu politikalar işgücü piyasasına giriş ve işgücü piyasasında kalmayı
kolaylaştıran her türlü sosyal politikalar olarak da ifade edilmektedir. Türkiye’de uygulanan
aktif istihdam politikaları; ücret ve istihdam sübvansiyonları, doğrudan kamu istihdamı, kendi
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işini kuracaklara yardım programları, mesleki eğitim programları, kamunun eşleştirme ve
danışmanlık hizmetleridir.

2.4.2.1. Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları
Daha çok işverenlerin istihdam maliyetlerini azaltmaya yönelik politikalardır.
Hükümetler söz konusu sübvansiyonları işverenlere belgeleme/duyuru yöntemi ile iletir.
İşverenlerin bu sübvansiyonlarda belirtilen şartlardaki bireyleri işe almaları halinde devletin,
işçi ücretlerinin bir kısmını veya tamamını ödemesi, işçinin sigorta primini ödemesi gibi
desteklerinden yararlanması sağlanır. Ayrıca işverene ait vergi yükünde indirim yapılması da
bu sübvansiyonlardandır (Işığıçok, 2011: 182).
Ücret maliyetlerinin azaltılarak istihdamın teşvik edilmek istendiği bu politika, ülkenin
küresel rekabette de ön plana çıkmasında önemli bir unsurdur. Artan istihdam oranları
beraberinde üretimi arttırarak ihracat rakamlarını da olumlu yönde etkilemektedir. Daha çok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bu politika, en iyi örneklerini ABD’de
göstermektedir. Türkiye’de ise İŞKUR ve KOSGEB gibi kurumların vermiş oldukları
destekler ön plana çıkmaktadır (Biçerli, 2005: 6-7).

2.4.2.2. Doğrudan Kamu İstihdamı
İşsizlerin kamuda geçici bir süre istihdam edilmesini amaçlayan bir politikadır. Geçici
işler oluşturularak daha çok dezavantajlı gruplar, yoksullar ve uzun süreli işsiz olanlar
istihdam edilmekte ve kısa vadede yoksulluk ve işsizliğin azaltılması hedeflenmektedir.
Özellikle kriz dönemlerinde hükümetlerin kullandıkları önemli politikalardandır. Devlet direk
kamuda iş imkanı yaratmakla birlikte, özel sektör aracılığı ile de istihdam sağlamaktadır.
Tecrübesiz olan gençlerin iş hayatına alışması ve çalışma hayatında ki zorlukları görmeleri
açısından da faydalı bir politikadır (Erol, 2013: 23).
Her ne kadar olumlu tarafları olsa da, olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Kriz
dönemlerinde

geçici

olarak

istihdam

yaratsa

da

sürekliliğin

olmaması

işsizliğin

azaltılamamasına neden olmaktadır. Olumsuz etkilerinden bir diğeri ise sürekli çalışılan işler
kadar işçiye faydalı olmayacağıdır. İşçi iş deneyimi ve nitelik bakımından kendini çok fazla
geliştiremeyecek ve tekrar iş bulma konusunda sıkıntı yaşayacaktır (Tekeli ve öte., 2013:
156).
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2.4.2.3. Kendi İşini Kuracaklara Yardım Programları
Bu program bir nevi istihdam sübvansiyonu da sayılabilir. Bununla birlikte, bu
programı diğer sübvansiyon türlerinden ayıran en önemli fark direk ücretli istihdamı ile ilgili
olmayıp, kendi hesabına çalışanları ilgilendirmesidir (Işığıçok, 2011: 185).
Kamu istihdam kurumları (KOSGEB, MARKA vb.), iş bulmakta güçlük çeken işsizler
için kendi işlerini kurmaları konusunda destekler vermektedir. Verilen bu desteklerin
kapsamına baktığımızda eğitim, danışmanlık, iş planı geliştirme ve uygulama gibi faaliyetler
bulunmaktadır. Finansal olarak verilen hibe, faizsiz kredi ya da uzun vadeli krediler gibi
destekler ile işsiz kişilerin iş kurmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu desteklerden işverenler de
faydalanmakta ve işlerini geliştirebilmektedirler (Bulut, 2010: 22).
İstihdamın lokomotifi olarak görülen KOBİ yani Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmeler bu yardım programlarının ana fikridir. Özellikle OECD ülkelerinde olmak üzere
yeniliklere açık kişilere bu destekler verilmektedir. Ayrıca kadın işsizler ve kadın işverenler
açısından bakıldığında, kendi hesabına çalışan kadınların esnek çalışma saatlerine sahip
olabileceği ve bu nedenle çocuk bakma sorunlarını ve hatta maliyetlerini azaltabileceğini
söyleyebiliriz (Tekeli ve öte., 2013: 135).

2.4.2.4. Mesleki Eğitim Programları
Arz yönlü işgücü piyasası politikalarının en önemlilerinden biridir. Uzun yıllardan beri
uygulanmaktadır. Bu program ile işsizlerin ve işsiz kalma ihtimali olan işçilerin mesleki
anlamda becerilerinin arttırmak ve yeni beceriler kazandırılarak güncel piyasa şartlarına
uyumlu hale gelmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca bu program iş hayatına ilk kez girecek olanlar
içinde katkı vermekte ve iş hayatına hazırlanmaları kolaylaştırılmaktadır (Işığıçok, 2011:
190).
Mesleki eğitim programları üst stratejik planlamalar ve belgelerle düzenlenmektedir.
Bu belgeler ve programlarda ne şekilde uygulamalar yapılacağı ana hatları ile
gösterilmektedir (MÜSİAD, 2008: 7). Bunları incelediğimizde;
 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007- 2013),
 60. Hükümet Programı Eylem Planı (2008- 2012),
 MEB Şura Kararları, MEB Çalışma Programı, Orta Vadeli Program (2008- 2010),
 Hükümetin 2008 yılı programı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006- 2010),
 AB Müktesebatına Uyum Programı ve Vizyon 2023 belgeleridir.
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Formasyon edindirme programları ile başlayan mesleki eğitim faaliyetleri zamanla
farklı uygulamalar ile zenginleşmiştir. Sınıf eğitimi, iş başı eğitim ve iş tecrübesi kazandırıcı
eğitimi gibi farklı uygulamalarda yürütülmektedir. Bununla birlikte genel eğitim kursları
(yabancı dil eğitimi, bilgisayar kullanma eğitimi v.b.) faaliyetlerde yürütülmektedir.
Meslek edinme anlamında bakıldığın da, bu programlara katılanlara belirli desteklerde
verilmektedir. Ancak en önemli eksiklik ise istihdam garantisinin olmamasıdır. Özel sektör
belirli pozisyonlarda eğitim gören katılımcılara iş imkanı sağlamakta ancak tatmin edici
düzeyde değildir. Aktif istihdam politikalarının önemli bir kolu olan mesleki eğitim
programları, bazı gelişmiş ülkelerde en önemli istihdam yaratma politikalarındandır. Ancak
bu durum Türkiye’de henüz verimli seviyede değildir (Işığıçok, 2011: 192).

2.4.2.5. Kamunun Eşleştirme ve İş Danışmanlık Hizmetleri
Kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri ile anlatılmak istenen, kamunun işgücü
piyasasındaki işçi-işveren eşleştirmelerini sağlamak ve geliştirmek, ayrıca piyasadaki bilgi
eksikliğini azaltmayı sağlamaktır (Tekeli ve öte., 2013: 138). Başka bir ifade ile işin
gerektirdiği vasıflar ile işçinin sahip olduğu vasıfların karşılaştırılması varsa eksikliklerin
giderilmesi ve vasfa uygun işlere işçilerin yönlendirilmesini sağlamaktır. İşveren açısından ise
açık iş pozisyonlarına uygun işçilerin bulunmasını kolaylaştırmaktır (Emirgil, Aca ve
Işığıçok, 2014: 143).
Özellikle kamu istihdam kurumlarının uyguladığı bu hizmetleri özel sektör aracılığı ile
de uygulanmaktadır. Bu şekilde iş ve danışmanlık hizmeti veren özel işletmeler bulunmakta
ve işletmelerin istihdama katkı sağladığı 2004 yılında yapılan bir araştırmada incelenmiştir
(Işığıçok, 2011: 193). Kamu kurumu olarak özellikle İŞKUR’ un yürüttüğü faaliyetler önemli
boyutlardadır. İş yaratma faaliyetleri, mesleki eğitim ve işsizlik sigortası gibi faaliyetlerde
bulunan İŞKUR, yürüttüğü bu hizmet ile işgücü piyasasındaki beklentileri ve eksiklikleri iyi
bir şekilde analiz etmekte ve istihdam yaratmaktadır.
Kişilerin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak,
bireyin istek ve durumuna en uygun işi seçmesi, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun
sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi sürecidir (İŞKUR,
www.iskur.gov.tr, 15.11.2010). Uluslararası Çalışma Örgütü danışmanlık hizmetlerini sadece
istihdam boyutu ile değil, insan kaynaklarının eğitimi, kariyeri, mesleki gelişimi ve emek
piyasaları hakkında bilgilendirilme süreci olarak görmektedir (ILO, 2000, 88. Session). İş
danışmanlığı, sadece ülkenin insan kaynağının etkinliğini değil, aynı zamanda işgücünü
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yetiştirmeye ve istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmaya yönelik olarak verilen hizmetlerde
kullanılan kaynaklarında, etkin ve doğru şekilde değerlendirilerek, amacına hizmet etmesini
sağlayıcı bir fonksiyona sahiptir (Karagülle, 2008, 66).
İş danışmanlık hizmetleri aktif istihdam politikaları içerisinde 10-30 kat daha düşük
maliyetlere sahip olmasından dolayı tercih edilmektedir (Biçerli, Çalışma Ek., 2007, 502).
Maliyetlerin bu kadar düşük olmasından dolayı ülkelerde, iş danışmanlığı ve işsizlerin
izlenmesi programları yoğunlaşmış ve aktif istihdam programları içerisinde önemli bir yer
almıştır (Forslund, 2008, 32).
Danışman, yardıma gereksinimi olan iş arayanlara, kendi özelliklerini tanıyıp
değerlendirmelerine, bu özelliklere uygun meslek ya da iş seçeneklerini ya da yeni bir meslek
edinmek için mevcut eğitim olanaklarını tanımaları için yol gösterir (İŞKUR, İşlemler El
Kitabı, 2010). İş danışmanlığı hizmetlerinden sadece var olan işsizlerin değil, işinden
memnun olmayanların, meslek seçiminde kararsız kişilerin ve mesleğini değiştirmek isteyen
yetişkinlerin faydalanabilmeleri imkanı verilmektedir. İş danışmanlığı hizmetleri, genelde
kamu istihdam bürolarının sorumluluğunda olmakla birlikte, aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu pek çok ülkede bu amaçla özel istihdam büroları da kullanılmaktadır (Biçerli,
Çalışma Ek., 2007, 501). Danışmanlık hizmetleri özellikle gelişmiş ülkelerde internet
üzerinde de yapılırken, gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkelerde ise daha çok yüz yüze
yapılması tercih edilmektedir (Micklewright, 2005, 6).
Meslek seçme aşamasında bulunan gençler, meslek veya iş edinmek, meslek veya iş
değiştirmek, mesleğinde ilerlemek, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen, iş bulmakta
güçlükleri olan kişileri kapsayan bu hizmet, Türkiye’de İŞKUR bünyesinde kurulan iş ve
meslek danışmanlığı servislerince verilmektedir. İŞKUR’un bu hizmetlerinden tüm
vatandaşlar bedelsiz olarak faydalanabilmektedirler (Karagülle, 2007, 32). 2008 Ekonomik
kriz sonrasında hem ülkemizde hem de birçok ülkede, iş arama yardımı ve iş danışmanlığı
hizmetlerinin kapsamı genişletilmiş, kişiye özel yardım veya iş arayanlara kariyer
danışmanlığı sunmak yoluyla iş arama yardımlarının yoğunluğu artırılmıştır (TİSK, 2009).

2.4.2.5.1. Bazı Ülkelerde İş Danışmanlığı
İş danışmanlık hizmetleri, çoğu ülkelerde aktif istihdam politikaları içerisinde gelir
destekli politikalar ile birlikte önemli bir yer tutmaktadır (ILO, 2010, 56). OECD’nin 2001
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yılı verilerine göre Avustralya, Kanada, Japonya, Norveç ve ABD’nin aktif istihdam
politikaları içinde en fazla kaynak, eşleştirme ve danışmanlık hizmetlerine ayrılmıştır (Biçerli,
Çalışma Ek., 2007, 502). Küresel krizle beraber neredeyse tüm ülkeler, kamu istihdam
hizmeti kurumlarının sunduğu iş arama yardımı ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamını
genişletmişlerdir (örneğin, Avusturya, Belçika, Fransa ve İngiltere). Yine pek çok ülke, iş
arayan kitleye yeterli hizmet sunabilmek için kamu istihdam hizmeti çalışanlarının sayısını
artırmıştır. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İrlanda ve İngiltere’de
olduğu gibi pek çok ülke aynı zamanda, kişiye özel yardım veya iş arayanlara kariyer
danışmanlığı sunmak yoluyla iş arama yardımlarının yoğunluğunu da artırmıştır (TİSK,
2009). Ülkelerin bir kısmında yüksek yoğunluklu, bir kısmında ise düşük yoğunluklu,
bazılarında ise her ikisi yoğunlukta danışmanlık hizmetleri verilmektedir (Breunig, 2002, 18).
Yapılan araştırmalarda, yüksek yoğunluklu danışmanlık hizmetlerinin daha fazla etkili olduğu
görülmüştür (Gerard v.d., 2001, 36).
İngiltere’de iş danışmanlığı için, “İş Merkez Noktası ” (Jobcentre plus) olarak hizmet
verilmektedir. Bu noktalarda danışanlara geniş hizmetler ve bilgiler sunulmaktadır. Örneğin;
hizmetler hakkında bilgilendirme, yardımlar, ödemeler, iş arama ve eşleştirme, işsizlik
sigortası ve diğer aktif istihdam politikaları hakkında danışmanlık hizmetleri sayılabilir.
İngiltere’de

işsizlik

ödeneği

alanların

danışmanlık

hizmeti

alması

zorunludur

(www.direct.gov.uk, 29.11.2010). Özel istihdam bürolarının da aracılık hizmeti verdiği
İngiltere’de, kamuya bağlı iş merkezlerinin her birinde ortalama 30’a yakın personel
çalışmakta ve toplamda 1000’in üzerinde büro ile hizmet verilmektedir. Bu bürolar eşleştirme
ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra işsizlik sigortasının ve diğer aktif istihdam
politikalarının yürütülmesi işlerini de yapmaktadırlar (Karagülle, 2007, 44). İngiltere’de
yapılan bir çalışmada, danışmanlık hizmetlerinin kısa vadede işsizlik süresini önemli ölçüde
kısalttığı tespit edilmiştir (Biçerli, Çalışma Ek., 2007, 502). Restart adlı işsizlerin katılımının
olduğu programda yapılan araştırma neticesinde, hem kısa hem de uzun vadeli işsiz olan
erkek katılımcıların işsizlik oranlarının %5-15 arası azaldığı, kadınlar üzerinde ise sadece kısa
vadede olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Borland, 2003, 5). Bununla birlikte, bazı
ülkelerde (Norveç) danışmanlık hizmetlerine kadınların olumlu tepki vermediği ortaya
çıkmıştır (Blasco, 2010, 29).
Ekonomik kriz sonrası İngiltere İstihdam Kurumu’na ilave personel alınmıştır. İş
arama eğitimi ve yardımları için daha fazla kaynak sunumu, toplu işten çıkarma yapan
işletmelere, çoklu işten çıkarmalardan etkilenen topluluklara, yeni işten çıkarılmış ve başka
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bir iş bulmasının önünde ciddi engelleri olanlara veya 6 aydan fazla işsiz kalanlara ilave
destekler sunulması yoluna gidilmiştir (TİSK, 2009).
Amerika’da iş danışmanlığı (Job Adviser) adı altında hizmet sunulmaktadır. İş
danışmanlığı hizmetinde kişilerin durumlarına en uygun iş için araştırma yapılabilmekte,
özgeçmiş hazırlama konusunda destek verilmekte ve aynı hizmetlere online olarak
ulaşılabilmektedir (www.job-adviser.com, 29.11.2010). Amerika’da ekonomik kriz sonrası
eyalet düzeyindeki istihdam hizmetleri yoluyla sunulan kariyer danışmanlığı ve iş arama
yardımlarına sağlanan fon katkıları da artırılmıştır (TİSK, 2009).
Almanya Çalışma Kurumu’nun, ülkede etkinliğini arttıran en önemli faktörlerden
birini, danışmanlık görevlerini üstlenmesi oluşturmaktadır (Karagülle, 2007, 48). Almanya’da
danışmanlar işsizleri, işçileri, işverenleri; iş piyasasının durumu, meslekler, mesleki eğitim
olanakları ve bu konulardaki çalışmalar hakkında bilgilendirmektedir. İşsizlik sigortası
alanların danışmanlık hizmeti alması zorunludur. Kriz sonrası erken yerleştirme görüşmeleri
ve danışmanlık hizmetleri sağlamak için danışman sayısı arttırılmıştır. (TİSK, 2009)
İş ve meslek danışmanlığı konusunda gelişmiş bir sisteme sahip olan Finlandiya Kamu
İstihdam Kurumu, bünyesinde istihdam ettiği 250 psikolog ile kamu istihdam bürolarının
2/3’ünde danışmanlık hizmeti vermektedir (Karagülle, 2007, 47). Finlandiya’da iş arama
faaliyetlerinde artırıma gidilmiş ve iş arayanların daha erken değerlendirilerek, bir iş planı
geliştirilmesi, Kamu İstihdam Hizmetleri çalışanlarına geçici olarak daha çok kaynak
ayrılması, daha önceleri Kamu İstihdam Kurumu’na kayıt olması mecbur tutulmayan ancak
açığa alınmış işçilere yönelik mevcut iş arama yardımının kapsamının genişletilmesi ve
danışmanlık hizmeti sunulması şartı getirilmiştir (TİSK, 2009). Bir İskandinav ülkesi olan
İsveç’te ise, 2001 yılında hem iş danışmanlığı hem de işsizlerin izlenmesi (monitoring)
faaliyetlerine dayanan (the activity guarantee) adlı program başlatılmıştır. Gelir destekli olan
bu programla daha çok uzun süreli işsizlerin coğrafi hareketliliği hedeflenmiştir (Forslund,
The Swedish.., 2004, 3)
Belçika’da ekonomik kriz sonrası federal düzeyde; 20’den fazla işçi çalıştıran ve toplu
işten çıkarma yapan tüm şirketlerde işçilerin desteklenmesi, iş arama yardımı ve kariyer
danışmanlığı hizmetleri sunma amaçlı bir birim oluşturulmuştur. Vagon Bölgesi’nde iş arama
desteğinin önceki geçici işçileri de kapsaması, Flaman Bölgesi’nde kamu istihdam
servislerine daha fazla eleman alınması ve önceki geçici işçilere dönük yardımlar yapılması
sağlanmıştır (TİSK, 2009). Fransa’da ise, 2001 Temmuz ayında işsizlik politikalarında reform
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sayılacak bir program başlatılmıştır. Bu reformun önemli bir parçası olan Kamu İşsizlik
Ajansı, işsizleri desteklemek amacıyla program doğrultusunda faaliyetlerini gözden geçirerek,
işsizlere daha fazla ve yoğun (birebir ilgilenerek) danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını
hedeflemiştir (Crepon, 2004, 1).
Hollanda’da ise, 7 adet istihdam bürosunda yoğunlaşan is danışmanlığı hizmetleri
sayesinde diğer bürolara oranla iş bulma sürelerinin kısaldığı ve iş bulma oranlarının %15
arttığı gözlenmiştir (Gorter, Cees, and Guyonne R. J. Kalb, 1996, 596). Hollanda ile ilgili
Gerard’ın yaptığı başka bir çalışmada ise, hem işsizlik sürelerinin, hem işsiz sayısının
azaldığı, hem de işsiz olanların kayıt dışından kayıtlı çalışmaya doğru geçiş yaptıkları ortaya
çıkmıştır (Gerard v.d., 2000, 2).
Meksika’da ekonomik kriz sonrası iş eşleştirmesi ve iş arama yardımını içeren kamu
istihdam hizmetleri için kullanılan kaynak fonunda artırım, Mart 2008’de iş arama ve eğitim
amacıyla bir internet portalı’nın oluşturulması ve özürlü işçilerin iş bulmasına yardım etmek
için bir programın başlatılması ile gerçekleştirilmiştir (TİSK, 2009).

2.4.2.5.2. Türkiye’de İş Danışmanlığı Faaliyetleri
Ülkemizde iş danışmanlığı hizmetini, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3/c
ve 9/b maddeleri esasları ve yurtiçinde işe yerleştirme hizmetleri hakkında yönetmeliğin
12.maddesi ve Türkiye İş Kurumu işgücü uyum hizmetleri yönetmeliği 30.maddesi gereği
İŞKUR uygular veya uygulatır (T.C. Resmi Gazete 25/04/2009 Sayısı: 27210). 2009 yılından
itibaren Türkiye İş Kurumu’nun tüm İl/Şube Müdürlüklerinde iş danışmanlığı hizmeti
verilmeye başlanmıştır.
İş danışmanlığı İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü piyasası programları
arasında yer almaktadır (Karabulut, 2007, 34). Türkiye’de özel sektörde kariyer danışmanlığı,



MADDE 12 – (1) Kurum; mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartlar ile özürlü ve eski hükümlülerin özelliklerini
göz önünde bulundurarak; bunların istek ve durumlarına en uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili
eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe giriş sürecinde mesleki eğitim, danışmanlık ve
rehabilitasyon programları veya işyerinde mesleki eğitim programları uygular/uygulatır, iş danışmanlığı hizmeti
verir/verdirir.
MADDE 30 – (1) Uygulanacak aktif işgücü programlarına esas olmak üzere sunulan iş ve meslek
danışmanlığı hizmetleri; bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili
eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması amacıyla, doğrudan Kurum
tarafından ya da Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara bağlı olarak hizmet alımı yoluyla yürütülür.
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iş koçluğu olarak adlandırılan danışmanlık hizmetleri iş danışmanlığı olarak sadece ülkemizin
tek kamu istihdam kurumu olan İŞKUR tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmada gönüllülük esas olmakla birlikte iş
arayanlar bizzat kuruma gelerek ya da internet üzerinden randevu alarak ücretsiz olarak
bireysel danışmanlık hizmetinden yararlanabilmektedirler. İş arayanlar İŞKUR’a kayıtları
esnasında da iş danışmanlığı görüşmesine yönlendirilebilmektedir. Danışmanlık esnasında
kişiler hakkında edinilen bilgiler gizli tutulmakta, hiçbir nedenle başka kişi ve kurumlara
verilmemektedir.
Herhangi
hizmetlerinden

bir

sınırlama

olmaksızın

yararlanabilmektedir.

Bununla

isteyen

herkes

beraber

iş

İŞKUR’un

danışmanlık

danışmanlığı

hizmetinden

faydalanabilecek olanlara bakıldığında (İŞKUR, www.iskur.gov.tr, 15.11.2010);
 İlk defa iş piyasasına giren ve henüz mesleği olmayan gençler ve yetişkinler, uzun
süre işsiz kalanlar,
 İşverene dört ya da dörtten fazla gönderildiği halde işe giremeyenler,
 Özelleştirme, işyeri kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini
kaybetmiş olan ve bu nedenle işsizlik ödeneği alan, becerilerini geliştirmek
isteyen, yeni bir iş bulmada ya da mesleğini değiştirme ve uyum sağlamada
zorluğu olanlar,
 Mevcut mesleki eğitim imkânları hakkında bilgi isteyenler,
 Güncelliğini yitirmeye başlayan mesleklerde istihdam edilen ve istihdam
edilebilirliğini artırmak için ek bir mesleki eğitime ihtiyacı olabilecek kişiler,
 Herhangi bir mesleği olmayıp, işgücü yetiştirme kursuna katılmak isteyenler,
 Çalışabilecekleri potansiyel işlerin nasıl bulunacağı hakkında bilgi isteyenler,
 İş aramada yönlendirmeye ihtiyaç duyan ve bu nedenle iş arama becerileri
eğitiminden yararlanabilecek kişiler,
 Kendi işini kurmak isteyenler, iş danışmanlığı hizmetinden yararlanabilirler.
Danışmanlık hizmetleri pratik bilgileri, iş hakkında yönlendirmeyi ve iş başvuru
teknik ve yöntemleri gibi konuları kapsamaktadır (Alabaş, 2007, 60). İŞKUR’da iş danışmanı
olarak görev yapan personel, danışanların kendilerini tanımalarına, edindikleri bilgileri
kendilerinde var olan nitelik ve şartları, iş veya mesleklerin gerektirdiği nitelik ve koşullarla
karşılaştırarak bir eğitime yönelme veya işyerine yerleştirilmelerine yardımcı olur.
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Danışman, işsizlere iş piyasasına uygun bilgileri sunmakta, iş piyasasına yeni girecek
gençlerin kariyer planlamasına yardımcı olmakta ve işsizlere diğer aktif tedbirlerin
alınmasında, yol gösterici olmalarıyla çok önemli bir görev üstlenmektedir (Tiryaki, 2007,
36). Bir işe girmede, o işte çalışmaya devam etmede ya da ilerlemede engellerle karşılaşan
kişilerin mesleki ve kişisel sorunlarını fark etmelerine ve iş ortamına daha iyi uyum sağlamak
için planlar yapmalarına yardımcı olur (İŞKUR, İşlemler El Kitabı, 2010).
İş danışmanları işyeri ziyaretleri ile işverenler ile temas kurarak, açık işler ve yerel
düzeyde işgücü piyasası hakkında bilgi toplayıp, işsizleri alınan işgücü taleplerine
yönlendirmektedirler. İş arayan ve/veya meslek seçme aşamasında olan kişilerin istihdam ve
eğitim eylem planı oluşturmasına yardımcı olur. İstihdam eylem planının kullanılmasının
amacı, danışanın en yakın zamanda iş bulması için desteklenmesidir (İŞKUR Model Ofis
Kılavuz Kitapçığı Eki, 4.Bölüm).
İşsizlik sigortası alanlar, İŞKUR tarafından iş danışmanlığı görüşmesine davet
edildiklerinde gelmek mecburiyetindedirler. Davete gelmeyenlerin geçerli mazeretleri
olmadığında işsizlik ödenekleri davete gelmeme nedeniyle kesilmektedir. İşsizlik ödeneği
davete gelmeme nedeniyle kesilenler, daha sonra İŞKUR’a geldiklerinde geç geldikleri gün
kadar hak kaybına uğramaktadırlar.
Kurum 2009 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan katılımcı
sayısını

%10 arttırarak 169.976 kişiye ulaşmayı hedeflemiş, 2009 yılında iş ve meslek

danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 211.456 kişi olarak gerçekleşmiştir. İş
danışmanlığı eğitimi düzenlenerek bu alanda görev yapan personel sayısının, hizmetin
yürütüldüğü il/şube sayısının ve hizmetin tanınırlığının artması nedeni ile hedef aşılmıştır
(İŞKUR 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 72).

2.4.2.5.2. 1. Bireysel Görüşmeler
İş arayanlar Kuruma internet üzerinden üye olup bireysel danışmanlık randevusu
alabilmektedirler. İş danışmanı randevuyu onayladığında belirlenen gün ve saate görüşme
gerçekleşmektedir. İş danışmanları bireysel danışmanlık hizmeti yanında il/şube müdürlükleri
tarafından açılacak olan işgücü yetiştirme kurslarına kursiyer seçiminde görev almaktadırlar.
İş arayanlar Kuruma ilk geldiğinde yapılan bireysel danışmanlık görüşmesinde, kişinin
iş bulabilmesini kolaylaştıracak nitelikleri tespit edilmektedir (Tiryaki, 2007, 35). İstihdam
eylem planı hazırlanarak durumları belli aralıklar ile takip edilmekte, iş görüşmelerine
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yönlendirilmekte, durumlarına uygun açık işlere yerleştirilmeleri sağlanmakta ve işsizlerin iş
ile buluşması gerçekleştirilmiş olmaktadır (İŞKUR, İşlemler El Kitabı, 2010). Bu çerçevede
Yalova’da 2009 yılında 92 kişi, 2010 yılında 272 kişi bireysel iş danışmanlığı hizmetinden
faydalanmıştır.

2.4.2.5.2.2. Grup Görüşmeleri
Kurum hizmetlerinin tanıtımının yapıldığı grup görüşmesinde iş danışmanları, cezaevi
ve ıslah evlerinde kalan genç ve yetişkinleri ceza sürelerini tamamladıklarında sahip
olacakları haklar konusunda bilgilendirerek, iş arama tekniklerinin geliştirilmesine yönelik
eğitimler vermektedirler.
Kurumca yapılmakta olan iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda,
Kuruma başvuran ve iş arama sürecinde olan yetişkinlere, mesleki eğitim merkezi, meslek
lisesi ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve
erbaşlara (Karabulut, 2007, 86) yönelik, kurum hizmetlerinin tanıtıldığı ve iş arama
becerilerinin

geliştirilmesine

yönelik

seminer,

eğitim

ve

benzeri

çalışmalar

gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmalarda, işveren talep ve beklentileri, işe başvuru teknikleri,
iş talep formu, takdim mektubu, tanıtım kartı, öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesine hazırlık ve
mülakat gibi konular üzerinde durulmaktadır (İŞKUR İşlemler El Kitabı 6 Kısım, 2. Bölüm).
İş Arama Becerileri Eğitim Programı iş arayanlara kendi girişimleri ile iş bulmaları
için iş arama becerilerinin ve yaklaşımlarının geliştirilmesinde rehberlik etmek ve onları
yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Kurumun iş danışmanları iş arayanla birlikte aşağıda
belirtilen konular üzerinde eğitim çalışması yaparlar (İŞKUR İşlemler El Kitabı 10.Bölüm).
 İş arama sürecinin planlanması
 İş arama becerilerinin etkinliğinin artırılması
 İşgücü piyasası ve meslek bilgileri sağlanması
 İş görüşmesi becerilerinin kazandırılması
 İş arama faaliyetlerine özendirme
 Öz saygının ve özgüvenin geliştirilmesi
 İşe girme yolları
İş Arama Becerileri Eğitim Programı’nın amaçlarına bakacak olursak (İŞKUR
İşlemler El Kitabı 10.Bölüm);
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- İş arayanlara işgücü piyasası ve açık işler hakkında bilgi edinmelerine ve istihdam
edilebilmeleri için açık işlerin kaynaklarını belirlemelerine ve iş arama becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Katılımcıların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmelerine ve önceden sahip
oldukları beceri, bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi öğrenmelerine olanak sağlamak,
- Katılımcıların, hangi işlerin yeteneklerine ve isteklerine uyduğunu belirlemelerine
yardımcı olmak,
- Katılımcıların yerel işgücü piyasasını, firmaların işe alma yöntemlerini ve işverenin
gereksinim ve görüş açılarını anlama yeteneğini geliştirmek,
- Fabrika ya da işyerinin kapatılması ve başka nedenlerle işsiz kalan katılımcının
sarsılmış olan özsaygısını ve özgüvenini yeniden kazandırmaktır.
Kurum 2009 yılında iş arama becerileri hizmetlerinden yararlanan katılımcı sayısını
%10 arttırarak 97.750 kişiye ulaşmayı hedeflemiştir. Bununla birlikte, 2009 yılında iş arama
becerileri hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 129.365 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu alanda
görev yapan personel sayısı ile hizmetin yürütüldüğü il/şube müdürlüğü sayısının artması
nedeni ile hedef aşılmıştır (İŞKUR 2009 Faaliyet Raporu, 2010, 72). Yalova İl Müdürlüğü
olarak 2009 yılı içerisinde 900 kişiye 2010 yılında 1284 kişiye İş Arama Becerileri Eğitimi
verilmiştir.
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OKUMA PARÇASI: YA İŞTEN ÇIKARTILIRSANIZ...
İşten çıkartılmak, belirsiz bir süre iş arayacak olmak hayatımızı kabusa çevirebilir. İşverenin
kendisini işten çıkarmasının makul bir nedeni olmadığını düşünen çalışanın işe iade davası
açması gerekiyor. Bu konuyu tüm yönleriyle inceledik...
Çalışanların temel geçim kaynağı işleridir. İşten çıkartılmak, belirsiz bir süreyle iş arayacak
olmak hayatımızı kabusa çevirir. İş ilişkisinin sona erdirilmesi kimi zaman çalışan
tarafından yapılsa da, çoğu zaman işveren tarafından yapılmaktadır.
İşverenin işten çıkarmasını makul nedenlere dayandırmayı amaçlayan iş güvencesi sistemi,
işçinin işini kaybetmesini mümkün olduğunca önlemeye yönelik bir sistemdir. Çalışma
hayatımıza ilk kez 2002 yılında giren iş güvencesi ve ona bağlı işe iade davaları işçinin işini
korumasının temelini oluşturur.
İşverenin kendisini işten çıkarmasının makul bir nedeni olmadığını düşünen çalışanın işe
iade davası açması gerekiyor. Davanın açılma süresi fesih bildiriminden itibaren bir ay ile
sınırlandırılmış durumda. Çalışan bu sürede işverenin yanında çalışmaya devam ediyor olsa
bile bildirim süresinin sonu beklenmeden dava açılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu
işçilerin işe iade talepleri reddedilecektir.
İspat zorunluluğu...
İşveren davada yaptığı feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak zorunda. İşçinin dava
açması yeterli olup işverenin haksızlığını ispatlaması gerekmiyor. İşçi işverenin aslında
gösterdiği nedenden başka bir art niyetinin olduğunu iddia ediyorsa bu art niyeti ispatlaması
gerekiyor.
Geçerli nedenler işçinin kendisinden kaynaklanabileceği gibi işçiyle hiç alakası olmayan,
işverenin işi, işyeri veya işletmesi ile ilgili olan nedenler olabilmektedir. Örneğin, çalışanın
sık sık ve belirli bir yoğunlukta rapor alması, performansının düşüklüğü, uyarılara rağmen
işini eksik veya kötü yerine getirmesi ya da işyerinin yeniden yapılanmaya gitmesi,
teknolojik değişim geçirmesi veya ekonomik güçlük içinde olması sayılabilir. Bu ve benzeri
nedenler olmadan işverenin yapacağı fesih geçersiz fesih oluşturacaktır.
Performans!
İşverenin işçinin çalışmasının yeterli olmadığını ispatlaması halinde işten çıkarması geçerli
neden olarak kabul ediliyor. Fakat çalışmanın yeterliliğinin objektif kriterlere göre
belirlenmesi gerekiyor. İşverenin subjektif değerlendirmeleri geçerli olarak kabul edilmiyor.
İşçinin değerlendirileceği standartlar, işyerine özgü olarak belirlenmeli ve o işyerinde aynı
işi yapanlara aynı kurallar uygulanmalıdır.
Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul olmalıdır. İşçinin yeterli
çalışmamasının süreklilik göstermesi zorunludur. Geçici düşüklükler geçerli neden değildir.
Değerlendirme sonuçları düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre
değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir.
İşçinin bilinen kapasitesinin ve eğitiminin üstünde iş talep edilmesi geçerli neden
oluşturmayacaktır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise, ancak işçi bu hedefler
için gereken gayreti göstermiyorsa, geçerli neden söz konusu olabilir.
Yargıtay, performans değerlendirme kriterlerinin önceden saptanmasını, işçiye bildirilerek
onayının alınmasını arıyor. Çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta ulaştığı hedefin bir
bütün olarak değerlendirilmesini ve kriterlerin çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin
kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut
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olarak ortaya konulmasını istiyor.
İşe iade kararı mı var?
Mahkeme performans düşüklüğünün ispatlanamadığına karar verirse işe iade kararı veriyor.
İşçi kararın kesinleşmesinden sonra 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmalı.
Başvurmaması halinde işverenin yaptığı fesih, başından itibaren geçerli kabul ediliyor ve
çalışan sadece kıdem tazminatını alarak işsiz kalmış oluyor.
Aynı durum işverene başvurmasına, işverenin de işçiyi işe davet etmesine rağmen işe
başlamayan çalışanlar için de geçerli. İşverene işe başlamak için başvuru yapılmış işveren
de başlatmayı kabul etmiş fakat çalışan işe dönmemişse, Yargıtay tarafından işe başlama
talebinin samimi olmadığı, bu nedenle çalışanın iş güvencesinin getirdiği ek menfaatlerden
yararlanılamayacağı kabul ediliyor.
İşveren zorlanamıyor...
İşverenin işe başlama talebiyle dönen işçisini işe başlatma zorunluluğu bulunmuyor. Fakat
başlatmamayı tercih ederse ek tazminat ödeme zorunluluğu doğuyor.
İşverenin mahkeme tarafından davada belirlenen iş güvencesi tazminatını da ödemesi
gerekiyor. İş güvencesi tazminatı kıdem, varsa ihbar ve boşta geçen süre ücretine ek olarak
ödenen bir tazminattır.
İşverenin bu tazminatı ödemesi için işçiyi işe başlatmayacağını bildirmesi veya işçiye işe
başlama talebinden itibaren bir ay içinde hiçbir şey söylememesi gerekmektedir. İşverenin
bir ay susması da başlatmaması olarak kabul edilmektedir.
Tazminat nasıl belirlenir?
İş güvencesi tazminatının miktarı, çalışanın en az 4, en fazla 8 aylık ücreti kadardır.
Yargıtay, iş güvencesi tazminatının belirlenmesinde işçinin kıdeminin ve fesih nedeninin
değerlendirilmesini ve buna göre sonuca varılmasını aramaktadır. Örneğin, uzun yıllarını
aynı şirkete vermiş bir çalışanın işverenle ters düşmesi nedeniyle performans bahane
gösterilerek işten çıkarılmasında, işe iade davası sonucunda sadece 4 aylık iş güvencesi
tazminatı almasını uygun bulmamaktadır. Bu nedenle, fesih nedenlerini ve feshe giden
süreci detaylı olarak incelemektedir.
KAYNAK: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/ya-isten-cikartilirsaniz--2489808/
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SONUÇ
İşsizlik ve yetersiz istihdam günümüzde sadece gelişmekte olan ülkelerin değil
gelişmiş ülkelerinde önemli bir sorunudur. Ulusal düzeyde yaşanan ekonomik krizlerin etkisi
olmakla birlikte küresel boyutta yaşanan ekonomik krizlerde ülkelerdeki işsizlik oranlarının
yükselmesinin en önemli nedenlerindendir.
Ulusal ve uluslararası göçler, doğal afetler ve savaşlarında işsizlik üzerinde etkisi
bulunmaktadır. Başka bir ifade ile işsizliği sadece ekonomik nedenlere bağlamamak, işsizliği
toplumların sosyal sorunları arasında görmek gerekmektedir.
Ülkeler işsizliği engellemek ve işsizliğin beraberinde getirdiği sosyal sorunları
azaltmak için aktif ve pasif istihdam politikalarını uygulamaktadırlar. Bu politikaların ne
boyutta fayda sağladığı her zaman araştırılan bir konu olmuştur. Ancak görüldüğü üzere
yeterli olmadı anlaşılmaktadır.
Siyasi anlamda sürekliliğin ve istikrarın olmadığı toplumlar işsizlik tehlikesi ile her
zaman karşı karşıyadır. Bu toplumlarda işsizliğe geçici çözümler getirilmekte bu da uzun
vadede sorunların devam etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bu şekilde hükümet sorunları
yaşayan toplumlarda işçiler haklarından mahrum kalabilmekte ve hatta işsiz kalma korkusu
nedeniyle sigortasız veya asgari ücretin altında çalışabilmekteler.
İşsizliğin beraberinde getirdiği bireysel çöküntü ve bireysel sorunlar kişilerin
psikolojileri ve çalışma hayatından beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Kişi işsiz kaldığı
dönemlerde anne – babasından ve hatta evli ise ailesinden baskı görmektedir. Bu şekilde baskı
gören kişi psikolojik sorunlar yaşamakta ve bu sorunlar fiziksel hastalıklara dahi
dönüşebilmektedir. Uzun süreli işsiz kalma durumunda ise birey iş bulma ümidini
kaybedebilmekte ve kendini çalışma hayatının dışına çekmektedir.
Eve bakan anne veya babanın işsiz kalması ailenin gelir seviyesini ve yaşam
standartlarını aşağıya çekmektedir. Bu duruma alışamayan ailelerde boşanma vakaları
olabilmektedir. Ayrıca çocuklu ailelerde ise çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının
karşılanamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bireysel anlamda gelişen bu sorunlar artarak toplumun tamamını etkileyebilir ve hatta
bir kaos ortamı bile oluşturabilir. Bu nedenledir ki işsizlik bir sosyal sorundur ve etkileri
bütün bireyleri üzerinde tesir göstermektedir.
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İşsizliğin sosyal etkilerinin azaltmak ve toplumda oluşturduğu yıkım ortamını
düzeltebilmek için kanun koyucuların ve STK’ların önemi oldukça fazladır. Görülmektedir ki
yapılan iyileştirici uygulamalar yetersizdir. İşsizliğin etkileri daha iyi analiz edilmeli ve daha
etkin politikalar üretilmelidir.
İşsizliğin önlenmesinde üretimin artırılarak yeni istihdam sahalarının açılması ve
istihdam yaratan büyümenin gerekliliği önemli olmakla birlikte, nasıl iş aranacağının
bilinmiyor olması ve doğru işi bulma konusunda yaşanan bilgi eksikliği, işsizliğe ve işsizlik
süresinin daha uzun olmasına neden olmaktadır. İş danışmanlığı hizmeti sayesinde yaşanan bu
sorunların önlenebilmesi ve işgücünün daha etkin olarak kullanılması sağlanabilecektir. Bu
nedenle Türkiye'de de tüm iş arayanların, iletişim becerileri kuvvetli, iyi eğitim almış,
motivasyonu yüksek uzman personellerden danışmanlık hizmeti alması sağlanmalıdır.
İşsizlere iş arama ve özgeçmiş hazırlama yöntemleri muhakkak anlatılmalı, iş arayanlar yalnız
bırakılmamalı, iş bulana kadar aktif bir şekilde izlenmeli ve iş arama sürecinde danışmanlık
desteği verilmelidir.
İş danışmanlığı hizmetinin daha kaliteli ve verimli bir şekilde işlemesi ve işsizlikle
mücadelede etkin olarak kullanılabilmesi için danışmanlık hizmeti verecek olan personel
konu hakkında iyi yetişmiş ve nitelikli olmalı ve görevinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukla
doğru orantılı bir statüye kavuşturulmalıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik anlamına gelmektedir?
A.Mesleğinin gerektirdiğinin üstünde ücret beklentisi ile iş arayan.
B.Çalışmayıp iş aramayan
C.Tembellik halidir
D.Cari ücret haddinden iş arayıp bulamama durumu.
E.Hepsi
2. İşsizlik ile milli gelir arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A.Philips eğrisi
B.Okun yasası
C.İstihdam
D.İşgücü
E.Eksik istihdam
3. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik oranını verir?
A.İşsizlerin sayısının aktif nüfusa oranı
B.İşsizlerin sayısının istihdam edilenlere oranı
C.İşsizlerin sayısının çalışma çağı nüfusuna oranı
D.İşsizlerin sayısının işgücüne oranı
E.İşsizler ve istihdam edilenlerin toplamının nüfusa oranı
4. Durgunluk dönemlerinde ortaya çıkan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A.Gizli işsizlik
B.Mevsimlik işsizlik
C.Teknolojik işsizlik
D.Doğal işsizlik
E.Konjonktürel işsizlik
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5. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik ile ortaya çıkan kişisel sorunlardan değildir?
A. Depresif duygularda azalış
B. Umutsuzluk ve çaresizlik hissinde artış
C. İçine kapanma ve yalnızlık hissinde artış
D. Genel anlamda sağlık ve iyilik hallerinde azalma
E. Özsaygılarında yıpranma
6. Aşağıdakilerden hangisi TÜİK’in tanımlamasına göre ise işsiz değildir?
A. Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan
B. Son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış
C. 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan
D. Referans dönemi içinde istihdam halinde olan
E. Cari ücret düzeyinde iş arayan
7. Türkiye’de işsizliği aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ile ilişkilendirebiliriz?
I. Hızlı nüfus artışı
II. Genç nüfusun payının yüksekliği
III. İç göç
IV. Kentleşme
V. Yaşlı nüfusun fazlalığı
A. Sadece I ve V
B. Sadece II ve IV
C. Sadece I ve III
D. Sadece II ve III
E. I, II, III ve IV
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8. Türkiye'de işsizliğin yapısal hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
etkendir?
I. Sanayileşmede hedeflenen düzeye ulaşılmaması
II. Tarım toplumunun sürmesi
III. Hızlı artan genç nüfusun istihdamının karşılanamaması
IV. Yaşlı nüfusun fazlalığı
A. Sadece I ve IV
B. Sadece II ve IV
C. Sadece I, II ve III
D. Sadece II ve III
E. I, III ve IV
9. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş ve meslek danışmanlık hizmetlerine bakışı
aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ile ifade edilebilir?
I. İstihdama katkı sağlaması
II. İnsan kaynaklarının eğitimi
III. Kariyer ve meslek gelişimi
IV. Emek piyasaları hakkında bilgilendirme
A. Sadece I ve IV
B. Sadece II
C. Sadece I, ve III
D. Sadece II ve III
E. I, II, III ve IV
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10. Türkiye'de iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri hangi kurum tarafından ve hangi
kapsamda gerçekleştirilmektedir?
A. İŞKUR-Pasif istihdam politikaları
B. Kızılay-Aktif istihdam politikaları
C. Yeşilay-Pasif istihdam politikaları
D. İŞKUR-Aktif istihdam politikaları
E. AFAD-Aktif istihdam politikaları

Cevaplar
1.D 2.B 3.D 4.E 5.A 6.D 7.E 8.C 9.E 10.D
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3. ENGELLİLER VE ESKİ HÜKÜMLÜLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, engellilerin kimler oldukları ve ne tür bireysel ve toplumsal sorunlarla
karşılaştıkları anlaşılacaktır. Ayrıca, engellilerin karşılaştıkları sorunların nasıl aşılacağı ve
nasıl sosyal olarak içerilebilecekleri konuları ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerle birlikte
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Engelliler sosyal olarak dışlanmaktadırlarmı?
2) Engellilere özel ayrılmış mekanlarmı yapılmalı?
3) Engelli dostu çevre nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Engelliler

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Engelliler konusunda yeterli

Engelliler konusunda yeterli

bilgiye sahip olmak

bilgiye sahip olmak.
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Giriş
En geniş anlamda engellilik, sosyal hayata katılımdaki sınırlanmışlık ya da eksiklik
durumudur. Engellilik, bir özürlülük halinin sonucu olarak, bireyin belirli aktivitelerini yerine
getirmesini ve sosyal yaşamdaki rollerini yerine getirmesini engelleyen bir durumdur.
Engelliliği ortaya çıkaran özürlülük, tedavisi/düzeltilmesi mümkün olmayan ancak rehabilite
edilebilen bir durum olarak kabul edilmektedir. İçinde yaşadığımız toplumun Avrupa
Birliği‟ne katılım sürecinin de etkisiyle engellilik, üzerinde yaygın ölçekte politika üretilir bir
olgu haline gelmiş ve engelli bireyler yaygın ilgi ile karşılaşır olmuşlardır. Özellikle engelli
kimselerin çalışma hayatına katılımları konusunda, tartışmalar ve bu tartışmalar
doğrultusunda çokça projeler üretilmektedir. Engelli bireylerin çalışma hayatında yer almaya
başlamaları bir yandan kendilerini parçası oldukları toplumun anlamlı bir parçası kılmakta;
bir yandan da hem fiziksel; hem de sosyal dünyada daha görünür olmalarını sağlamaktadır.
Özürlü bireylerin tam anlamıyla çalışma hayatına dahil olabilmeleri için özürlülük
derecesine göre rehabilitasyon alabilme, örgün eğitim ve meslek edinmeye yönelik meslek içi
eğitimler ya da çıraklık vb. kurslar işe varmada fiziki şartlar, yani ulaşım gibi engeller
özürlülerin işe dahil olmalarını belirleyen hizmetlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yani
özürlülerin fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri için öncelikle bu tür ihtiyaçlarının
giderilmesi gereklidir. Bu çalışma; engellilik kavramını açıklamak, engelli bireylerin sosyoekonomik yönden yaşadıkları sorunları incelemek ve istihdam alanındaki uygulanabilecek
yöntem ve yasal düzenlemeleri açıklamaya yöneliktir.
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3.1. Engellilik Tanım ve Olgusu
Engelliliğin birçok farklı tanımı yapılmaya çalışılmıştır. Bu tanımlara geçmeden önce
engellilik kavramı kuramsal olarak incelendiğinde çeşitli modeller karşımıza çıkmaktadır. Bu
modeller “Moral Model”, “Medikal Model” ve “Sosyal Model” olarak üç grupta
açıklanmaktadır (Arıkan, 2002: 2).


Moral Model: Engelliliğe ilişkin ilk ve en eski model “ahlaki model” olarak

da bilinen moral modeldir. Bu model engelliliğin, ahlaki çöküntüden kaynaklandığını, insanın
içindeki “şeytanın” veya “ahlaksızlığın” dışa vurumu olduğunu ileri sürmüştür. Engelliliğin
moral model olarak değerlendirilmesi Orta Çağın sonuna kadar egemen görüş olarak
kalmıştır.


Medikal Model: Bütün engellileri, hastalık gibi fizyolojik bozuklukların bir

sonucu olarak görmektedir. Medikal modelinin temelinde tüm engelli bireylerin otomatik
olarak “kısıtlı” olduğu varsayımı bulunmaktadır.


Sosyal Model: Medikal modelin engellilik olgusunu açıklamada yetersiz

olduğunun savunulması sonucu ortaya çıkmıştır. Sosyal Model’in temel iddiası, engelliliğin
toplumsal olarak yapılandırıldığı ve çeşitli bozuklukları olan insanlara dayatıldığıdır. Bireyin
fiziksel veya zihinsel bozukluğunun değil, toplumun muktedir bir bedene sahip olmayı temel
bir norm olarak kabul etmesinin asıl engelleyici etken olduğunu ileri sürmektedir.
Engellilik olgusunun birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre engellilik; bir insan için normal olarak
nitelendirilen tarz veya çizgide bir etkinlikte bulunma yeteneğinin kısıtlılığı veya yokluğudur
(WHO, 1981).
BM tanımına göre engellilik; kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine
yapması gereken işleri, bedensel ya da sonradan olma, herhangi bir noksanlık sonucu
yapamama durumudur (Engelli Kişilerin Hakları Beyannamesi, 1975, Akt. Hazer, 2005).
5378 Sayılı Engelliler Kanunun tanımına göre engellilik; engelli, doğuştan veya
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin kısıtıdır (Engelliler Hakkında Kanun, 2005).
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tanıma göre engellilik, doğuştan veya sonradan
herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini
çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerin durumudur
(Aile.gov, 2015).

3.2. Engelliliğin Sınıflandırılması
Literatüre baktığımızda engelli türleri; zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli,
ortopedik engelli, dil ve konuşma engelli, ruhsal ve duygusal hastalığı olanlar, süreğen
hastalıklı ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlar şeklinde sekiz gruba
ayrılmaktadır (Kızıltaş, 2012: 24):

3.2.1. Zihinsel Engelli
Zihinsel gelişiminde meydana gelen yavaşlama, duraklama ve gerileme nedeni ile
davranış ve uyumu yönünden yaşıtlarına göre sürekli gerilik ve daha yüksek oranda sürekli
yeti ve işlev kaybı olan kişiye zihinsel engelli denmektedir (Kilimcioğlu, 2005). Zeka geriliği
olanlar (mental retardasyon), Down Sendromu vb. bu gruba girer. Zihinsel engellilik aynı
zamanda zeka yaşı ile ilgili bir durumdur. Zihinsel engelli insanlar kendi yaşıtlarına göre
düşünme, karar verebilme, iş yapabilme, duygularını ifade edebilme ve sosyal ilişki kurabilme
kapasitesi olarak yetersizdir (Küçükkaraca, 1997).

3.2.2. İşitme Engelli
Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişilerdir (Kızıltaş, 2012:
24). İşitme engelli birey, hem anlamada hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır.
Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak bilişsel, motor, duygusal, eğitim-öğretim, mesleki ve
toplumsal alanlarda güçlük çekmektedir (MEB, 2008b: 4). İşitme engel derecesine göre
sınıflandırma aşağıdaki gibidir (MEB, 2010: 14):
 10-15 dB ( Normal işitme): İşitmede problem yoktur.
 16-25dB Minimal (çok hafif derecede işitme kaybı): Bazı sesleri (çağlayan sesi,
yaprak hışırtısı gibi) duyma ve ayırt etme güçlüğü vardır.
 26-40 dB Hafif (hafif derecede işitme kaybı): Konuşma seslerinin bazılarını
duyabilme güçlüğü vardır. Fısıltı ile konuşmaları duyamaz.
 41-55 dB (Orta derecede işitme kaybı): Karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük
çeker.
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 56-70 dB (Orta ileri derecede işitme kaybı): İşitme cihazı olmadan konuşmaları
anlayamaz ve takip edemez.
 71-90 dB (İleri derecede işitme kaybı): Konuşma seslerini duyamaz. Sadece
çevredeki şiddetli sesleri duyabilir.
 91 dB ve üzeri (Çok ileri derecede işitme kaybı): Konuşma seslerini duyamaz. Çok
yüksek şiddetteki sesleri duyabilir.

3.2.3. Görme Engelli
Yapılan tüm önlemelere rağmen, en iyi gören gözünde görme gücünün en çok 1/20’si
bulunan ve görüş açısı 20 dereceyi geçmeyenlere görme engelli (kör) denir (Çoban v.d.,
2012). Görme engelliler üç sınıfa ayrılabilir (Bulduk, 2014):


Körler: Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10’dan ve görüş açısı

20 dereceden aşağı olan eğitim-öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanamayan
kişidir.


Az Görenler: Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10

arasında olan ve eğitim-öğretim çalışmalarında özel araç ve yöntemler kullanarak görme
gücünden yararlanabilen kişidir.


Görme Yetersizliği Olanlar: Tüm düzeltmelere rağmen kişinin görmesindeki

bozukluğun eğitim performansını olumsuz yönde etkiler. Az gören ve kör olan kişileri
kapsamaktadır.

3.2.4. Ortopedik Engelli
Zihin sisteminin zedelenmesi, hastalıklar, kazalar ve genetik problemler nedeniyle kas,
iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirmemesi sonucunda meydana gelen vücut
hareketlerinde ilgili yetersizlikler olarak tanımlanır. Ortopedik engellilerin sınıflandırılması
ise aşağıdaki gibidir (Ozurluveyasli, 2015):
•

Doğuştan olan özürler


Doğuştan uzuv eksiklikleri, (Ampüte)



Doğuştan kalça çıkığı,



Çarpık ayak,



Doğuştan kol felci,



Doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması

(Meningomyelosel),
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Yapışık parmak,



Doğuştan omurga eğrilikleri,



Doğuştan kas hastalıkları.

•

Beyin felci

•

Süreğen kemik ve eklem iltihapları

•

Romatizmal hastalıklar

•

Çocuk felci (Polio)

•

Omurga eğrilikleri

•

Travmatik özürler


Uzuv kaybı, (Ampüte)



Kırık kaynama yokluğu,



Yanlış kaynamış kırıklar,



Travmaya bağlı felçler ve kuvvet kayıpları,

•

Kalıtsal ilerleyici sinir hastalıkları

•

Cücelik

3.2.5. Dil ve Konuşma Engelli
Konuşma akışında, ritminde, titizliğinde, vurgulamada, ses birimlerinin çıkarılışında,
artikülasyon bozukluğu bulunan kişiye konuşma engelli denir. Fiziksel ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlanabilirler (Çoban v.d., 2012). Bununla beraber herhangi bir nedenle
konuşmamanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir.
Kırkıncıoğlu (2003) konuşma bozuklukları aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:
Sese Bağlı Konuşma Engelleri
•

Gecikmiş Konuşma

•

Ses Bozuklukları

•

Eklemleme (Artikülasyon) Bozuklukları

•

Ritm Bozuklukları

•

İşitme Engeline Bağlı Bozukluklar Yarık Damak, Dudak Bozuklukları

•

Beyin Hasarına Bağlı Konuşma Bozuklukları (Afazi, Agnozi, Anartri /

Dizartri, Apraksi Dispraksi) Yabancı Dil Ve Bölgesel Konuşma Ayrılıklarına Bağlı
Konuşma Bozuklukları (Kırkıncıoğlu, 2003: 79).
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Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler, konuşamadıkları için kendilerini ifade
etmede güçlük yaşarlar. Bu durum onları saldırgan davranışlara yöneltebilir. İsteklerini bazen
ağlayarak ya da bağırarak dile getirirler. Bu bireyler kendilerine özgüvenleri ve grup içinde
bağımsız davranışlarında zorluklar vardır. Konuşmada zorluklar yaşadıkları için çevreden
alacakları olumsuz tepkilerden ve utanmalarından dolayı konuşmaları gereken ortamlardan
uzak durabilirler (Cavkaytar ve Diken, 2005: 24).

3.2.6. Ruhsal ve Duygusal Hastalık
Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı bir görüntü sergilemeleri
nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinin tamamlamada, sosyal ilişkilerini devam ettirmede
güçlük çeken bireylerdir. Bu gruba şizofreni ve depresyon gibi hastalıklar dahil olmaktadır
(Kızıltaş, 2012: 25).

3.2.7. Süreğen Hastalık
Bireyin doğuştan ya da sonradan yakalandığı herhangi bir hastalık ya da kaza, travma
sonucunda oluşan rahatsızlığı nedeniyle sürekli tedavi ve bakıma muhtaç olma durumudur.
Ayrıca kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine de sebep olmaktadır.
Romatizma, kalp, astım, böbrek rahatsızlıkları, alerjiler, şeker hastalığı, lösemi vb.
rahatsızlıklar bu hastalıklardan bazılarıdır. Bu hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflanabilir
(Kırkıncıoğlu, 2003: 93):


Ömür boyu sürenler



Uzun süreli geçici olanlar



Kalıtsal(genetik) olanlar



Sonradan oluşan kronik hastalıklar

3.2.8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Çocukta yedi yaşından önce başlayan, en az iki ortamda altı ay süreyle yaşına ve
gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve
dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluktur (DİE, 2002; Akt. Kızıltaş, 2012: 26).
Hiperaktivite belirtileri (Öner vd., 2005);


Yerinde duramama,



Oturması gerektiği halde oturamama,



Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekme,
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Yerli yersiz koşup tırmanma,



Çok konuşma,



Her zaman bir şeylerle uğraşma,



Sırasını beklemekte zorlanma,



Olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda kesme.

Dikkatsizlik belirtileri (Öner vd., 2005);


Yönergeleri başından sonuna kadar takip edememe,



Dikkatlerini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanma,



Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri

kaybetme,


Başkası konuşurken dinlemez gibi görünme,



Detayları gözden kaçırma,



Düzensiz görünme,



Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanma ve

bunlardan kaçınma ve unutkanlık,


İlgilerinde kolayca başka yönlere kayma.

3.3. Engellilik Nedenleri
Engelliliğin nedenleri doğum öncesi, sırası, sonrası ve diğer nedenler olarak
sınıflandırılmıştır. Bu nedenler genel çerçevede özetlenirse (Bulduk, 2014):
Doğum Öncesi: Doğum öncesinde görülen ve engelliliğe neden olan olaylar şunlardır:


Doğumsal ve genetik bozukluklar,



Kalıtsal bozukluklar kan uyuşmazlığı,



Kromozom anomalileri,



Doğumsal anomaliler,



Çoğul gebelikler,



Riskli gebelikler,



Kötü obstetrik öykü,



Uteroplasental nedenler,



Annenin hamileliğinde karşılaştığı sorunlar,



Doktor önerisi dışında ilaç kullanımı,



Röntgen ışınıyla karşılaşma,
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Annenin sigara, alkol kullanması,



Annenin kötü ve yetersiz beslenmesi,



Akraba evliliği.

Doğum Sırası: Doğum sırasında karşılaşılan nedenler ise,


Doğumdaki yanlış uygulamalar,



Zor doğum (doğumun normalden daha yavaş ilerlemesi ve uzun süren

doğum sonucu bebeğin oksijensiz kalması),


Doğum travmaları (doğum eylemi sırasında bebekte görülen fiziksel

yaralanmalar),


Doğumun yetkili kişilerle gerçekleştirilmemesi ve uygun olmayan

koşullarda yapılması.


Erken ya da geç doğum,

Doğum Sonrası: Engelliliğe yol açan doğum sonrası rahatsızlıklar ise,


İlk üç yaşta geçirilen hastalıklar (diyare, kızıl, çocuk felci, menenjit,

kızamık, suçiçeği, sarılık, difteri, çocuğun ağlamasına engel olmak için verilen
uyuşturucu maddeler),


Süt çocukluğu çağında çocukların kundaklanması.

Diğer Nedenler:


Trafik kazaları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlardan

biridir. Trafik kazaları sonucunda yaşanan ölümler bir yana yaralanan kişiler engelli
duruma gelebilmektedir.


İş kazaları, sanayileşmedeki gelişmelere paralel olarak iş kazaları

artmaktadır. İş esnasında meydana gelen kazalar genellikle düşmeler, makinalar ve
taşıtlar sebebiyle oluşmaktadır.


Ev kazaların sonucunda da kişiler engelli olmaktadır. Evdeki eşyaların

yanlış ve dikkatsizce kullanımı, yeterince ilk yardım bilgisine sahip olunmaması gibi
durumlar engelliliğin durumunu etkilemektedir.


Alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan ailede yetişme, yoksunluk

bölgelerinde oturması, uyarım, güdüm, olanak ve motivasyon eksikliği, ihmal edilme
gibi nedenler zihinsel engelli çocuk sayısının artmasına etki etmektedir.
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Kimyasal ve patlayıcı maddeler bireylerin engelli olmaları üzerinde

etkili olmaktadır.


Doğal afetler (deprem, sel, yangın, çığ vb.) de engelliliğin oluşmasında

etkilidir.

3.4. Türkiye’de Engellilik Durumu
2010 yılında TÜİK tarafından yapılan Engellilerin Sorun ve Beklentileri isimli
araştırmaya göre (TÜİK, 2010: 2);


Ulusal Engelliler Veri Tabanına kayıtlı olan engellilerin, %58,6’sı

erkek, %41,4’ü kadındır.


Yerleşim yerine göre, %62,4’ü kentte, %37,6’sı kırda yaşamaktadır.



%20-%39 arası özür oranına sahip olanlar %15,2’dir. %40 - %69 arası

ile %70 ve üstü özür oranına sahip olanlar % 42,4’tür.


Kayıtlı engellilerin %4,9’u 0-6 yaş grubu, %16,2’si 7-14 yaş grubu,

%17,2’si 15-24 yaş grubu, %27,7’si 25-44 yaş grubu, %18,9’u 45-64 yaş grubu,
%15,2’si 65 ve üzeri yaş grubundadır.


Kayıtlı engellilerin %29,2’si zihinsel engelliler, %25,6’sı süreğen

hastalığı olan engelliler, %8,8’i ortopedik engelliler, %8,4’ü görme engelliler, %5,9’u
işitme engelliler, %3,9’u ruhsal ve duygusal engelliler, %0,2’si dil ve konuşma
engelliler ve %18’i birden fazla özre sahip olanlardır.

3.5. Engellilerin Sosyo-Ekonomik Sıkıntıları Ve Çözüm Önerileri
Engelliler,

yaşadıkları

toplumda

birçok

olumsuz

tutum

ve

davranışla

karşılaşabilmekte, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklılıklar gösterse de toplumların
engellilere karşı tutum ve davranışları benzerlikler göstermektedir. Ekonomik ve sosyal yapı
bozuklukları, bilgi eksikliği ve yetersizliği, duyarsızlık, yanlış yaklaşımlar, olumsuz tutum ve
davranışlar, fiziksel çevre şartlarının yetersizliği engelli bireylerin sıklıkla karşılaştığı
durumlardır. Engelli bireylerin yaşam standartlarının artırılması, toplumsallaşması ve üretken
bir birey hâline getirilmesiyle gerçekleşir. Engelli bireylerin toplumun bir üyesi olarak
toplumdan soyutlanmadan daimi sosyal yardımlarla temel ihtiyaçlarının giderilmesinin
ötesinde kendisiyle barışık yaşamayı azami ölçüde devam ettirebilmesi için gerekli önlemler
alınmalıdır (Meb, 2011, 1).
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Dünya Engellilik Raporu’na göre; engelli insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Bunun nedenleri nüfusların yaşlanıyor olması ve diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve akıl
hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya çapında artıyor olmasıdır.
Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde, engellikle geçen toplam yılların %66,5’ini kronik
hastalıkların oluşturduğu tahmin edilmektedir. Belirli bir ülkede engelliliğe ilişkin veriler,
sağlık sorunlarındaki eğilimler ile trafik kazaları, doğal afetler, çatışma, beslenme ve madde
bağımlılığı gibi çevresel ve diğer faktörlerden etkilenmektedir (Dünya Engellilik Raporu,
2011, 2).
Zihinsel engel durumu; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında çeşitli
sebeplerden dolayı genel zihinsel işlevlerde önemli ölçüde gerilik, tutukluluk olarak
açıklanabilir. Bu gelişim geriliğinden dolayı adaptasyon, uyum, kendilik değerlerinde
problem yaşanmaktadır. Zihinsel engelli bireylerde konuşma, hafıza, akıl yürütme, karar
verme, odaklanma, kendi değer ve özelliklerinin farkında olma gibi kognitif fonksiyonlarda
gözle görülür bozuklukları tespit etmek mümkün olduğu gibi özellikle hafıza ve dikkati
toplamadaki sorunlar göze çarpmaktadır. Bu sorunlar bireyin hem özel hem sosyal yaşamını
oldukça güçleştirmektedir (Aydın, 2016, 8).
Fiziksel engelli çocukların kendilerinden beklenen birçok fiziksel aktiviteyi
yapamadıklarını, ailelerine bağımlı duruma geldiklerini, sosyal yaşamlarının kısıtlandığı ve
kendilerini yetersiz hissettiklerini böylece anksiyete, depresyon ve yalnızlık gibi olumsuz
duygular yaşadıklarını savunmaktadır (Şahin ve Akpınar, 198).
Engelli bireylere ilişkin bakış açısı, engellilerin sosyal konumunda ve kültürel olarak
resmedilişinde belirleyicidir. Bundan dolayı engelliler hakkında neler düşünüldüğü önemlidir.
Engelli insanlar diğer insanlar tarafından pasif, aciz, acınacak ve yardım edilecek insanlar
olarak görülmektedir (Shakespeare, 1994: 288). Engel durumundan öte asıl engeli
yaratabilecek olan bireye atfedilen “acınan, dışlanan ve yetersiz görülen” şeklindeki olumsuz
kültürel tanımlamalardır (Burcu, 2011: 39-51).
Engelli bireylere ilişkin kültürel imajları yansıtan düşüncelerin çoğunluğu negatif
anlamları pekiştiren düşüncelerdir. Çünkü kültürel imajlarda engelli olan normal olandan
farklı olandır (Burcu, 2006: 77). Aile, etkisi ve önemi asla kaybolmamış bir kurumdur.
İnsanlık, ailenin yerini tutabilecek bir başka yapı ortaya çıkaramamıştır. Aile, sorun çözen,
sorun çözme kabiliyeti en yüksek olan ve bu konuda alternatifi olmayan tek kurumdur. Bu
sebepten dolayı, aile toplumlar için son derece önemlidir (Erdoğan, 2010: 1638). Çocukların
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sağlıklı olarak yetiştirilip, geliştirmesinde ailenin önemi yadsınamaz. Bu nedenle normal ya
da engelli, sorunlu ya da sorunsuz olsun her çocuğun içinde büyüyüp gelişebileceği, bir aileye
gereksinimi vardır.
Erişebilirlik, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilme, bu çevrelerde verilen
hizmetlerden yararlanma ve katkıda bulunma olanaklarına sahip olmayı ifade etmektedir.
Erişebilirlik her türlü hakkın kullanımında önemli bir unsurdur. Toplumsal, kamusal ve
bireysel yaşam alanları çoğunluğa göre tasarlandığı için diğer kişiler açısından engel teşkil
etmeyen ulaşım ve mekansal özellikler, engelli kişilerin haklarını kullanmalarını önlemektedir
(Çağlar, 2012: 542- 543).
Erişebilirlik, engellilerin haklarını kullanabilmeleri açısından bir araç olması yanında,
bağımsız yaşamanın, toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam olarak katılabilmenin de
koşuludur. Engellilerin bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için toplumun diğer üyeleriyle eşit
şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi dahil bilgiye ve iletişime
erişimlerinin sağlanması gerekmektedir (Çağlar, 2012: 543)
Çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak
tasarlanmadığı bir gerçektir. Kentlerimizin çoğunda engelli bireylerin erişim ve ulaşım
olanaklarını engelleyici pek çok unsur vardır. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve
bahçeler, okullar, konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru,
engellilerin topluma katılmasının ve normal bir sosyal yaşam sürmesinin önünde ciddi birer
engel oluşturmaktadır (Koca, 2010: 6). Engellilerin başkalarının yardımına gerek duyurmadan
kent yaşamın tam katılımına yönelik uygulamalara gereksinim bulunmaktadır. Kenti oluşturan
konut yerleşme alanları, kentsel çalışma alanları (yönetim, kamu kuruluşları, kentsel ve
bölgesel iş merkezleri vb.), yeşil alan, kentsel sosyal alt yapılar (eğitim, sağlık, kültürel tesis,
dini tesis) toplumun engelli, yaşlı, hasta kısmı unutulmadan tüm insanlara yönelik tasarım
yapılmalıdır (Koca, 2010: 11).
Eğitim, insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktördür, ayrıca
insanların kendilerini gerçekleştirmelerinde ve özgürleştirmelerinde doğrudan ilişkilidir (Gök,
2004: 1). Her insan bir diğerinden bedensel, bilişsel ve duyuşsal olarak farklıdır. Her insan
kendine özgü bedensel yapıya ve işlevlere, çeşitli alanlarda öğrenme özelliklerine ve hızına,
duygusal özelliklere sahiptir. İnsanlar arasındaki farklılıklar çok büyük boyutlarda olduğunda,
genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetleri gerekli olmaktadır
(Kırcaali-İftar, 1998: 3).
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Eğitim sistemi, bireylerin gelişim sürecinde sorunlarının çözümlerinde onların
ihtiyaçları olan eğitimi sağlar. Bu sistem içerisinde özel eğitim hizmetleri ise başlı başına
geniş, kapsamlı, masraflı ve zor bir alan olarak tanımlanabilir. Özel eğitim, engelli bireylere
yönelik yapılan amaçlı bir müdahaledir. Engellileri yapabilecekleri doğrultusunda bağımsız
yaşama becerileri kazandırmak, toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak amaçtır (İsman,
2010: 1611). Engelli insanların eğitim ortamları tarihsel süreç içerisinde toplumdan uzak
kendileri için oluşturulmuş özel okullardan kaynaştırma ortamına doğru değiştiği
görülmektedir. Özel okul ve özel sınıflarda engelliler yine kendileri gibi engelli olan
akranlarıyla eğitim almaktadır. Kaynaştırma eğitiminde normal gelişim gösteren öğrencilerle
aynı sınıfta eğitim almaktadır.
Kaynaştırma eğitimi engelli çocukların bağımsızlıklarını kazanmaları için normal
gelişim gösteren çocuklarla birlikte aynı şartlar alında yaşamlarını, eğitimlerini ve
çalışmalarını sağlamaktır (La Porta ve ark., 2002; 3). Kaynaştırma eğitiminin hem engelli
öğrenciye hem de normal gelişim gösteren öğrenciye sağlayacağı yararlar vardır. Okullarda
engelli öğrencilerin katılımının artmasıyla hem tüm öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak hem
de öğrenciler farklılıklara saygıyı öğrenilecektir (etnik köken, yaş, cinsiyet, dil, sosyal statü,
engellilik gibi) (Brandon ve Ncube, 2006: 215). Normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte
çalışmaları engellilerde istek ve cesaret uyandırır. Daha büyük başarılar elde etmek için
gösterecekleri çaba artar. Kendileri hakkında daha sağlıklı ve daha olumlu bir kavram
geliştirirler (La Porta ve ark., 2002: 3).
Akranlarla kurulan pozitif ilişkilerin benlik saygısının sağlıklı gelişimine ve sosyal
kabul duygusuna katkıda bulunduğun inanılmaktadır. Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler
özel okullarda eğitim alan akranlarına göre sosyal yönden daha beceriklidirler (Curtin ve
Clarke, 2005: 196). Kaynaştırma eğitim uygulamalarında engelli öğrenciler okul ortamında
karşılaştıkları bir takım problemler vardır. Bu problemler istenilen gelişmelerin elde
edilmesindeki engellerdir. Engelli öğrencilerin eğitim hayatını etkileyen problemlerin başında
fiziki çevrenin yetersizliği, yardımcı teknoloji ve personel eksikliği, farkındalık düzeyinin
düşük olması, olumsuz öğretmen ve öğrenci tutumlarıdır (Shevlin ve ark. 2004: 17).
Kaynaştırma eğitiminin tam olarak amacına ulaşması için sınıfta öğretmen ve öğrenciler
olumlu tutuma sahip olmalıdırlar. Olumlu tutumlar sayesinde engelli öğrenci güven kazanır
ve yeni beceriler geliştirir.
Engelli

çocukların

uygun

eğitim

alabilmeleri

için

engel

türü,

derecesi,

gereksinimlerine uygun ortamların hem sınıf, hem okul içinde düzenlenmesi gerekir. Örneğin
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ses yalıtımı olmayan, gürültülü, yeterince aydınlatılmamış, ses yükselticileri olmayan bir
ortamda işitme engellilerin eğitilmeye çalışılması güçtür (Akçamete, 1998: 204). Ayrıca, dik
merdivenler, uygun olmayan tuvaletler, ulaşılması güç kantinler, yüksekliği iyi ayarlanmamış
yazı tahtaları, asansör ve rampaların olmayışı engellilerin rahat hareket etmelerini
zorlaştırmaktadır. Okulların fiziki yapısı engellilerin en az yardımla bağımsız hareket
etmelerine olanak sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır (Özgür, 2011: 81).
Engellilik, bireyin iş bulabilmesinde ve çalıştığı işi sürdürebilmesi konusunda sorunlar
oluşturabilmektedir. Böyle bir problemin ortaya çıkmasında önyargıların, toplumun
engellilere bakış açısının önemi büyüktür. Her insanın yapmakta yeteneksiz olduğu,
zorlandığı işler vardır. Bu durum kişinin mesleki bilgi ve becerisinin eksik olmasından
kaynaklanabileceği gibi fiziksel ve zihinsel eksiklik sonucu da olabilir. Her insanın mutlaka
yapabileceği bir iş vardır. Önemli olan kişinin kapasitesine uygun bir iş ve ortamın
sağlanmasıdır (Uşan, 1997: 1-2).
Engelliler istihdam edilmeye diğer insanlardan daha çok ihtiyaçları vardır. Çünkü
engelliler çalışmaya başlamasıyla birlikte toplumdan soyutlanması önlenmiş olur. Sosyal ve
psikolojik olarak tedavi edici bir etki yapar. Kazandıkları para ile başkalarına muhtaç olmadan
ihtiyaçlarını kendisinin karşılar (Bilgin, 2000: 2).
Çalışmak, engelli bireyin var olan yeteneklerini geliştirmesine ya da var olanın kaybını
önleyerek gerilemesinin önüne geçer (Güngör ve Kahraman, 2010: 9), kişiye ruhsal açıdan
kendine güven ve saygı kazanmasını sağlar (Yıldız, 2010: 613). Sosyal ilişkileri, kişisel
doyumu, mutluluğu ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü de etkiler (Çizel, 2012: 19).
Engellilerin iş yaşamına katılması sadece kendileri için değil, toplum ekonomisine katkıda
bulunması içinde önemlidir. Çalışan sayısı arttıkça üretim artar sonuç olarak da milli gelir
artar (Yıldız, 2010: 613).

3.5.1. Engelli Ailelerin Yaşadıkları Sorunlar
Aile, toplumun en temel birimidir. Ailenin herhangi bir üyesindeki bir sorun diğer tüm
üyeleri de etkileyecektir. Çocuktaki kronik bir hastalık, bundan dolayı sadece çocukla sınırlı
kalmayacak, üyelerin hepsini belirli koşullarda etkileyecektir (Aydın, 2016, 1). Anne-babanın
engelli bir çocuk gerçeğini kabul etmesi, duruma başarılı bir biçimde uyum sağlaması ve
yaşamını bu gerçeğe göre yeniden düzenlemesi kolay değildir. Anne-baba hem kendisi hem
de çocuğu için uygun planlar yapma yeteneğini etkileyen bir duygusal zorlanma içerisindedir
(Küçüker, 1993: 25). Çocuğun doğumu, ailedeki rollerinin yeniden şekillenmesi ve
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rutinlerinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Engellilik yaşam boyu devam eden bir
süreçtir. Engelli çocuğun, yaşam boyu gözlem, kontrol, bakım, rehabilitasyon, eğitim gibi
gereksinimlerinin karşılanması gereklidir ayrıca engellilere yönelik toplumsal tutumlar,
engelli çocuğun durumuna ilişkin belirsizlik aile için güç bir durum olabilmektedir. Engelli
bir çocuk için sağlıklı yaşam seçeneği, ailesi ile birlikte olanıdır (Yıldırım ve Conk, 2005: 3).
Bir çocuğun engelli olduğunun öğrenilmesi, yetersizliğin derecesi ne olursa olsun anne
babası için yüksek derecede stres verici bir olaydır. Engelli bir çocuğa sahip olma, uyum
yapma çabası gerektiren, ana babaların yaşam alanlarında ve aile üyelerinin rollerinde
değişikliklere yol açabilen bir olay olduğundan önemli bir stres kaynağı olarak düşünülebilir
(Bolat, 2013, 6). Engelli bir çocuğa sahip olmak ailenin sorumluluğunu arttırmaktadır. Engeli
ne olursa olsun engelli bir çocuk bir takım güçlükleri de beraberinde getirir. Bu güçlükler;
psikolojik, ekonomik, eğitim durumu, yaşam tarzı (sosyal yaşam), aile çevresi ve sosyal
çevreyle ilişkiler olarak sıralanabilir (Özşenol ve diğerleri, 2003: 156-164).
Bir ailede çocuğun doğumu, o ailenin yaşamında oldukça önemli bir yer tutmakta ve
ailenin o güne kadar sürdürdüğü yaşam biçiminde, bir dönüm noktası oluşturmaktadır.
Ailenin alışılmış düzeninde, hazırlıklı olsalar bile ani bir değişiklik olmakta ve aile bireyleri
bu değişiklilere ayak uydurmaya çalışmaktadır (Özekes ve ark, 1998: 1). Engelli olarak
dünyaya gelen çocuk aile içerisindeki rolünü tam olarak yerine getirememesi aile içinde uyum
sorunlarına yol açabilmektedir. Engel, bireyin yetersizliği nedeniyle, yaş, cins, sosyal ve
kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri, gereği gibi oynayamama durumu
olarak tanımlanmakta ve aile içerisinde uyum sorunlarına neden olabilmektedir (Çoşkun,
2013, 13).
Doğan çocuğun engelli olması daha zor ve karmaşık bir durum yaratmaktadır.
Engellilik, insanın hayatında hiç beklenmedik bir zamanda ve istenmedik bir şekilde ya
doğum öncesi kalıtımsal nedenlere bağlı olarak ya da doğum sonrasında hastalık, kaza vb.
sebeplerle oluşabilir. Engelli bir çocuğun doğumu ailede öncelikle şok etkisi yaratabilir, kabul
etmeme durumu doğurabilir. Aileler çocuğun engel durumu ile karşılaştığında ilk önce “neden
ben” sorusunu kendine sorar ve neden çoğunun engelli olduğunu sorgulamaya başlar
(Erdoğan, 2010). Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda fiziksel engelli çocuğa sahip
olmak, aileye bazı sorumluluklar ve bu sorumluluklarla birlikte birtakım sorunlar meydana
getirmektedir. Ailelerin karşılaştıkları sorunlar şunlardır (Çoşkun, 2013, 14-15):
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-

Ekonomik sorunlar: Engelli çocuğun olması, anne baba için para maddi kazanç
kaybına neden olmaktadır. Eşlerden biri yetersiz zamandan dolayı işinden ayrılmak
zorunda kalabilmektedir. Aileler, çocuğun engeli ile ilgili olarak tıbbi müdahaleler,
hastane, bakım, ilaç ve çeşitli malzemeler gibi ek harcamalarla karşı karşıya
kalmaktadır.

-

Eğitim sorunları: Engelli çocuğun tanısı, hastalığı hakkında yeterli bilgisi olmayan
aileler, sürekli olarak arayış içine girdiklerinden çocuk için değerli olan ihmal
edebilmektedir. Ailenin eğitim seviyesi, çocuğun gelişimi ile ailenin bu duruma kolay
uyum sağlaması için önemli bir faktördür. Yüksek eğitim, ailelerin daha fazla
bilgilenmesi ve daha kapsamlı sorun çözme yetenekleri sağlaması için önemlidir.

-

Psikolojik sorunlar: Engelli çocuğun aile yaşamına getirdiği ek streslerle aile içi ve
dışı ilişkilerde, ailenin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Anne
babanın artan düzeyde kaygı, depresyon ve düşük benlik saygısı gösterdiklerini,
evliliklerde bozulma ve kişisel uyumlarında azalma olduğunu belirtmektedirler.

-

Sağlık sorunları: Çocuk büyüdükçe ailede gerginlikler ve ileriye ait endişeler, anne ve
baba olmaması halinde çocukla kimin ilgileneceği endişesi artmaktadır. Aile içinde
yaşanan sorunlarla beraber engelli çocuğun neden olduğu sıkıntılar ailenin çok fazla
stresli bir hayat sürmesine yol açmaktadır. Stresten dolayı aile bireylerinde sorunlar da
baş göstermektedir. Artan kas gerilimi, kan basıncının yüksek olması, iştahtaki ani
değişmeler, sinir sistemindeki bozukluklar, sürekli devam eden mide rahatsızlıkları,
migren, baş ağrıları, uykusuzluk gibi fizyolojik problemler, bir diğeri ise
odaklanamama, dalgınlık, unutkanlık, aşırı hayal görme gibi zihinsel süreçler,
öfkelilik, sebepsiz ağlama, korkular, geri çekilme, davranışlar arası tutarsızlık,
saldırganlık, depresyon gibi duygusal ve psikolojik bozukluklar olabilmektedir.
Engelli çocukların aileye etkisinin, uyku alışkanlıklarındaki bozukluklara, dışkılama

problemlerine, söylediklerini sık tekrar etmelere, kendine ve çevresine zarar verici saldırgan
davranışların görülmesine neden olmuştur (Çoşkun, 2013, 15).
-

Sosyal sorunlar: Aşırı koruma, kabul etmeme, diğer aile üyelerine daha az zaman
ayırma, engelli çocuğu günah keçisi yapma, çocuğa karşı sorumlu olduğuna inanarak
suçluluk hissetme gibi psikolojik sorunlar, aile içi gerilimi ve çatışmayı arttırabilir.
Böylece aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde zorluklar yaşanır ve bu güçlük, bazen
evlilik uyumsuzluğu ve çiftlerin ayrılması ile sonuçlanabilir.

Yaşanan bu olumsuzlukların nedeni:

130

-

Engelli çocuğun ailede meydana getirdiği stres, karşılaşılan fiziksel, maddi ve
psikolojik sorunlar,

-

Ailede engellinin varlığı,

-

Engelli çocuğun anne ve babasının üstlendiği roller,

-

Ailelerin kendileri ile empati yapamayan kişilerden hizmet almaları,

-

Aile üyelerinin, arkadaşlarının ve etraftakilerin gösterdikleri belirsiz olan tepkiler.
Yapılan bir çalışmaya göre; çocuğu zihinsel engelli olan annelerin hafif depresyonlu

olduğu görülmektedir. Çocuğu fiziksel ve zihinsel engelli olan annelerin, çocuğu zihinsel
engelli olan annelere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sigara
içen annelerin sigara içmeyen annelere oranla depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu
saptanmıştır (Aydın, 2016, 40-41). Çocukların zihinsel engellilik oranları arttıkça annelerin de
depresyon tanısı alma oranları artmaktadır (Aydın, 2016, 42).
Engelli çocuk, belli gelişim alanları açısından yetersizlikten etkilenmiş olmasından
dolayı anne ve babasına bağımlıdır. Bu durum aile için sürekli başa çıkılmasını gerektiren bir
stres kaynağıdır (Çoşkun, 2013, 11).
Ailenin ekonomik düzeyi, anne-babaların eğitim düzeyleri, meslekleri, evlilik
uyumları, ailenin sosyal güvencesinin olup olmaması, çocuklardaki zihinsel veya bedensel
engelin şiddeti, engelli çocuğun yaşı, engelin süreğen oluşu, tıbbi yardım ihtiyacının fazla
olması (örneğin; yineleyen ameliyatlar) gibi çeşitli etkenler anne babanın engelli çocuğu
kabullenme düzeyini, algılama şeklini, engelli çocuğa uyumunu ve anne-babaların çeşitli
alanlardaki stres düzeylerini etkilemektedir (Çoşkun, 2013, 11).
Yapılan bir başka araştırma sonucunda annelerin tolerans düzeyi arttıkça, duygusal
tükenmişlik düzeylerinin düştüğü bulunmuştur. Babaların tolerans düzeyi arttıkça, duygusal
tükenmişlik düzeyinin düştüğü bulunmuştur. Çocuğunun engeliyle ilgili eğitim almasına göre,
engelli çocuğu olan annelerin tolerans düzeyleri ile duygusal tükenmişlik arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuğunun engelliyle ilgili eğitim alan annelerin
tolerans düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Çocuğunun engeliyle ilgili eğitim almasına göre,
engelli çocuğu olan babaların tolerans düzeyleri ile duygusal tükenmişlik arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çocuğunun engeliyle ilgili eğitim alan babaların
tolerans düzeyleri daha yüksek bulunmuştur fakat bu durumun duygusal tükenmişlikle
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır (Bolat, 2013, 74).
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3.5.2. Engellilerin Toplumla Bütünleşmesinin Engelleyen Sorunlar
Engellilerin genel olarak toplumla bütünleşmesinin önündeki engellerden birisi ve
belki de en önemlisi yoksulluktur (Karataş, 2011, 46). Tabi ki, hem bireyim hem de ayrı ayrı
veya birarada yaşadıkları yoksulluk, engellilerin sorunlarını daha da artırmaktadır. Aşağıda
açıklanan sorunlar hem engelliyi sosyal dışlanmaya itmekte hem de beraberinde emek
piyasalarından da dışlanmış olmaktadır.
-

Eğitim: Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önündeki bir diğer engel de eğitim
konusunda karşılaştıkları sorunlardır. Tüm ülkelerde eğitim sistemi öncelikle, nüfusun
engelli olmayan kesimi için planlanıp uygulanmaktadır. Böylece daha en baştan
eğitim sistemi, engellileri dışlayan bir yapıya sahip olmakta; daha sonrada engellileri
eğitim sistemiyle bütünleştirecek çeşitli programlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bir
yandan çeşitli konularda engellileri dışlayan süreç devam ederken, bir yandan da
onları toplumla bütünleştirme çabası, ne yazık ki birbiriyle çelişen iki süreç olduğu
için, çokta başarılı olamamaktadır.

-

Ulaşım, fiziksel çevre ve konut: Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve
ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve
gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmadığı bir gerçektir.

-

Rehabilitasyon: Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksinimin yeterince karşılanamaması
da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir.
Rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan birey, topluma ve içinde yaşadığı aileye
yük olmaktan kurtulamayacaktır. Engellilerin engelleriyle bağlantılı bir eğitim ve
rehabilitasyon olanağından yararlanması, onları toplumsal yaşamla bütünleştiren en
önemli etkendir. Oysa bugün, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre az çok fark etse de,
engellilerin ezici bir çoğunluğu bu olanaklardan yararlanmamaktadır.

-

Engellilerin aile yaşamı ve özel yaşamı: Fiziksel işlevlerinde bozulma ya da bazı
eksiklikler nedeniyle engellinin hareket yeteneği sınırlanınca, bu, onun özel yaşamına
da bazı kısıtlamalar getirmektedir. Hatta sosyal hizmet kurumlarında sürekli bakım ve
koruma altında olan engelliler için adeta özel yaşam yok denilebilecek kadar azdır.
Engelliye ait bir mekânın yokluğu ve kimi etkinliklerin (cinsel yaşam gibi)
yasaklanması gibi pek çok sınırlama özel yaşamı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca
engellilerin evlenmeleri ve aile kurmaları da diğer insanlara oranla daha güçtür; bu da
onların toplumla bütünleşmelerini önemli ölçüde engellemektedir.
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-

İstihdam sorunu: Gerekli rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinden yararlanılamadığı
için, devletlerin yeterli politikalarla engellilerin istihdamına yönelik destek olmaması,
gerekli politikaların olmasına rağmen sahada tam anlamıyla uygulanamaması gibi
nedenlerden dolayı engellilerin istihdam sorunu ortaya çıkmaktadır.

3.6. Engelli İstihdamı
Geçmişte bu konuya sosyal yardım temelinde yaklaşılmıştır. Yani bireyi istihdam
alanına dahil edilmektense ona yardım etmeyi amaçlayan bir anlayış hakimdir. Bu durum
engellileri toplum dışına çıkarmış ve engelli bireyin kendisini toplum dışı hissetmesine sebep
olmuştur. Engelli bireyin toplumsal hayata katılımı için çalışması gereklidir. Tüm bireyler
için olduğu gibi engelli bireyler için de çalışma hakkı, insan haklarından biridir. Türkiye’de
daha önceki dönemlerde engellilerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili kamusal karar ve
uygulamalara rastlansa da, engellilerin istihdam edilerek korunmalarına yönelik sosyal
politikaların, daha çok 1960’lı yıllarda izlenmeye başlandığı görülmektedir.
Türkiye’de engelli istihdamında kota uygulaması bulunmaktadır. Bu istihdam
modeliyle sınırlı sayıda engelli birey istihdam edilmektedir. Ağır derecede özrü bulunan
engelliler ise istihdama katılmamaktadır. Bu sebeple ağır engellilerin de istihdam da yer
alabilmeleri için Türkiye’de engellilerin istihdamıyla ilgili korumalı işyerleri ve mesleki
rehabilitasyon merkezlerinin kurulması engelliler ile ilgili mevzuatta ilgili kanunda yer
almıştır (Aysoy, 2008). Belirli bir mesleği olan engellilerin sahip oldukları mesleklerde
çalıştırılmaları esastır. Herhangi bir mesleği olmayan ya da sahip olunan mesleğe uygun bir
kadro bulunmaması durumunda engel türü ve derecesine uygun olan mevcut bir meslekte
çalıştırılabilir. Engellerini arttırıcı veya engelliyi yoran işlerde çalıştırılmamalıdırlar (Öztürk,
2006).

3.6.1. Engelilerin İstihdam Yöntemleri
Toplumsal hayatta her insan her işi yapacak kapasiteye sahip değildir. Becerileri,
aldığı eğitimi ve zevkleri yönünde belli başlı işlerde başarılı olabilirler. Tüm insanlar için
geçerli olan bu durum engelliler için de geçerlidir. Engelliler de özür derecelerine göre, iş
hayatında farklı yöntemlerde yer alabilirler. Bu yöntemler aşağıda kısaca verilmiştir.
Yasal Zorunluluk Olmadan İstihdam: Bu yöntem de işyerlerinde engelli çalıştırma
konusunda işverenlerin üzerinde devlet yaptırımı yoktur. Kişi kendi iradesi ve isteğiyle
engelli çalıştırmaktadır. Bu durum işverenlerin engelliler konusundaki olumlu veya olumsuz

133

bakış açılarıyla ve engellilerin bireysel çabalarına bağlıdır. Bu yöntem bu yüzden çok yetersiz
ve zordur (Aydın, 1991: 41)
Yasal Zorunlulukla İstihdam: Engellilerin çalışma hayatında yer alabilmelerinin
yasal güvence ile sağlanması, sakatların yasal zorunluluk ile çalışma hayatında yer alma
biçimidir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde engelli çalıştırmakla ilgili yasal
düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’unun ilgili hükümlerinde,
5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde korumalı işyerleri ile ilgili hükümler, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Böylece engellilerin çalıştırılmaları, artık özel veya kamu işverenlerinin serbest istemlerine
bağlı değildir. Engelli birey çalıştıranlar engelli çalıştırma konusundaki yükümlülüklerini
yerine getirmek zorundadırlar (Altan, 1976: 243). Engellilerin yasal zorunluluk ile çalışma
hayatında yer almalarının çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar ayrıntılarına değinilmeden kısaca
şöyle özetlenebilir (Altan, 1976: 244).


İşverenlerin veya yasalarla belirlenen sayıda işçi çalıştıran işverenlerin, yine

yasalarla belirlenen sayı veya oranda sakat çalıştırması yöntemi,


Kolaylıkla ve açık olarak belirlenebilen ülke çapında yaygın bazı işlerin ve

mesleklerin tümü ile sakatlara ayrılması yöntemi,


Bazı iş ve mesleklerin tümü ile değil, yasalarla belirlenen iş yerleri, çalışma

kolu veya mevkiler için sakatlara ayrılması yöntemi,


İşe girebilme öncelik ve tercihlerin yasalarla sakatlara ayrılması yöntemi,



İşverenlerin işçi talep ve boş işlerini zorunlu olarak görevli bir kuruma

bildirmesi ve kurumun bu talep ve boş işlere göre sakat işe yerleştirmesi yöntemidir.
Bu yöntemlerden biri uygulanabileceği gibi ikisi veya bir kaçı da uygulanabilir. Bu
yöntem hem yaygın hem de ülkemizde kullanılan bir yöntemdir. Bu düzenlemeler hem kamu
kuruluşları hem de özel işyerleri için geçerlidir. Engelli çalıştırma yükümlülüğü getiren
yasalar düzenlenirken; işverenin çalıştırdığı işçi sayısı ile işyerinde çalıştıracağı engelli
oranlarının, ülkenin endüstri, ticari ve sosyal yapısına uygun olmasına ve uygulanır olmasına
özellikle özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca kısa zamanda değiştirilemeyecek olan bu konudaki
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yasalar hazırlanırken, ülkenin gelecek yıllardaki endüstri ve ticari gelişimi ile gereksinmeleri
de göz önünde tutulmalıdır (Altan, 1976: 244).
Korumalı İşyerleri: Korumalı işyerleri diye adlandırılan yerler, özrünün ağırlığı
nedeniyle normal bir mesleği yürütemeyecek durumda olan engelli bireyler için, özel bütçe
veya genel bütçeden yardım alınarak açılan işyerleridir. Bu iş yerlerinde çoğunlukla ağır özre
sahip bireyler çalışmaktadır. Bu kavram aynı zamanda engellileri yasal yollarla iş hayatına
katılmalarını da kapsayan bir tanımdır. Bu yöntemin aslı amacı özrü ağır derecede olan ancak
evden oluşturulabilen imkanlar sayesinde çıkıp işyerinde de gerekli düzenlemelerin yapılarak,
kişilerin hem iş hayatına hem de toplumsal hayata katılmalarındaki engeli kaldırmaktır. Bu
yöntem devletin yasal müdahaleleriyle gerçekleştiği gibi devletin mali ve teknik desteği ile
özel sektör işverenleri ve bazen de gönüllü kuruluşlarca da kurulabilir (Şişman-KocabaşYazıcı, 2011: 47).
Evde İstihdam: Bu yöntem, özrü evden çıkamayacak kadar ağır olan engelliler için
düşünülmüş bir yöntemdir. Özrü çok ağır olan bireylerin işlerinin özel olarak evlerine götüren
ve bitmiş ürünleri evlerden toplayan bir sitemdir. Bu sistemin özel yasalarla belirlenmiş bir
hukuki temeli olmalıdır. Ağır özre sahip olduğu için evden çıkamayan ancak bulunduğu yerde
uygun bir işte çalışabilecek bireylere uygulanabilir bir yöntemdir (Aydın, 1991: 42)
Kişisel Çalışma Yöntemi: Bu yöntem, engelli bireyin kendi imkanlarıyla iş hayatına
atılarak çalışmasını ifade eden bir yöntemdir. Yine imkanları mevcut ise bireyin, eğer aldıysa
eğitimine yönelik iş bulması çok daha kolay olacaktır. Bu yöntem daha çok, maddi ve manevi
olanaklara sahip bireyler için kolay uygulanabilecek yöntemdir.
Kooperatif Çalışma Yöntemi: Son olarak bu yöntem ise, engelli bireylerin işbirliği
ve de devletin desteğiyle oluşturulabilecek bir yöntemdir. İşbirliğine dayanan bu yöntem ile
engelliler öncelikle üyelerinin mevcut yeteneklerini değerlendirerek, yapacakları işe göre
iyileştirme ve bir bağımsız kuruluş olarak ülke pazarında yerlerini alabilirler. Aynı özre sahip
olanlar, bazen de aynı olmayanlar arasında ortak bir duygu birliği oluşturma açısından önemli
bir adım sayılabilir.

3.6.2. Engellilerin Çalışma Hayatı ve Yasal Düzenlemeler
Engellilerin çalışma hayatına katılmaları öncesinde engellilerin istihdam edilme
şekilleri, mesleği olanların mesleği doğrultusunda çalışabilmeleri için, işe ulaşımı rahat
sağlayabilmek ve çalıştıkları alanda rahat hareket edebilmeleri için binaların fiziksel
durumlarının engellilerin özür durumlarına göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu
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düzenlemeler yasal mevzuatlar aracılığıyla düzenlemeler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu
düzenlemeler Uluslararası ve Ulusal mevzuattaki düzenlemeler olmak üzere iki bölümde yer
almaktadır.

3.6.2.1. Ulusal Mevzuat Düzenlemeleri
Türkiye'de, engellilerin istihdamına ilişkin ilk düzenleme, 20.04.1967 tarihinde kabul
edilen 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 13. maddesinde Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma
başlığı altında düzenlenmiştir. 25.08.1971 tarihinde kabul edilen 1475 sayılı İş Kanunu'nun
25.maddesinde sakat sözcüğü kullanılmıştır. Ancak, 1475 sayılı İş Kanununda kullanılan
sakat sözcüğü 30.05.1998 gün ve 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13.maddesinde
yer alan hükümle özürlü olarak değiştirilmiştir. 1475 sayılı İş Kanununu yürürlükten kaldıran
4857 sayılı İş Kanunu, 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiş ve m. 30'da özürlü ifadesine yer
verilmiştir. (BOİB, 2005: 41-42). 25 Mayıs 2013 tarihinde ise bu tarihe kadar kullanılan
özürlü kavramı, engelli kavramı olarak değiştirilmiştir.1
Anayasanın 50. maddesinde konuyla ilgili düzenlemeler yer almıştır:
“Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve
kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak
korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık
izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” (BOİB, 2009: 52).
Yine Anayasanın 61/2 maddesinde özel olarak korunması gerekenler başlıkla yer
almışlardır:
“Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri
alır.” hükmü yer almıştır (BOİB, 2009: 52).
Anayasanın 49/1 maddesinde,
“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” ifadesi yer almıştır. Dolayısıyla, engellilerin de
çalışma ve istihdam edilmeleri anayasal bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasanın 60.
maddesinde yer alan “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” ifadesi ile devlet engellilerin sosyal
güvenliğini de sağlamakla yükümlü kılınmıştır (BÖİB, 2005: 42).
Anayasa'da yer alan bazı genel hükümlerin engellileri de kapsadığı söylenebilir.
03.04.2013 tarihli ve 28636 sayılı resmi gazetede yayınlanan 25.04.2013 kabul tarihli 6462 sayılı kanun ile engelli bireylere
yönelik ibarelerin değiştirilmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
ile tüm özürlü kavramları engelli kavramına değiştirilmiştir.
1
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Anayasanın 17/1maddesine göre,
“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”
hükmü ile “kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmünün yer aldığı
Anayasanın 42/1 maddesinde düzenlemeler yapılmıştır (BÖİB, 2005: 42).
Bu maddeler engelliler açısından da değerlendirilip, engellilerin de yaşama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduklarını ve eğitim ve öğretim
hakkından engellilerin de yoksun bırakılamayacağı söylenebilir (BÖİB, 2005: 42). Bunların
dışında direk engellilere yönelik yasal düzenlemeler anayasada yer almaktadır. Bu
düzenlemeler şu şekildedir:
4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri
Bu kanun ile ülkemizde uygulanmakta olan “kota sistemi” kapsamının ayrıntılı yer
aldığı kanundur. Kanunun 30. maddesinde engelli çalıştırmaya yönelik kurallar yer
almaktadır. 30. maddeye uyulmadığında tahsil edilecek cezalar da ilgili kanunun 101.
maddesin de yer almıştır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İlgili Hükümleri
Bu kanunun ilgili bölümlerinde, ülkemizde uygulanmakta olan kota sistemi
doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarının %4 oranında engelli birey
çalıştırmakla yükümlü olduklarına dair hükümler yer almaktadır. Ayrıca engellilerin
memurluk sınavlarına girme aşamalarındaki gerekli olan düzenlemeler de bu kanunda yer
almaktadır.
5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanununun İlgili Hükümleri
Bu kanunda engellilerin çalışma yaşamlarına yönelik ilke ve kurallar yer almaktadır.
Engellilerin iş yaşamlarına katılma süreçleri, iş ve işyeri koşulları, mesleki rehabilitasyon gibi
çok çeşitli konular yer almaktadır.
Yukarıdaki konular dışında, özür derecesi ağır olan engelliler için düşünülmüş olan
özel işyerleri ve bu tür işyerlerini düzenleyecek olan kurum ve kuruluşlardan da
bahsedilmiştir.
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3.6.2.2. Uluslararası Mevzuat Düzenlemeleri
Uluslararası düzenlemeler birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa
Konseyi tarafından yapılmış düzenlemelerdir. Bu bağlamda birleşmiş Milletler “İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi”ni; Uluslararası Çalışma Örgütü “Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve
İstihdamı Hakkında Sözleşme”yi ve Avrupa Konseyi ise “Avrupa Sosyal Şartı”
düzenlemesini yürürlüğe geçirmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; Birleşmiş
Milletler tarafından 10.12.1948'de kabul edilmiş ve Türkiye tarafından da 06.04.1949'da
onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne ek
09.12.1975'de 3447 sayılı karar ile "Sakat kişilerin Hakları Bildirisi" yayımlanmıştır. Bu
bildiri on üç maddeden oluşmakta ve engelli kişilerin toplum içinde yerlerini almalarına,
topluma üretken bireyler olarak katılmaları konusundaki haklarına ve toplumun da bu kişilere
karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine işaret etmektedir. Bu bildirinin 3. maddesinde
engelli kişilerin, özürlerinin nedeni, durumu ve derecesi ne olursa olsun, aynı yaşta engelli
olmayan kişilerle aynı düzgün yaşam şartlarına sahip olma haklarının olduğu ifade
edilmektedir. Bildirinin 10. maddesinde ise, engelli kişilerin her çeşit istismardan, ayrımcı,
kötüye kullanılabilir ve haysiyet kinci kanun ve davranışlardan korunmaları gerektiği
belirtilmiştir (BÖİB, 2005: 38).
Bu sözleşmenin çalışma ve istihdam başlıklı 27. maddesinde, engelli bireylerin de
diğer bireylerle eşit koşullar altında-tabi özürleri doğrultusunda-eşit olduğu ve bu işi
seçebilecekleri gibi işin bütünleştirici ve erişilebilir olması gerekli olduğu kabul edilmiştir.
Engellilerin çalışma hayatında yer almalarının yasal tedbirlerle güvence altına alınacağını da
bildirmişlerdir (BÖİB, 2009: 50-51).
Sakatların

Mesleki

Rehabilitasyonu

ve

İstihdamı

Hakkında

Sözleşme:

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 01.06.1983'te kabul edilen ve Türkiye tarafından da
08.07.1999'da onaylanan “159 Sayılı Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı
Hakkında Sözleşme”de, engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon ve istihdam politikalarının
ilkeleri, mesleki rehabilitasyon ve istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal düzeyde
gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Sözleşmenin 7.
maddesinde, yetkili makamların engellilerin iş bulmaları, buldukları işi ellerinde tutmaları ve
işlerinde yükselmelerini sağlamak üzere mesleki rehberlik, işe yerleştirme, istihdam ve diğer
hizmetlerin sağlanmasına yönelik önlemleri alacağı ifade edilmiştir. Ayrıca 9. madde de her
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üyenin, engellilerin mesleki eğitim, işe yerleştirme ve istihdamından sorumlu rehabilitasyon
danışmanlarının ve diğer uygun nitelikli görevlilerin eğitimi ve bu kişilerin temini için gerekli
önlemleri almaktan sorumlu olduğu ifade edilmiştir (BÖİB, 2005: 39).

Bu sözleşme

hükümleri her üye ülkenin kendi durumuna bakarak ulusal şartlarına göre belirlediği
önlemleri içermektedir.
Avrupa Sosyal Şartı: Engellilerin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve
hızlandırmak adına atılmış adımlardan biri de Avrupa konseyinin engellilere yönelik
hazırladıkları Avrupa Sosyal Şartı belgesidir. Bu belgenin içerisinde mesleki eğitim, sonradan
engelli olan bireylerin meslek hayatlarına ve de toplumsal hayata yeniden adapte olabilmeleri
yönünde haklar ve tedbirler içeren bir belgedir (Gökmen, 2015)
Belgede engellilerin toplumsal hayata katılım, bağımsız yaşayabilme ve sosyal
bütünleşme konularını içeren 15/2 maddesine göre; normal iş ortamlarında engellileri
istihdam etmek ve çalışma şartlarını engellilere göre düzenlemenin gerekli olduğunu,
engellilik nedeniyle bunun mümkün olamayacağı durumlarda ortamı engellilerin ihtiyaçlarına
göre düzenlemenin gerekli olabilir. Bunun yanında özrün oranına uygun bir iş türü ve iş
ortamı oluşturmak için işverenleri teşvik edebilmek adına bütün önlemlerin alınması
gereklidir. Bu önlemler ise konusunda uzmanlaşmış yerleştirme ve destekleme hizmetlerinin
yardımıyla yapılabilir (BÖİB, 2009: 51).

3.7. Eski Hükümlüler
İnsan; çalışmak, topluma yararlı olmak arzusu taşır ve onu mutlu kılan nedenlerden
biri de budur. İş sahibi olmak, başarı göstermek ve bu sayede onurlu bir hayat sürmek hakkına
sahip bulunan insanı bu haktan yoksun bırakmak hem insancıl açıdan hem de sosyal hukuk
düzeni bakımından kabul edilemez bir durumdur.
Çalışma, gelir sağlamanın dışında kişinin kendine güven ve saygı duygusunu
geliştirmekte ve topluma olan bağlılığını güçlendirmektedir. Bu olanaktan eşit şekilde
yararlanamayan, çalışma imkânları kısıtlı olan eski hükümlü insanlar da çalışabilirler ve
çalışma hayatında yer almayı istemektedirler. Bu kişilere istihdam alanı yaratmak ve sosyal
güvenlik haklarını adaletli bir şekilde düzenlemek, onların hem kendileri ve aileleri hem de
ülkeleri için sağlayabilecekleri katkıyı doğru ve etkili değerlendirmek devletin ve insan
kaynakları yönetiminin amacıdır. Aksi takdirde eski hükümlülerin kazanılmaması ekonomik
toplumsal maliyetler yanında, tekrar Ceza İnfaz Kurumu’na geri dönme ihtimalini ortaya
çıkmaktadır (Freudenberg, 2005, 1725).
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Eski hükümlüler toplumdan dışlanma riski nedeniyle, normal insanlardan çok daha
fazla korunmaya, çalışmaya ve istihdam edilmeye ihtiyaç duyarlar. Hem kendilerinin, hem
toplumun hem de devletin sosyal ve eknomik sorunlara maruz kalmaması için eski
hükümlülerin korunmasına ihtiyaç vardır. Buna rağmen genellikle göz ardı edilirler ve
birçoğu yoksulluk içindedir. Gerek ön yargılar gerekse vasıfların yetersizliği nedeniyle,
dışlanmaları hem aileleri, hem toplum hem de ekonomi için kayıptır. Kesinleşen cezasını
mevcut yasalara göre tamamlamış, öğrendiği veya öğreneceği yeni bir sanatla hayatını
kazanmak isteyen bu kişilerin sürekli bir biçimde toplum tarafından cezalandırılması yerine,
toplumun onlara iş sağlaması gerekmektedir.
Kanunun suç saydığı fiilleri işleyenlere uygulanan yaptırımlardan birisi de hürriyeti
bağlayıcı cezadır. İşlemiş olduğu herhangi bir suçtan dolayı hakkında mahkûmiyet kararı
kesinleşerek hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlara “hükümlü” denilmektedir. Eski
hükümlünün bir tanımını vermek gerekirse, genel ve geniş anlamda, cezasını tamamlayarak
cezaevinden çıkan ve hükümlülük niteliği ortadan kalkan kişidir (ALTAN, 1980, 1).
Eski hükümlü kimse cezasını tamamlamakla, artık “suçtan arınmış” bir kimse
olmaktadır (ERKUL, 1976, s.387). Ancak bu kişi topluma geri döndüğünde bu niteliğinden
dolayı pek çok engelle karsılaşır. Toplumda bu gibi kişilere karşı olumsuz bir yaklaşım
olduğu ve bunun sosyal yaşantılarını etkilediği bir gerçektir. Geçimini sağlamak için bir iş
bulmak zorunda olan eski hükümlünün toplumdaki olumsuz koşullandırmalardan dolayı bir iş
bulamaması halinde tekrar suç işlemesi olasılığı ortaya çıkmaktadır.
Modern ceza hukuku anlayışında suçluyu topluma yeniden uyum sağlayabilecek hale
getirmek ve böylece onu tekerrüre düşmekten korumak en önemli amaçlardan biridir
(DÖNMEZER. S, ERMAN. S,1996, 142)

3.7.1. Eski Hükümlü Çaliştırma Yükümlülügünün Tarihi Gelişimi
3.7.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı İmparatorluğu’nda bir sosyal politika doğup gelişememiştir. Önemli bir
endüstri ilişkileri sisteminin varlığından söz etmek olanaksızdır. Bununla birlikte, Avrupa’da
devletin çalışanları korumaya yönelik ve reformist amaçlı müdahalelerine benzer bazı
gelimseler 15. yüzyıl sonlarında Osmanlı toplumunda da görülür. 1860 tarihinde kabul edilen
Mecelle’nin bazı maddelerinde çalışanları koruyucu nitelikte ilk hükümlere rastlanmıştır
(TALAS,1997,s.32).
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Fakat o yıllarda endüstrileşmenin doğmamış olması gibi, sosyal sınıfların doğup
güçlenmesi de mümkün olmamış böylece toplumsal bir istek veya toplumsal bir çatışma
olarak dar anlamdaki sosyal politikanın diğer eski hükümlü gibi sınıfların haklarını gözetici
gerekli koşulları oluşmamıştır.

3.7.1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem
Cumhuriyet sonrası dönem içerisinde de eski hükümlülerin çalışma hayatı içerisinde
bir bütün halinde korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmamıştır (Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği, 1975, 142). 1961 Anayasasından önce yürürlükte olan 1924 Anayasası
esas itibariyle klasik hak ve özgürlükleri güvence altına almayı amaç edinmiştir. Bu nedenle
1924 Anayasasında sosyal ve ekonomik hak ve ödevlere oldukça sınırlı yer verilmiştir.
Çalışma hayatı ile ilgili 70. maddesinde, çalışmanın Türklerin tabii haklarından olduğu
belirtilmiş, 79. maddesine ise sözleşmelerin, çalışmaların serbestlik sınırlarının kanunla
düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır (GÜRBÜZ,2006, 121). Çalışma hayatını
düzenleyen 1936 tarih ve 3008 sayılı ilk İş Kanununda ise eski hükümlü çalıştırmaya ilişkin
herhangi bir yükümlülük yer almamıştır.

3.7.1.2.1. 1961 Anayasası Dönemi
1961 Anayasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti
olduğu belirtilmiş ve bu ilke ışığında, üçüncü bölümde, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler
düzenlenmiştir. 1961 Anayasasının 41. maddesinde ifade edilen tam çalışma esası, öneride
“herkesin çalışması” seklindedir. Herkesin çalışması ise tam istihdam anlamında
kullanılmaktadır. Böylece devlet herkese iş bulmak için yapılan çalışmaları desteklemekle
yükümlü tutulabilecek, yani bir yandan eldeki kaynakları istihdamı yaygınlaştırıcı şekilde
kullanıp, diğer yandan da herkese iş bulmayı destekleyip, bu yönde tedbirler alacaktır
(CANİKLİOĞLU,1991, 8). Ekonomik ve sosyal hayatın, sosyal devlet ilkesine uygun olarak
düzenlenmesini öngören bu maddeye göre, devlet, herkes için insanlık onuruna yaraşır bir
hayat seviyesi sağlanması doğrultusunda düzenlemeler yapmak zorundadır. Kişinin, diğer
kişilerin veya derneklerin merhamet hislerine dayanmaktansa devletten yardım istemesi çok
daha insanlık onuruna uygundur.

3.7.1.2.2. 1982 Anayasası Dönemi
Anayasanın 5. maddesi ve 49. maddesi birlikte değerlendirildiği takdirde, bir
ekonomik hak olan “çalışma hakkının kullanılmasını engelleyen hususlar” var ise devletin, bu
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engelleri ortadan kaldırmak için önlemler alması istenebilecektir. Eski hükümlüler de bu
toplumun bir bireyi olarak, Anayasada güvence altına alınan çalışma hak ve özgürlüğünden
yararlandırılmalıdır. Ancak daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymiş olanların belirtilen
nedenlerle anayasal bir hak olan çalışma hakkından yararlanmaları oldukça zor olmaktadır.
1982 anayasasında yapılan değişiklikler ile ülkemizde eski hükümlü çalıştırma
yükümlülüğü, sosyal devlet anlayışı içerisinde, devletin ödevleri arasında yer alarak yasal
temellere dayandırılmıştır (SEÇKİN,1984, 62).

3.7.2. Hükümlü Çaliştırma Yükümlülügü Mevzuatı
3.7.2.1. 854 Sayılı İş Kanunundaki Düzenleme
29.04.1967 tarih ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14. maddesi “özürlü ve eski
hükümlü çalıştırma” başlığını taşımaktadır. Bu kanunun 13. maddesine göre, Deniz İş
Kanununun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde, iş kanununun ve
bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar ölçüler ve şartlara göre eski
hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadırlar.

3.7.2.2. 931 Sayılı İş Kanundaki Düzenleme
1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Yasasının 25. maddesindeki hükümden, önceki
eski hükümlülerin çalışma hayatına katılması ve korunması ile ilgili hükümler, özellikle eski
hükümlü işçiler bakımından toplu iş sözleşmeler ile düzenlenmekte veya bu kişilerin iş
bulabilmeleri işverenlerin insafına bırakılmaktaydı. Fakat iş bulma olanaklarının sınırlı
bulunduğu ülkemizde işverenlerin kendiliğinden eski hükümlülere iş vermelerini düşünmek
oldukça uzak bir olasılıktır (KORAY,2000, 135). Aslında eski hükümlünün iş bularak
çalışması, gelir sağlayan bir vasıta olmanın yanında, insanı toplumsal yaşama iten bir
mutluluk ve sosyal içerme aracı olduğu da bir gerçektir (ERGUL, 387).
İlk defa 1961 Anayasası ile devlete yükletilen görevler, eski hükümlüler yönünden
854 sayılı 20.4.1967 tarihli Deniz İş Kanunu ve 931 sayılı 28.7.1967 tarihli İş Kanunu ile
hukuki temele kavuşmuştur (ARICI, 1982, 28). 931 sayılı İş Kanununun 25.maddesi
gereğince yüz işçiye kadar işçi çalıştıran işverenler her elli işçiye karşılık bir eski hükümlü
çalıştırmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu gibi işyerlerinde yüzden fazla işçi çalıştırılması
durumunda çalıştırılması gereken eski hükümlü sayısı da artmaktadır. 931 sayılı yasanın
iptalinden sonra hazırlanan ve kabul edilen 1475 sayılı İş Yasası da, eski hükümlü çalıştırma
yükümlülüğü bakımından aynı esasları kabul etmiştir. Ancak yasanın 25.maddesinde yer alan
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bu hükmün uygulanabilmesi için, gerekli olan yönetmeliğin çıkarılamaması nedeniyle bir süre
hiç uygulama alanı bulamayan bu hükümler, 21.1.1971 tarih ve 14079 sayılı “Özürlülerin ve
Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik” ile uygulama alanına kavuşmuştur.
Bu yönetmeliğin bazı hükümleri, büyük ölçüde değiştirilmiş, 23.3.1974 tarih ve 14836 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (KUTAL,1974, 80–82).

3.7.2.3. 1475 Sayılı İş Kanunundaki Düzenleme
1475 sayılı yasada yer alan eski hükümlü çalıştırma yükümü son olarak 1983 yılında
1869 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 25. maddenin başlığı “Çalışma
Zorunluluğu” biçiminde değiştirilmiş, eski hükümlüleri çalıştırma yükümü ayrı ele alınmıştır.
Ayrıca işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları takdirde bu yükümlülüğün altına
girecekleri daha açık bir biçimde ifade edilmiştir. Bu yasa değişikliği ile Türkiye İş
Kurumu’na daha aktif görevler yüklenmiş, hükümlülerin mesleğe yöneltilmeleri görevi bu
kuruma verilmiştir (SAYIN,1990,s.71).

3.7.2.4. 5763 sayılı Yasa ile İş Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler
Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Yükümlülüğüne İlişkin Yeni Düzenleme;
5763 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesi tümüyle
değiştirilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile 4857 sayılı Kanun’un başlığı da “Özürlü ve Eski
Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu” olarak değiştirilmiştir. Yapılan yeni düzenleme ile 50
veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektöre ait iş yerlerinde eski hükümlü ve terör mağduru
çalıştırılma zorunluluğu tamamen kaldırılmış, sadece özürlü işçi çalıştırma oranı % 3 olarak
hükme bağlanmıştır. Buna karşılık Kamu iş yerlerinde % 4 özürlü ve % 2 eski hükümlü işçiyi
çalıştırma uygulaması benimsenmiştir. Mevzuatta yapılan bu değişiklikler sonucu eski
hükümlü çalıştırma zorunluluğu özel kesim işverenlerinin üzerinden kaldırılmış, ancak bu
yükümlülüğün sosyal devlet ilkesi gereği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine
getirilmesine devam edilmesi öngörülmüştür (BEDÜK, 2010, 81).

3.7.3. Eski Hükümlülerin Çalışma Hayatındaki Durumları
Eski Hükümlüler, özellikle istihdam alanında ayrımcılığa açık ve dezavantajlı
kesimlerdir. Birçok eski hükümlü için iş hayatına giriş ve hâlihazır işi sürdürebilme, mevcut
durumları nedeniyle kısıtlı ve sınırlıdır (ERKUL, ALTAN, GEREK, 1984, 68). İşverenlerin
hükümlü istihdam etmeleri halinde, verimliliğin azalacağına ilişkin eskiden beri var olan ön
yargıları, iş için başvuranlar arasında hükümlü olmayan kişileri seçmelerine yol açmaktadır.

143

İşverenler tarafından eski hükümlü istihdamında çok yaygın olarak öne sürülen
gerekçe, bu kimseler için uygun bir işin bulunmadığıdır. Oysa yapılan araştırmalar aynı
meslek alanında çalışan başka işverenlerin hükümlü istihdam edebildiğini göstermektedir.
Eski hükümlü gibi yaşam içinde dezavantajlı konumda olan kişilerin özel ayrıcalıklardan
yararlandırılmaları elbette ki

sosyal

devlet

ve adalet duygusunun bir

gereğidir

(KARADEMİR,2004, 93). Devlet, Eski hükümlüler, işverenler, sendikalar, dernek ve vakıflar
arasında bir koordinasyon sağlamalı ve tarafların çıkarları arasında sosyal ve ekonomik
sebeplere dayanan bir denge oluşturmalıdır.

3.7.3.1. Sosyal Sebepler
Her şeyden önce çalışma, tüm insanlar için hem bir hak hem de bir ödevdir (KORAY,
2000, 135). Her insan, yaşama hakkına sahip olduğu gibi, insan onuruna yaraşan bir yaşam
düzeyine sahip olma ve çalışarak hayatını kazanma hakkına da sahip olmalıdır (ERKUL,
ALTAN, GEREK, 1984, 69). Eski hükümlülerin toplum içerisindeki görevlerini yerine
getirmelerinde, diğer kişilerin onları başarısız olarak algılamaları fertler arasında
huzursuzluklara yol açacak, böylece eski hükümlülerin toplumdan dışlanmaları kolaylık
kazanacaktır. Oysa eski hükümlülerin işe yarama duyguları ile toplumda hak ve görevlerinin
bulunduğu bilincinin sağlanmasıyla topluma kazandırılmaları gerekmektedir. Böylece eski
hükümlülerin çalışma ortamına girmeleri, onların sosyal açıdan fark edilişlerine, topluma
entegre olma fırsatlarına kavuşmaya ve kendilerine olumlu bakılmasına neden olacaktır
(SAYIN, 1990,71).
Sürekli bir şekilde iş ilişkisinden uzak tutularak toplumdan dışlanan kimselerin o
toplumla bütünleşebilmeleri mümkün değildir. Temel hedef, toplum içindeki tüm fertlerin
huzur, mutluluk ve refahının sağlanmasıdır. Bir başka ifadeyle, sosyal devlet eski hükümlü
olan ve olmayan, varlıklı ve varlığı olmayan kişiler arasında fark gözetmeyen ve ortaya çıkan
farkları da gideren devlettir.
Mevzuat içerisinde hükümlülere yönelik koruyucu hükümlerin iki amacı vardır.
Bunlardan ilki, ülke iş gücünden en geniş biçimde yararlanmayı sağlamaktır. Diğeri ise,
hükümlüleri içinde bulundukları haysiyet kırıcı durumdan kurtarmak, onlara, çalışarak
geçimlerini sağlayabilme yolunu açmaktır. Ülkemizde sabıkasız olduğu halde iş bulamayan
ve işsiz kalan kimselerin mevcudiyeti, hükümlüler için iş bulmayı kolaylaştırıcı ve koruyucu
hükümlerin öngörülmesini haksız kılamaz (LANGAN, 2002, 3). Dolayısyla bu kesimlerin
öncelikle topluma kazandırılması gerekir. Zira bir toplumda suça sürüklenen veya suç işleyen
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bir kişinin kendi haline bırakılması, onlar için insanca yasayabilme imkânlarının
oluşturulmaması, sosyal devlet düşüncesi ile bağdaşmaz (ERKUL, 1976, 387).

3.7.3.2. Ekonomik Sebepler
Eski hükümlülerin çalışma hayatına katılmalarının sosyal olduğu kadar ekonomik bir
yanı da vardır. Eski hükümlülerin güçleri oranında üretken kılmak ve ekonomiye yararlı hale
getirmek herkesin ortak görevidir. Böylece, tüketici durumdaki eski hükümlü nüfus, üretici
hale getirilerek toplumun genel refahının arttırılması mümkündür. Aksi takdirde hem topluma
hem de devlete maliyetleri olacaktır. Amerika’da hükümlüler için harcamalar 1982 yılında 9
milyar dolar iken, 1997 yılında 44 milyar dolara yükselmiştir (Bureau of Justice Statistics
2001). Ekonomik sorunların bireyleri suça yönlendirmesi ayrı bir çalışmanın konusudur.
Ancak bu çalışma yönüyle bakarsak, fertleri suça iten fakirlik, eşitsizlik, eğitimsizlik gibi
kaynağı ekonomik olan sebeplerin azaltılması suç işleme oranlarını ve topluma çıkaracağı
sosyal ve finansal maliyeti düşürecektir (Graffam, 2007, 49). Hatta, hükümlülük süresinde
verilen mesleki eğitimlerin zorunlu olmasını ve başarılı olanların şartlı tahliye edilmesini
tartışan akademik çevreler, böylece milli gelire ve sosyal yapıya destek olunacağını
savunmaktadırlar (Graaff, 2005).
Hükümlü kişiler rekabet ortamına dayanan çalışma ilişkileri içerisinde korunmaya
muhtaçtırlar. Zira bir taraftan iş bulmada karşılaşılan problemler, diğer yandan maddi
sıkıntılar onların gelir kaybına uğramalarına yol açacaktır (SAYIN, 1990, 72). Ortaya çıkan
gelir kaybı, hükümlülerin aileleri veya düşük orandaki devlet katkıları ile giderilmeye
çalışılacaktır.
Hükümlülerin, hükümlülük öncesi çalışma durumlarının hem çalışmamızada hem de
birçok araştırmada büyük oranda işsiz oldukları görülmektedir. Özellikle Amerika gibi
gelişmiş ülkelerde bu oran genel işsizlik oranının 3-4 katı civarında çıkmaktadır (Harlow,
2003, 8). Ülkemizde ise, aynı oranın daha yüksek olduğu bilinmektedir.
Buna karşın, eski hükümlülere iş imkânlarının sağlanması, onların kendilerinin
yoksulluktan kurtulmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları açısından önemli bir
durumdur. Hâlbuki hükümlülerin basit bazı tedbirlerle ekonomik hayata sokulmaları, milli
gelirin bölüşümün de etkili olacaktır. Eski hükümlü istihdamı ile hem kişinin kendi
yoksulluğunun ortadan kaldırılması hem de ülke imkânlarının israf edilmeden en verimli
şekilde kullanılması mümkündür. Bu arada devlet açısından da hükümlülere yardım
yapmaktan ziyade, iş imkânlarının sunulması daha yerinde bir çözümdür. Zira ülke nüfusunun
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bir kısmını işsiz tutmak, verimsiz ve bağımlı yaşatmak, en yoksul ülkeler de dâhil olmak
üzere bütün ekonomiler için bir kayıptır. Devlet açısından bir diğer fayda, ceza infaz
kurumlarında eski hükümlülerin eğitimleri ile kurum maliyetlerinin azalması sağlanacaktır.
Gelişmiş ülkelerde özellikle Amerika’da maliyet azalmaları, yapılan araştırmalar ile
belirlenmiştir (Finn, 1997, 9).

3.7.4. Mesleki Eğitimin Hükümlü İstihdamı Açısından Önemi
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi,
beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek vasıflı insan gücünün
yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının
temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir
meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir.
Günümüz gelişmeleri, insanın her zamankinden daha iyi bir şekilde belirli bir sistem
ve plan içerisinde hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum, gelişen ve değişen ortama
göre örgütlenmiş kaliteli bir meslek eğitimini de beraberinde gerektirmektedir. Bu anlamda,
sadece akademik eğitim ile piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesi söz
konusu olamamaktadır. Mesleki eğitim ise, bir kimsenin geçimini sağlamak için gerekli olan
mesleki bilgi, beceri ve davranışları kazandırır. Tüm gelişmiş ülkelerde hem okul esnasında,
okul sonrasında ve hem de hükümlülerin ceza infaz kurumlarındaki süreleri esnasında mesleki
eğitim teşvik edilmekte, istihdamın artırılmasında ve sosyal meselelerin azaltılmasında
lokomotif olarak değerlendirilmektedir (Finn, 1997, 5). Amerika’da hükümlülere hükümlülük
süreleri esnasında, Yetişkin Temel Eğitimi (Adult Basic Education-ABE), Genel Eğitim
Gelişimi (General Education Development-GED) katılım ve sertikası, kolej dersleri, mesleki
eğitimler, çıraklık eğitimi ve bunların bir ya da birkaçının bir arada sunulduğu eğitimler
verilmektedir. Bu eğitimler sonunda katılımcılara hem başarı tescili hem de motivasyonları için
sertikalar verilmektedir (Gaes, 2008, 3).

Dünya’da özellikle gelişmiş ülkelerde, hükümlülere verilen mesleki eğitimler 3’e
ayrılmaktadır. İlki, infaz kurumunda değerlendirilecek becerilerin kazandırılmasıdır. İkincisi
ise, kısa süreli mesleki eğitim programları ve sonuncusu ise, hükümlülük sonrasında kısa
sürede iş bulacakları becerilerin kazandırılması şeklinde olmaktadır. Bushway çalışmasında,
bu eğitimlere katılmayanların katılanlara oranla tekrar ceza infaz kurumuna gelme oranlarının
% 20 daha fazla olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, Bushway’in yaptığı saha çalışmasında,
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eğitim programlarına katılanların büyük çoğunluğunun iş bulduklarını ve tekrar ceza infaz
kurumuna gelmedikleri görülmüştür (Bushway, 2003, 2).
Suç işleyerek hükümlü haline gelen bireylerin (meslek sahibi veya değil)
hükümlülükleri bitince topluma kazandırılmaları amacıyla bir meslek ya da beceri sahibi
olmaları ekonomik ve sosyal maliyetleri azaltmak için gerekmektedir. Kanada’da hükümlü
3342 kişi ile yapılan çalışmada, tahliye olduktan sonra erkeklerin yarısı ve bayanların üçte biri
tekrar suç işleyerek ceza infaz kurumuna girmişlerdir (Chavez, 2007 19). Benzer oranlar
Avustralya’da görülmektedir. Bu ülkede, hükümlülerin % 37’si tahliyeden sonra 2 yıl içinde
tekrar suç işleyerek infaz kurumuna gitmekte, % 47’si ise ıslah hizmetlerine gönderilmektedir
(Callan, 2007, 35). Dolayısıyla hükümlülerin sosyal içerme yoluyla kazandırılması hem birey
hem de toplum açısında oldukça önemlidir. Mesleki eğitim bu anlamda etkin bir araç olarak,
hükümlüye kazanımları aşağıda kısaca sıralanmıştır:
 Yeni iş olanakları,
 Moral ve özgüven duygusunda yükselme,
 Olgunlaşma ve hoşgörü kazanma,
 İşbirliği ve dayanışma,
 İş bilgisi ve deneyimin artması sonucu iş tatmini sağlama,
 İşgücü piyasasında değer artısı,
 Yaratıcılıkta gelişme.

3.7.5. Denetimli Serbestlik
Denetimli serbestlik, ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal
anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır. Türk hukuk
sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da
mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine,
cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder. Buna göre,
denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için,
hapsin alternatifi olan bu sistemde, hükümlü şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve
kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

3.7.5.1. Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Amacı
Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, toplumun huzur ve mutluluğunu
sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olarak insanlar
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arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmektir. Bunu yapmak için de öncelikle toplumu
suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek gerekmektedir. Suçluları sadece dört duvar
arasına kapatarak özgürlüğünden yoksun bırakmanın ne suçlulara ne de topluma bir faydası
olmuştur.
Bu bakımdan Türk denetimli serbestlik hizmetleri; toplumun huzur ve mutluluğunu
sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi,
suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her
konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

3.7.5.2. Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Görevleri
Denetimli serbestlik hizmetleri ile kişilerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve
topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin görevlerini
genel olarak denetim ve yardım olmak üzere iki başlık altında incelemek mümkündür.
Denetim: Mahkemelerce haklarında alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen şüpheli,
sanık veya hükümlülerin takibini yaparak cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve
bunun denetimini yapmak.
Yardım: Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların
çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin toplumun bir bireyi olarak
normal insanlar gibi toplum içinde yerini almasını sağlamak için meslek veya sanat
edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara
yardımcı olmak.
Denetimli serbestlik görevlileri, hükümlülerin tekrar suç işlemesini önlemek, toplumla
bütünleşmesini sağlamak ve kazandırmak için birtakım hizmetlerde bulunurlar.
Psiko-Sosyal yardım: Suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü ile suçtan
zarar görenlere toplumla bütünleşmesi amacıyla sağlanması düşünülen psikolojik, sosyal,
eğitim, sağlık, ekonomik, barınma, danışmanlık gibi her türlü hizmet, program ve kaynakları
ifade eder.
Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri: Denetimli serbestlik memurları, mahkemelerce
haklarında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlülere, rehberlik yapmak üzere
görevlendirilebilirler.
Tahliye sonrası yardımlar: Mahkemelerce hükümlülere rehber olarak atanan denetimli
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serbestlik memuru, hakkında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlünün, kötü
alışkanlıklardan kurtulması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi, kötü alışkanlıklar
edinebileceği çevrelerden uzak kalması hususunda öğütte bulunur.
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OKUMA PARÇASI: ENGEL TANIMAYANLAR
Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar uzmanı olarak
çalışan ve "Friedreich ataksisi" nedeniyle 2 yıl önce yürüyeme yetisini kaybeden Levent
Fen, aldığı elektrikli aracının şarj sorununu bir ustanın da yardımıyla monte ettiği güneş
panelleriyle çözdü.
Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Levent Fen, sinir sisteminde tahribata yol
açan Friedreich ataksisi nedeniyle 2 yıl önce yürüme yetisini tamamen kaybetti.
Daha önce araba kullanabilen Fen, yürüme yetisini kaybettikten sonra tekerlekli sandalye ve
akülü araçla ulaşımını sağlamaya başladı.
Fen, çalıştığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na gidiş gelişlerinde sorun yaşamamak
için 3 tekerlekli elektrikli engelli aracı satın aldı. Elektrikli aracından şarj sorunu nedeniyle
istediği gibi yararlanamayan Fen, yaptığı araştırmalar sonucunda aracının tavanına yurt
dışından getirttiği iki güneş panelini monte ettirdi.
Paneller sayesinde şarj sorunu olmadan, sadece gün ışığından yararlanarak aracını hareket
ettirebilen Fen, ailesiyle beraber istediği yere gidebilmenin sevincini yaşıyor.
Levent Fen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüme yetisini kaybettikten sonra büyük
sıkıntılar yaşadığını, tekerlekli sandalye ve akülü araçla ulaşımını sağlayabildiğini söyledi.
Hastalığı nedeniyle çalıştığı kuruma gidiş gelişlerinde sıkıntılar yaşamaya başladığını, bu
nedenle elektrikli araç almaya karar verdiğini ifade eden Fen, "Elektrikli aracımı aldıktan
sonra şarj sorunuyla karşılaştım. Her yerde şarj edemiyordum. Bir de sürekli dışarıda
olmam gerekiyor. Ev, iş ve ailemle gezmem gerekiyor. O nedenle şarjım yetmiyordu. Bunu
çözmek için arayışa girdim ve 'bunu güneş enerjisi ile çözebilir miyim' diye soru işareti
belirdi kafamda. Bunla ilgili çalışmalar yapmaya başladım." diye konuştu.
- "Çok sayıda akademik yayın inceledim"
Fen, aracına güneş paneli taktırmadan önce geniş çaplı araştırma yaptığını anlatarak şunları
kaydetti:
"Güneş enerjisi ile aracımda bulunan aküleri dolduracağıma inanmıştım. Bunun için çok
uğraştım, akademik tezler okudum, araştırmalar yaptım, güneş enerjisi işinde çalışan çok
kişiyle görüştüm. Görüştüğüm kişiler bana, güneş panelinin araç üzerinde çok büyük bir
alan kaplayacağını, bu nedenle bu işin zor olduğunu belirttiler. Bu sorunu çözmek için çok
sayıda akademik yayın inceledim. Araştırmalar, testler, denemeler, yaptım. Yaptığım
araştırmalar sonucunda, aracıma uygun yurt dışından 2 küçük güneş paneli sipariş ettim.
Bunların montajını bir ustayla beraber yaptım. Kablolarını çektim, aküleri yerleştirdim. Yurt
dışından getirttiğim, aküleri volt olarak değil de vat olarak doldurmaya yarayan cihazları
taktım. Bu sayede daha az panelden daha çok enerji elde ediyoruz. Yani enerjiyi volt olarak
alsaydık, 2 değil 4 panel gerekiyordu. Bu aracım için yer sorununa neden oluyordu ancak
enerjiyi watt olarak alınca küçük 2 panel rahatlıkla enerji ihtiyacını karşılıyor. Aracımın
montaj işlemleri ve denemeleri tamamlandıktan sonra hazır hale geldi. Şu an sıfır maliyetle
ve şarj sorunu olmadan istediğim her yere gün ışığı el verdiği müddetçe gidip
gelebiliyorum."
Aracının Aksaray'da tek olduğunu, çevredekilerin ilgisini çektiğini anlatan Fen, "Aracımı
görenler, büyük ilgi gösteriyor. Beni her gören durdurup aracımı soruyor. 'Nasıl, memnun
musun, ne kadar yol gidiyor' diye sorular geliyor. Ben de herkese anlatmaya çalışıyorum."
diye konuştu.
Kaynak:
http://www.milliyet.com.tr/engel-tanimayanlar-engelli-aracinin-aksarayyerelhaber-2147802/
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SONUÇ
TUİK tarafından yapılan 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına bakıldığında
%12,29 oranında engelli olduğu ve bunun yaklaşık 8,4 milyon insana tekabül etmektedir. Bu
sayıda var olan engelli bireylerin iyileştirme ve temel eğitim çabalarından sonra yetişkin
yaşlarda bu bireylerin istihdamı toplumsal ve ekonomik yönden adaptasyon için sorunlarına
en iyi çözüm yolu olarak görülmelidir. Ancak, bu bir iyi niyet gösterisi olarak zaman zaman
gerçekleştirilen politik bir girişim olmamalıdır. Sürekli ve düzenli işleyen bir sistem içerisinde
yapılmalıdır. Özel sektörde ise, bu konudaki görüşlerinin düzeltilmesi için sendikaların daha
etkili bir çabası olmalıdır. Diğer bir deyişle, iyi ama kısa sureli tedbirler çözüm olarak
görülmemelidir.
Eski hükümlüler için topluma dâhil olup sosyalleşmeleri ve yeniden suç işlemek
durumunda bırakılmamaları için iş imkânlarının sağlanması gerekmektedir. İstihdamın iyice
daraldığı buna bağlı olarak işgücü arzının arttığı ülkemizde büyük bir çoğunluğu oluşturan bu
kesim için çalışma koşulları yaratılmalı, istihdam olanakları arttırılmalıdır. Nitekim bunun
başlıca sorumlusu devlettir. Devlet hem yasa koyucu hem de istihdam yaratan bir işveren
olarak çalışma koşullarını düzenlemeli, gerekli yaptırımları uygulamalıdır.
Gerçekten eski hükümlü kişinin toplum hayatına uyumunu sağlayacak önlemlerin
başında, ekonomik bağımsızlığına ulaşabilmesi için gerekli ortamın saplanması, kişiliğini
maddi manevi yönde geliştirebilmesi için kendi işgücünü değerlendirebilmesi gelmektedir.
Böylece eski hükümlülerin çalışmalarını engelleyen hususlar var ise bunların ortadan
kaldırılması ve çalışmaları için gerekli ortamın sağlanması doğrultusunda yasaların
çıkarılması devletin sorumluluğundadır. Devlet yasal düzenlemelerle beraber denetleme
görevini de başarıyla yerine getirmelidir. Devletin yanında eski hükümlülerin sosyal ve
ekonomik kazanımları için, işverenlerin, akademisyenlerin, ailenin ve denetleyicilerin
üzerlerinde sorumluluklar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Engelliliğin ahlaki çöküntüden kaynaklandığını açıklayan model hangisidir?
A. Sosyal model
B. Medikal model
C. Moral model
D. Teknolojik model
E. Ekonomik model
2. Bütün engellileri, hastalık gibi fizyolojik bozuklukların bir sonucu olarak gören
model hangisidir?
A. Sosyal model
B. Medikal model
C. Moral model
D. Teknolojik model
E. Ekonomik model
3. Aşağıdakilerden yeteneklerden hangisi veya hangilerinin eksikliği veya olmaması
engellilik hali olarak kabul edilir?
I. Bedensel
II. Zihinsel
III. Ruhsal
IV. Duyusal
V. Beceri eksikliği
A. Sadece I
B. Sadece III ve V
C. Sadece I, II ve IV
D. Sadece I, II, IV ve V
E. Sadece I, II, III ve IV
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4. Aşağıdakilerden hangi engelli türü zihinsel gelişiminde meydana gelen yavaşlama,
duraklama ve gerileme nedeni ile davranış ve uyumu yönünden yaşıtlarına göre sürekli gerilik
ve daha yüksek oranda sürekli yeti ve işlev kaybını açıklamaktadır?
A. Zihinsel

B. İşitme

D. Ortopedik

E. Konuşma

C. Görme

5. Aşağıdakilerden hangi engelli türü zihin sisteminin zedelenmesi, hastalıklar, kazalar
ve genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirmemesi
sonucunda meydana gelen vücut hareketlerinde ilgili yetersizlikleri açıklar?
A. Zihinsel
B. İşitme
C. Görme
D. Ortopedik
E. Konuşma
6. Dünya Engellilik Raporu’na göre; engelli insanların sayısı gün geçtikçe artmasının
nedenleri aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
I. Nüfusun yaşlanıyor olması
II. Diyabet hastalığı
III. Kalp ve damar hastalığı
IV. Akıl hastalığı
V. Genç nüfusun fazlalığı
A.Sadece I
B.Sadece V
C.Sadece I, ve III
D.Sadece II ve III
E.I, II, III ve IV
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7. Aşağıdakilerden hangisinde bireylerde konuşma, hafıza, akıl yürütme, karar verme,
odaklanma, kendi değer ve özelliklerinin farkında olma gibi bilişsel fonksiyonlarda gözle
görülür bozukluklar görülür?
A. Fiziksel engelli
B. Ortopedik engelli
C. Dil ve konuşma engelli
D. Zihinsel engelli
E. Görme engelli
8. Engelli çocuktan dolayı aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde zorluklar yaşanır ve bu
güçlük, bazen evlilik uyumsuzluğu ve çiftlerin ayrılması ile sonuçlanabilir. Bu durum
aşağıdaki hangi soruna yol açar?
A. Ekonomik sorun
B. Sağlık sorunu
C. Sosyal sorun
D. Psikolojik sorunu
E. Eğitim sorunu
9. Ailede engelli çocuk nedeniyle yaşanan sorunlar aşağıdaki hangi neden ya da
nedenlerden kaynaklanabilir?
I. Stres, karşılaşılan fiziksel, maddi ve psikolojik sorunlar,
II. Ailede engellinin varlığı,
III. Engelli çocuğun anne ve babasının üstlendiği roller,
IV. Ailelerin kendileri ile empati yapamayan kişilerden hizmet almaları,
V. Ailenin iyi eğitimli olması
A.Sadece I, II, III ve IV
B.Sadece V
C.Sadece I, II ve III
D.Sadece II ve III
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E.I ve IV
10. Gerekli rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinden yararlanılamadığı için, devletlerin
yeterli politikalarla engellilerin çalışma hayatına katılmasına yönelik destek olmaması
aşağıdaki sorunlardan hangisi ile ifade edilir?
A. Ulaşım sorunu
B. Eğitim sorunu
C. Rehabilitasyon sorunu
D. İstihdam sorunu
E. Entegrasyon sorunu

Cevaplar
1.C 2.B 3.E 4.A 5.D

6.E

7.D

8.C

9.A 10.D
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4. KÜRESELLEŞME VE SOSYAL DIŞLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, genel olarak, küreselleşmenin yoksulluğa, sosyal dışlanmaya ve çalışma
hayatına etkileri ele alınacak ve uluslararası sosyal politika çerçevesinde yapılması gerekenler
UÇÖ paralelinde belirtilecektir.

164

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal dışlanma nedir?

2)

Sosyal dışlanma ve sosyal içerme arasında bir ilişki var mıdır?

3)

Çocukların sosyal dışlanmaları mümkünmüdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sosyal dışlanma

Kazanım

Sosyal dışlanma nedenlerinin
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Türkiye sosyal olarak dışlanan
grupların olup olmadığı
incelenebilir.
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Giriş
Küreselleşme ile, ekonomik ve sosyal yaşantıda meydana gelen köklü değişimler, bazı
ülke ve toplumlar için olumlu, bazıları için de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Özellikle, milli
gelir seviyesi düşük ülkeler, rekabetçi bir ortam içinde giderek fakirleşmekte ya da
küreselleşmenin sunduğu imkanları fırsata çevirerek zenginleşmektedir. Bu doğrultuda,
küreselleşme ile birlikte yeni zenginlikler ve yeni yoksulluklar ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde yoksulluk kavramı genişleyerek, maddi yoksulluğun dışına çıkmış ve
toplumun sahip olduğu genel imkânlardan eşit fırsatta yararlanamayanları da kapsamaya
başlamıştır. Bu çerçevede, bu durum sosyal dışlanma kavramı ile ifade edilmiştir. Özellikle,
etnik ayrımcılığa uğrayanlar, özürlüler, eski hükümlüler, sokakta yaşayanlar, işsizler vb.
gruplar, sosyal dışlanmaya uğramış kişiler olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla,
küreselleşmenin neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle sosyal dışlanmaya uğrayan grupların
sosyal içerme politikaları yoluyla topluma kazandırılması için uluslararası normların dikkate
alınması gerekmektedir. Bu açıdan UÇÖ’nün sözleşme ve tavsiye kararları ele alınmalıdır.
En genel anlamıyla küreselleşme, ülkeler arasındaki mal, hizmet, sermaye ve teknik
bilgi akımının giderek büyüyen bir hızla artması sonunda ulusal ekonomiler arasındaki
karşılıklı bağımlılığın önemli ölçüde yoğunlaşmasıdır (Aktürk,1999).
Bu doğrultuda, küreselleşmenin ekonomiye yaptığı en önemli etki, şüphesiz sermaye
hareketlerine getirdiği müthiş akışkanlıktır. Küreselleşme sayesinde dünya finans piyasaları
birbirine tarihte ilk kez entegre olmuştur. Burada finans piyasalarının günlük hacminin 2
trilyon dolardan fazladır. Sermayenin inanılmaz hızla el değiştirmesi reel ekonominin payının
giderek azalmasına neden olmaktadır (Murat,1999).
Küreselleşme sürecini özellikle aşağıdaki parametreler hızlandırmıştır:
— Teknolojik gelişmeler.
— Bilgi ekonomisine giriş.
— Dünyada yaşanan neo-liberal politikaların yükselişi.
— Çok uluslu sermayenin küresel pazarda yayılışı (Öztürk, 2006,83).

Öyle ki, uluslar arası sermayeye yön veren çokuluslu işletmelerin 1970’li yıllarda
sayısı birkaç yüzü geçmezken bugün sayıları onbinlerle ifade edilmektedir. Uluslararası
işletmeler,

küreselleşmenin

en

önemli

ekonomik

etkilerinin

belirleyicisi

olarak
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görülmektedir. Çünkü, bu işletmeler, küreselleşmenin getirdiği mal ve hizmet üretiminin
artmasının en önemli aracı konumundadır (Kavi, 2006,478).
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4.1. Küreselleşeme ve Yeni Sosyo-Ekonomik Düzen
4.1.1. Neoliberalizm Eğilimleri
Neoliberalizm, genel olarak ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı özel
teşebbüsün yönetmesi gerekliliğini savunan bir düşünce akımıdır. Rekabetin piyasayı
yönetmesi gerektiğini söyler. Dengelenmiş bütçeyi, serbest piyasa kapitalizmini ve serbest
ticareti savunur. Devletin sadece herhangi bir kriz anında acil ve keskin müdahaleler
yapmasını, bunun dışında piyasadan tamamen çekilmesini öngörür(Vikipedi, 2010,1).
Bu düşünce, 1970’li yılların sonunda, aynı amaçlar doğrultusunda birlikte hareket
etmeye bağlayan IMF ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla azgelişmiş ülkelerin büyük bir
kısmına hızla yayılmıştır. Neoliberal politikalar ile mal ve faktör piyasalarında fiyat
müdahalelerinin kaldırılması, dış ticaretin ve finans piyasalarının serbestleştirilmesi, kamu
iktisadi kuruluşlarının özelleştirilmesi, doğrudan yabancı yatırımların ve dış finansal
akımların serbestleştirilmesi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal hizmet alanlarında
özelleşme eğilimlerinin yaygınlaşması ve işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi gibi amaçları
ön planda tutulmuştur (Şenses, 2004,2).
Bu doğrultuda, neo-liberal ekonominin kuralları çerçevesinde yürütülen serbest
ticaretin sağlayacağı ekonomik gelişmenin yukarıdan aşağıya tüm ülkeleri etkileyeceği ve
yoksulluğu geniş ölçüde ortadan kaldıracağı konusunda yaygın bir inanış ortaya çıkmıştır.
Ancak küresel ticaretin yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı azaltacağı yönündeki neo-liberal
doktrinin pek de geçerli olmadığı kısa zamanda görülmüş, hatta bunun yoksulluğu,
adaletsizliği ve dışlanmışlığı daha da artırdığı gözlenmiştir (Sezgül, 2009,505)

4.1.2. Çalışma İlişkilerinde Değişim
Küreselleşme ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yapılan doğrudan yatırımlar
artmakta, beraberinde iş olanakları genişlemekte, ancak bununla birlikte enformel sektör de
aynı paralelde büyümektedir (Bacchetta, 2009,25).
Ticaretin ve sermaye hareketleri üzerindeki engellerin kaldırılması, işçiler gibi
işletmeler üzerinde de rekabetçi bir etki oluşturmakta ve işletmeler yeni üretim yöntemleri
uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim, alt
işveren kullanımı gibi yeni yönetim ve üretim teknikleri yaygınlaşmaktadır. Bu durum
çalışma sürelerinde ve işin yapılmasında ve ücrette esnekliği gerekli kılmaktadır.
Küreselleşme ile birlikte, çalışma saatleri, iş güvencesi, iş sağlığı ve sosyal güvenlik gibi
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benzeri konularda mevcut durumdan farklı olumlu ve olumsuz uygulamaların ortaya çıktığı
görülmektedir (Tokol, 2000, 139).

4.1.3. Sosyal Politikada Değişim
Sosyal refah fikri, onurlu bir yaşamın toplumun tüm üyelerine onların müşterek
servete olan katkılarına bakılmaksızın, her zaman bir hak olarak sağlanması gerektiğini
fikrine dayanmaktadır. Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların tüm topluma yaygın
biçimde sağlanılmasıdır. İnsanca yaşamak için tek başına özgürlük yeterli değildir. Herkesin
kanunlara göre sahip olduğu bu özgürlüğü kullanmak için yeterli imkânlara sahip olması
gerekmektedir. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet kaygısı ve özellikle hem devlet hem de
özel sektörde sosyal harcamaların kısılması eğilimi, insanca yaşamanın temel gereklerinden
taviz verilmesi süreci başlatmıştır. Özelikle 1990’lı yıllardan itibaren sosyal harcamalarda
düşme görülmeye başlanmış olmakla birlikte, bazı ülkelerde ise tersine artma eğilimi
görülmüştür (Özdemir, 2004, 263).
Küreselleşme etkisi ile piyasaların uluslararası bütünleşmesi toplumların geleneksel
uygulamalarında önemli değişiklikleri zorunlu hale getirmekte, geleneksel kimliklerde ve
sınıf yapılarında köklü değişiklikler meydana getirmektedir. Kendi kendini motive eden,
çevresine karşı sorumluklarının bilincinde olan risk alıcılardan oluşan bir toplumda sosyal
politikanın hedefleri ve uygulama biçimleri de değişmektedir. Küreselleşme çağında refah
devletinin ortadan kalkmasından öte, yeniden yapılanması söz konusudur. Bireyi riske karşı
güvence altına almayı hedefleyen negatif refah anlayışına dayalı refah devleti yerine aktif
olarak risk alan, risk almanın enerjisinden hem kendisini hem de toplumu faydalandıran
pozitif refaha dayalı bir anlayış öne çıkmalıdır (Yıldırım, 2000, 89).

4.2. Küreselleşme, Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma
4.2.1. Küreselleşmenin Getirdikleri
Küreselleşmenin mevcut süreci hem ülkeler arasında hem de kendi içlerinde dengesiz
sonuçlara yol açmaktadır. Varlık ve değer yaratılıyor olmasına rağmen, çok fazla ülke ve
halklar elde edilen faydalardan istifade edememektedirler. Ayrıca, küreselleşme sürecinin
şekillenmesinde bu halk ve ülkeler çok fazla ya da hiç inisiyatif alamamakta ve seslerini
çıkaramamaktadırlar. Küreselleşme, hem kadın hem de erkeklerin büyük bir çoğunluğunun
çocuklarının daha iyi bir geleceği ve uygun işler için meşru ve temel isteklerini
karşılayamamıştır. Bunların çoğu, küresel ekonominin sınırlarında tehlikeli bir şekilde
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yaşayan fakir ülkelerin sarmalında ve yasal haklar olmadan enformel ekonominin
belirsizliklerinde yaşamaktadırlar. Hatta ekonomik olarak başarılı ülkelerin çalışanları ve
toplumları küreselleşmeden olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdir. Küresel iletişimde ortaya
çıkan devrim niteliğindeki gelişmeler, bu eşitsizliklerin farkındalığını da artırmaktadır (The
World Commission, 2004, 45).
Küreselleşme ve dışlanma arasında bir ilişkinin seviyesinin ne olduğu çok belirgin
olmamakla birlikte, küreselleşmenin dışlanmayı azaltmada faydalımı yoksa dışlanmayı daha
da kötüleştirmede etkili olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Bu sorgulamada anlamlı bir
yanıta ulaşmak için, her iki fenomenin de tarihsel perspektifi içerisinde anlaşılması
gerekmektedir. Dışlanma, yüzyılın son çeyreğindeki küreselleşme sürecinin hızlanması ile
alakalı değildir. Ancak, uluslar arası seviyedeki eşitsizlik (inequality) yapısı küreselleşmenin
tarihsel yörüngesi ile anlaşılmış olur (Breman, 2004, 9).
Küreselleşme, belki de son yıllarda en önemli hayal kırıklıklarından bir tanesini ifade
etmektedir. Çünkü, küreselleşmeden önceleri herkesin büyük faydalar sağlayacağı
beklentilerine rağmen, bu sürecin önemli miktarda kaybedenleri de olmuştur. Öyle ki,
küreselleşme ile birlikte gelir dağılımı, sermayedarların lehine gelişmekte ve dünya zenginler
listesine her geçen gün yeni isimler eklenmektedir. Dünyadaki en zengin üç kişinin toplam
servetinin en yoksul 50 ülkenin gelirler toplamından daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Bu
doğrultuda, küreselleşme ile yoksulluk arasında negatif bir ilişkinin geliştiği söylenebilir.

4.2.2. Fakirlik
Fakirliğin, dışlanma ile aynı özelliklere sahip olması gerekmemektedir. İnsanlar
mahrumiyetten dolayı sıkıntılara maruz kalabilirler. Ancak, diğerlerinin yaşadığı şartlara
kendi durumlarını ilişkilendirecek pozisyonlarda değillerse, dışlanmış hissetmek için herhangi
bir sebebin varlığından bahsedilemez. Bir süreç olarak küreselleşme, beklenti ve isteklerin
artması ve sosyal ufukların genişlemesine mutlaka yardım etmiştir. Ortaya çıkan iletişimin
yeni araçları insanların düşük (inferior) yaşam kalitelerini, yakınında veya uzağında olan
başkalarının, kendilerinden yüksek (superior) standartları ile ilişkilendirmelerini daha kolay
hale getirmiştir. Bu anlamada, nispi mahrumiyet dışlanmanın tanımlanmasında yüksek
derecede öneme sahiptir. Aynı şekilde, eşitsizlik de dışlanma durumuna maruz kalmış olmak
için yeterli bir şart olmamaktadır. Ancak, çoğunluğun alt seviyelerde yer aldığı dışlanmış olan
toplumlarda, düzenleyici prensiplerin olduğu hiyerarşik sosyal sistemler prestij, güç ve
varlığın adil olmayan dağılımı ile özdeşleşmiştir (Breman, 2004, 9).
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Bununla birlikte, küreselleşme, insanların yeni ekonomik fırsatlar elde etme ihtimalleri
olduğu kadar kendi hayatlarını etkileyen kararlardan uzaklaştırma çabası olarak da
algılanmaktadır. Öyle ki, bu perspektifte ele alınacak olursa, sosyal dışlanma, çoğunlukla
ekonomik yapıda meydana gelen değişimin sonucunda ortaya çıkar. Üretimin post endüstriyel
bir dönüşüm geçirerek yeni bir yapılanma geçirmesi, sosyal dışlanma açısından ciddi bir
problem oluşturmaktadır. Çünkü, sosyal refah bu ekonomik yapının değişmesiyle yeniden
yapılanmaya başlar ve toplum bu yeni yapıya uyum sağlayanlar ile sağlayamayanlar şeklinde
iki gruba ayrılır. Uyum sağlayamayanlar ise, genelde sosyal dışlanmaya maruz kalanları
oluşturmaktadır (Şenkal, 2005,365).
Küreselleşmenin fakirlik üzerindeki etkisini değerlendirmek oldukça zordur. Dünya
çapında mutlak fakirlik seviyesinde yaşayanların sayısı 1990’daki 1,237 milyon kişiden, 2000
yılında 1,100 milyon kişiye düşmüştür. Ancak, bu sayıdaki önemli azalışın nedeni iki büyük
ülke olan Çin ve Hindistan’ın toplam nüfusunun dünya nüfusunun %38’ine denk geliyor
olmasındandır. Sadece Çin’de fakirlik seviyesinde yaşayanların sayısı 361 milyondan 204
milyona düşmüştür. Buna karşın, Afrika, Avrupa ve Orta Asya ve Latin Amerika ülkelerinde
sırasıyla 82, 14 ve 8 milyon ile adet mutlak fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısı artmıştır.
Bu anlamda, küresel fakirliğin geldiği noktayı yorumlamak çok kolay olmasa da, bazı
ülkelerin çok yoğunlaşmaları neticesinde toplamda küresel fakirliğin azaltılmış olması az da
olsa bir teselli kaynağı olmaktadır.
İşsizlik oranı ve fakirlik seviyesi gibi toplam göstergeler herhangi bir kötü sonuç
göstermese dahi, farklı sosyal maliyetlerin ortaya çıkabileceğine dair ilave belirsizlikler
olabilir. İşsizlik ve fakirlik oranlarındaki istikrar, dikkate değer bir şekilde emek piyasalarında
çalkalanma ve fakirliğin azalması ve artmasındaki hareketlilikleri gizlemektedir. Bu süreç,
küreselleşmenin artması ile daha da belirgin hale gelmiştir. İşini kaybeden yada fakirlik sınır
altına düşenlere ilaveten, aynı süreçte servet sahibi olanların işsizlik veya fakirlik oranını
azaltmaları az da olsa teselli etmektedir (The World Commission, 2004, 45).
Fakirlik, eşitsizlik ve istihdamdaki değişimler ve ekonomik performansta ortaya çıkan
karmaşık görüntü, küreselleşmenin ne kadar etkiye sahip olduğunu genelleştirmeyi oldukça
zorlaştırmaktadır. Kısmen bundan dolayı, küreselleşme karmaşık bir olgu olmaktadır. Fakirlik
ve işsizlik seviyesi gibi gözlenmiş sonuçlar, küreselleşmenin karmaşık faktörlerinin bir araya
gelmiş sonuçlarını yansıtmaktadır. Varlık ve gelirin dağıtımındaki eşitsizlik derecesi ve
yönetim kalitesi gibi dahili yapısal faktörler, bu sonuçlar üzerinde çoğu kez önemli temel
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etkiler olmaktadır. Ancak, tüm gözlenmiş sonuçların tamamen küreselleşmeye atfedilmesi
yaygın hale gelmiş bir retorik olmuştur.
Fakirliğin azaltılmasında hedeflerin sadece sosyal ve fiziksel altyapının geliştirilmesi
ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ile sağlanamaz. Önemli uluslar arası organizasyonlar
direk olarak mevcut fakirlik durumundaki ihtiyaçların giderilmesine dönük çabalara ihtiyaç
olunduğunu anlamıştır. Ayrıca, zayıf ve hassas grupların fakirliğe düşmelerini önlemek en
önemli amaçları olmuştur. Sosyal koruma alanında birçok uluslar arası kuruluş hemfikir
olarak bazı tedbirler almaya gayret etmişlerdir. Dahası, bu tür tedbirlerin, gelişmiş olan
ülkelerde alınan tedbirlerden daha da fazlasının gelişmekte olan ülkelerde alınması gerektiğini
anlamalarıdır. Asya Kalkınma Bankası (ADB) 2001 yılında bir Sosyal Korunma Stratejisi ile
5 ilgi alanı belirleyerek hızla sürece dahil olmuştur. Emek piyasaları, sosyal sigortalar, sosyal
yardımlar, çocukların korunması ve mikro ve alan temelli planlar sayesinde, ADB tarafından
desteklenen projeler, özellikle Asya krizi sonrasında gelişmekte olan Asya ülkelerinde
başarıyla uygulanmıştır (Weber, 2006).
Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk küresel bir kaygıdır ve bugün yoksulluğu
azaltmak uluslar arası bir hedef olarak belirlenmiştir. 2000 yılında, Birleşmiş Milletlerin
organize ettiği Milenyum Zirve’sinde dünya liderleri 2015 yılında, yoksulluğu 1990’daki
düzeyin yarısına indirme hedefinde birleşmişlerdir. Dünya Bankasının tahminlerine
bakıldığında ise, 1990 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun %30’nun (yaklaşık 1,3
milyar insan) yoksulluk düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 2015’teki hedef bu
rakamı yarısına indirmektir.(Ghose, 2010,123)

4.2.3. Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlanma, hem geçmişin hem de bugünün bir fenomeni olmakla birlikte,
herhangi bir şey yapılmadığı takdirde geleceğin de önemli bir sorunu olmaya aday bir
olgudur. Sosyal dışlanma, zor yaşam ve çalışma koşullarında var olmaya çalışanların
milyonlarca insanı etkilemektedir. Tarih boyunca, toplumun zayıflarına karşı, hem davranışlar
hem de karakterler yönüyle dışlanma uygulamaları gelişmiştir. Dışlanma ulusal, bölgesel ve
farklı kıtalarda farklı seviyeler ve boyutlarda kendini göstermektedir. Herkesi etkilemesine
rağmen, dünyanın farklı yerlerinde uygulanan programlar ve tedbir aynı olmamaktadır.
Dışlanmayı azaltmak ve yok etmek amacıyla var olan aktörlerin rolleri birbirleriyle aynı
değildir. Bu nedenden dolayı sosyal dışlanma ile ilgili net, ölçülebilir daha iyi bilgilerin elde
edilmesi önemli hale gelmektedir. Dışlanma, hem görülebilir hem de belirsiz olabilmesinden
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dolayı ölçülmesi gerekmektedir. Dışlanma ile mücadele etmek için, uluslararası kuruluşlar,
gönüllü birlikler, sosyal ekonomi, birey ve toplumun kararlılıklarına ilave olarak, hükümetler
ve kamu yönetimleri, işveren ve çalışanların organizasyonları, bazı gelişme stratejileri ve
pozisyonları benimseyerek ilgilerini göstermektedirler.
Sosyal dışlanma, gerçekte muhtemel çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Genel olarak
kabul gören anlayış, toplumda kişinin sosyal entegrasyonunu belirleyen herhangi bir sosyal,
ekonomik, politik ve kültürel sistemlerden kısmen ya da tamamen dışarıda olmasının dinamik
süreci olduğu yönündedir (Sheppard, 2006, 7). Bu tanım, sebep ne olursa olsun problemin
sosyal sistemleri içeren yapıyı yansıtmakta olduğu ve bazı insanların dışarıda kalarak
(outsiders) topluma tamamen katılamadığının anlamını vermektedir (Sheppard, 2006, 7).
Ayrıca, sosyal dışlanmaya yönelik birçok çalışmada, sosyal dışlanma genellikle emek piyasası
ile ilişkilendirilmektedir. Çünkü, istihdama katılıp katılmamak veya istihdama katılım şekli,
sosyal dışlanmayı ortaya çıkarmakta ve belirlemektedir. Ayrıca, dışlananların çalışma
fırsatlarının sınırlandırılması, onların ekonomik, sivil ve politik eşitsizliklerini daha fazla
artırmaktadır (Warren, 2005, 304).
Sosyal olarak dışlanmış grupları kısaca belirtmek gerekirse;
-

Fakirlikle mücadele eden, işsiz ve dezavantajlı gruplar

-

Vatandaş olarak tüm haklarından mahrum olanlar

-

Sosyal bağlantıları zarar görmüş ya da bozulmuş olanlar

Sosyal dışlanma zaman zaman “yoksulluk” ile karıştırılmaktadır. Yoksulluk, tek
boyutlu bir kavram olmasına karşın, yoksunluğun (deprivation) pek çok boyutunu kapsadığı
için sosyal dışlanma kavramı çok boyutludur. Yoksulluk statik, dışlanma ise dinamik bir
kavramdır (Coşkun, 2008, 39). Dolayısıyla her ikisi ile mücadele yöntemleri bazen
kesişmekle birlikte, bazen de farklılaşmaktadır. Ülkeler sosyal dışlanma ve fakirlikle
mücadele amacıyla kendilerine özgü plan ve programlar uygulamaktadırlar. Ancak, birçok
ülkede ortak olan uygulamalar dikkat çekmektedir. Ulusal politikalar ve aktif politikalar
olarak genellenebilecek bu politikalar kısaca aşağıda sıralanmıştır (Vidmar, 2000, 10-12);
-

İstihdam gelişimi ve emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi

-

Ulusal sosyal yardım ve hizmet programları

-

Ulusal mesken programları

-

Ulusal sağlık programları
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-

Eğitim seviyesinin artırılması

-

Ebeveyn ve aile destekleri

-

Özürlülerin yaşama ve çalışma hayatına entegrasyonları için eğitimleri

-

Yasal yardımlar

-

Pasif ve aktif uygulamalar arasında denge sağlanması

Avrupa’da 2010’un sosyal dışlanma ve fakirlikle mücadele yılı olarak seçilmesi
nedeniyle Avrupa ülkelerinde birçok aktivitelerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sebep
olmaktadır. Özellikle, artan kampanyaların farkındalığı, araştırma çalışmaları, konferans ve
forumlar, fuarlar, gazetecilik, artistik ve kültürel alanlarda yarışmalar ve yenilikçi çalışmalar
ve örnek uygulamalara dikkat çekilmesi fakirlik ve sosyal dışlanmanın azaltılması sürecine
katkı sağlayacaktır. Sivil toplumun katılımı ve ulusal otoriteler, yerel konseyler, hizmet
sağlayıcılar, sosyal ortaklar ve fakirlik ve sosyal dışlanmaya maruz kalanlar da dahil tüm
halkın dahil olduğu tüm paydaşların katkıları, Avrupa 2010 kapsamındaki faaliyetlerin tüm
süreçlerinde desteklenmiş olacaktır. Yereli harekete geçiren bu faaliyetler sayesinde, fakirlik
ve sosyal dışlanmaya karşı mücadelenin daha fazla halk tarafından sahiplenilmesine ilave
olarak hükümet ve sivil toplum arasında işbirliğinin artırılması sağlanacaktır. (Malta, 2010,4).
Neredeyse 84 milyon Avrupa’lı, onların güvensizlikle karşılaşmaları ve diğer
insanların elde ettiği faydalarından mahrum olarak fakirlik riskinde yaşamaktadırlar. Fakirlik
içinde yaşamaları, düşük barınma şartları ve hatta evsizlikten sıkıntı yaşamaları, yiyecek ve
giyecek almak için yeteri paraya sahip olamamalarından dolayı çeşitli sorunlara maruz
kalmalarına neden olmaktadır. Hatta, sınırlı bir yaşam tarzı içerinde olmaları sosyal olarak
dışlanmalarına da sebep olmaktadır. 2010 yılı, fakirliğin kolektif algılamalarına ve belli
kalıplarına karşı mücadeleyi hedeflemektedir. 2010 yılı, Avrupa’nın ortaklık ve dayanışma
prensiplerinden faydalanarak, toplumda aktif ve tam bir rol oynayan herkesin fakirliğe sebep
olan unsurlarla mücadelesi için açık çağrı yapmaktadır (EU Commission, 2010).
Gelişmekte olan ülkelerdeki özürlü olan çocukların %98’i okullara gidemedikleri için
istihdam edilebilmeleri zor olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir süreç özürlü-fakirlik döngüsünü
pekiştirmektedir. Devam eden özürlü-fakirlik döngüsü nedeniyle kalkınma gayretlerinden
özürlü halkın dışlanması, uluslar arası yardım programlarına özürlü perspektifinin dahil
edilmesini ciddi bir şekilde zorlamaktadır. Birçok ülkede, özürlü olan bayanlar genelde
toplumun en fakir üyeleri olmaktadır. Fakir ve özürlü bayanların çoğu, çeşitli ayrımcılıklara
ve sık sık seksüel taciz ve suiistimale maruz kalmaktadır (Thomas, 2006, 6). Bir diğer
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dışlanan grup ise yaşlılardır. Genel olarak çalışma çağındaki insanların sosyal dışlanmaları
çalışılmış ve yaşlılar ihmal edilmiştir. Yaşlı Sosyal dışlanma insanlar gençlere göre
zamanlarının çoğunu yakın olan çevrelerinde harcarlar. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde yaşlı olan nüfusun sağlık hizmetleri, kültürel aktiviteler, sosyal aktiviteler ve
gerekli fiziksel altyapıdan mahrum oldukları görülmektedir (Philipson, 2004, 11). Gelişmiş
olan ülkelerde ise artan yaşlı nüfusu sosyal hizmetlere olan ihtiyacı ve gereken finans talebini
beraberinde artırmaktadır.

4.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Ve Sosyal Dışlanma
Küreselleşmenin sosyal maliyeti konusundaki endişeler, makro ekonomik politikaların
uluslar arası planda daha iyi eşgüdüme kavuşturulması, böylece küreselleşmenin zararlı
sonuçlarının önlenmesi gereksinimini artırmaktadır. ILO bu alanda, araştırma, çözümleme ve
danışmanlık gibi katkılarda bulunmaya kararlıdır (ILO Türkiye, 2010). Bununla birlikte,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal dışlanma gibi sonuçları tüm toplumu etkileyecek
önemli bir konunun dışında kalması söz konusu olamaz. Bu nedenle, sosyal adalet, insan
hakları, çalışma şartlarının geliştirilmesi ve sosyal korunmanın genişletilmesi gibi tarihsel
sorumluluklarının gereği ve onlarla uyumlu olması amacıyla sosyal dışlanmaya ayrı bir önem
vermektedir. UÇÖ tarihsel gelişim içerisinde benimsediği iki temel amaç ile önemini açıkça
ortaya koymaktadır. Birincisi, sınıf mücadelesi ideolojisine alternatif olarak çalışma
koşullarının insancıl ve reformist uygulamalarla geliştirilmesidir. İkincisi ise, farklı
ülkelerdeki çalışma koşullarının birbirine yakınlaştırılarak, ülkeler arasındaki rekabetin eşitlik
temeline dayandırılmasıdır (Selamoğlu, 2000, 53).
Uluslar arası Çalışma Örgütü, yeryüzünde evrensel sürekli bir barışın korunmasının
ancak “sosyal adalet” esasının hayatta yerini bulması ile gerçekleşebileceğinin inancı ile,
çalışma ve yaşama standartlarının iyileştirilmesi için gayret gösterir. 1919 yılındaki
kuruluşunda öncelikli amaç çalışma hayatının (çalışma süreleri, işsizlikle mücadele, sosyal
güvenlik, kadın ve çocuk ve gençlerin korunması) düzenlenmesine dönük olurken, 1944
yılında Filadelfiya’da yapılan çalışma konferansında, Örgütün amaç ve hedeflerini yeniden
belirleyen “Filadelfiya Bildirgesi” kabul edilmiş ve bazı düzenlemeler yapılarak aşağıdaki 2
konuya dikkat çekilmiştir (Taşkent, 1995, 218).
 Düşünce ve örgütlenme özgürlükleri sürekli bir ilerlemenin temel koşullarıdır
 Yoksulluk nerede olursa olsun, refah için bir tehlike oluşturur
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Filadelfiya Bildirgesinde, emeğin bir mal olmadığı, yoksulluğun tehlike yarattığı,
kamunun ve tüm kesimlerin yoksullukla mücadele için işbirliği yapması gerektiği (madde 1),
herkesin güvenlik ve fırsat eşitliği koşullarında maddi ve manevi gelişmesini gözetme hakkı
olduğu ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslar arası politikaların yönlendirilmesi (madde
2), işçilerin ortak refah katkıda bulunabilecekleri işlerde çalışmaları, adil pay almanın
gerekliliği, ihtiyacı olan herkese sosyal güvenlik önlemlerinin alınması (madde 3) ve az
gelişmiş bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini hızlandırmak ve tüm halkların sağlık,
eğitim ve refahını için tüm uluslar arası organlarla işbirliği yapmak (madde 4) gibi hem
fakirliği hem de sosyal dışlanmayı azaltacak hedefler net olarak ortaya konulmuştur (Taşkent,
1995, 249-252).
Uluslar arası Çalışma Örgütü, 1998 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı
vasıtasıyla, “Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi”ni kabul etmiştir. Bu
bildirge ile Konferans, uluslararası topluluğun işçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve
etkin toplu pazarlık haklarına “iyi niyet çerçevesinde riayet etme, geliştirme ve
gerçekleştirme” taahhüdünü ortaya koymuştur. Bu bildirge ile adeta yeniden, dünyada ortaya
çıkan ekonomik, teknolojik değişimler ve sosyal dengesizliklerin gündeme getirilmesi ve
ivedi tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Bu Bildirge, üye ülkelerin, ilgili Sözleşmeleri
imzalamamış olsalar dahi bu Bildirgede yer alan temel ilkelere riayet etmekle yükümlü
olduklarını belirtmektedir. ILO’nun, evrensel ve kalıcı barış için sosyal adaletin gerekli
olduğu temel inancıyla kurulmuş olması nedeniyle, bildirgenin ilk 2 maddesinde ekonomik ve
sosyal dışlanmanın azalmasına dönük hedeflere vurgu yapılmıştır (ILO.org, 2010).
-

“Ekonomik büyümenin, eşitliği, toplumsal ilerlemeyi ve yoksulluğa son verilmesini
sağlamak için gerekli, ancak yeterli olmamasının, lLO’nun güçlü sosyal politikaları,
adaleti ve demokratik kurumları teşvik etmesine olan gereksinimine”

-

“Ekonomik ve sosyal gelişme için küresel bir strateji çerçevesinde geniş tabanlı
sürdürülebilir bir kalkınmayı yaratabilmek için, ekonomik ve sosyal politikaların
karşılıklı olarak birbirini güçlendirmesini sağlamak amacıyla, ILO, kendisinin bütün
uzmanlık alanlarında ve özellikle de istihdam, mesleki eğitim ve çalışma koşulları
alanlarında standart koyma, teknik işbirliği ve araştırma kaynaklarını her zamankinden
daha fazla kullanması” gerektiğini belirtmektedir.
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Örgütün anayasasının giriş bölümünde, dünyada var olan, evrensel barış ve ahengi
tehlikeye düşüren durumlar, yoksulluk ve yoksunluk, ücret güvencesinin yetersizliği, işsizlik,
gelir dağılımında adaletsizlik ve sosyal sorunlar gibi şartların böyle bir Örgüte ihtiyaç
olduğunu ve Örgütün varlık nedeni olduğunu belirtmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü,
özellikle yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla bazı çalışmalar yapmaktadır.
Örgüt, öncelikle hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kendi organları içerisinde komisyonlar
kurmakta ve programlar yapmaktadır. Bunlara ilave olarak, almış olduğu sözleşme ve tavsiye
kararları vasıtasıyla üye olan ülkelerin hedeflerini yakalamalarını temin etmeye çalışmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü, hem sosyal dışlanma, hem de fakirlikle mücadele
amacıyla bazı komisyonlar ve programlar oluşturmuş olmakla birlikte, kabul ettiği
sözleşmeler (conventions) yoluyla üye ülkelerde yasal ve düzenleyici altyapının
hazırlanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu amacın başlangıcı olarak, Ocak 1998’de ILO
tarafından, sosyal dışlanma ve fakirliğe karşı araçlar ve stratejiler (The Strategies and Tools
against social Exclusion and Poverty, STEP) adlı küresel program ve 2004 Şubat ayında
küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklarla mücadele için “Küreselleşmenin Sosyal Boyutları
Çalışma Programı” adlı komisyon kurulmuştur.

4.3.1. STEP Programı
STEP programı dünya genelinde var olan fakirlerin sosyal korunmasının
geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kalkınma
şubesi ve sosyal güvenlik politikaları içerisinde sosyal dışlanmaya dönük bazı politikalar ve
programlar üretilmekte ve icra edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, bu bölümde
üretilen sosyal dışlanma ve fakirliğe karşı araçlar ve stratejiler (The Strategies and Tools
against social Exclusion and Poverty, STEP) adlı küresel programı birbirine bağlı 2 konu
üzerinde oldukça aktiftir; ilki, dışlanmışların sosyal korunmalarının yaygınlaştırılması ve
diğeri ise, sosyal içermenin entegre ve birbiri ile uyumlu olarak yaklaşımlarıdır (Estivil, 2003,
1).
olanlardan

Sosyal korunmanın genişletilmesi: STEP programı teknik yardım ve zayıf
yana olunması

vasıtasıyla

sosyal

güvenliğin

genişletilmesi

programını

desteklemektedir. Zayıf olanlardan yana taraf tutma, programın işlediği ülkelerdeki genişleme
meselesi üzerindeki kuvvetli ulusal konsensüsün ortaya çıkışını tetikleyen sivil toplum, sosyal
ortaklar ve kamu otoritelerini hedeflemiş olmaktadır. STEP, sosyal ortaklara, sosyoprofesyonel gruplara, birliklere ve mikro finans ağlarına toplum tabanlı korunma sistemlerinin
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kurulumu ve günlük yönetimi destek sağlamaktadır. Sigorta, üniversal sistemler ve belli birey
yada gruplara odaklı sosyal yardım gibi toplum tabanlı sistemler, sosyal güvenlik kurumları
ve kamu programları ve vergi, sosyal transferler, işverenler ve sigortalının katkısına güvenen
mekanizmalar üzerine kurulan ulusal sağlık sigorta sistemin özelliklerini taşıyan gelecek vaad
eden bir yaklaşımdır. Kolombiya, Uruguay, Filipinler, Hindistan, Ruanda, Senegal ve başka
ülkelerde bu yeni yaklaşım başarıya ulaşmıştır (ILO, 2010).
STEP’in sosyal koruma alanındaki çalışmaları, sosyal dışlanma ve fakirlikle
mücadelenin daha geniş bir çerçevesine oturmaktadır. Bu program, problemleri azaltmak için
belli metotlar seviyesinde istekli, entegre ve uyumlu olan yaklaşımların bir araya
getirilmesine ve sosyal dışlanma fenomeninin anlaşılmasının ilerlemesine özel önem
vermektedir. Uluslar arası plan ve aktivitelere katkıda bulunurken, aynı zamanda, yerel ve
ulusal seviyelerin arasındaki ilişkilere de ayrıca önem vermektedir. Araştırma ve akademik
çalışmalar, metodolojik araçların ve dokümanların gelişimi, eğitim, saha projelerinin
uygulanması, politikaların tanımlanması ve uygulanması ve çeşitli aktörler arasındaki
bağlantıların (networking) gelişmesi amacıyla farklı aktiviteleri bir araya getirir(Estivil, 2003,
1).
-

Sosyal dışlanma ile mücadele: Sosyal dışlanma konusundaki araştırmalar, sosyal

dışlanmanın nedeni veya tek bir boyutu üzerine odaklanan yaklaşımların çok verimli
olmadıklarını göstermektedir. Teorik ve analitik çalışmalar fazlaca olmasına rağmen, katılım,
ortaklık ve tamamlayıcılığı birleştiren yerel yaklaşım uygulamaları üzerine çok az teknik
referans olacak veriler bulunmaktadır. Yapılmadığı takdirde sınırlı kalabileceği için, çeşitli
sektör (sağlık, sosyal koruma, konut) katkılarını ortaya koyan uygulamalar için bir çerçevenin
yapılması gereklidir. Genelde, STEP, dışlanmış insanların, enformel ekonominin en hassas
grupları ve özellikle bayanları için özel önem vermektedir. Ayrıca, dışlanmış insanların
katılımına ve onların organizasyonlarının güçlendirilmesine fazlaca değer atfedilmektedir
(ILO, 2010).
STEP, özellikle enformel ekonomide dışlanmış olan nüfusun sosyal
korunmasının

gelişmesine

dönük

yenilikçi

sistemlerin

yayılmasını

ve

dizaynını

desteklemektedir. Özellikle, dışlanmışların organizasyonu ve katılımına dayanan sistemler
üzerinde odaklanmaktadır. STEP, ayrıca, bu sistemler ile diğer sosyal koruma mekanizmaları
arasındaki bağlantıların güçlenmesine katkıda bulunur. Bu kuruluş, böylece, etkinlik, eşitlik
ve dayanışma değerlerine dayanarak, uyumlu ulusal sosyal koruma sistemlerinin kurulmasını
da desteklemektedir.
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4.3.2. Küreselleşmenin Sosyal Boyutları Çalışma Komisyonu
Küreselleşmenin sosyal boyutlarının araştırılması amacıyla ILO tarafından Şubat
2002’de kurulan bu komisyona (The World Commission on the Social Dimension of
Globalization) dünya çapında 26 seçkin uzmanın katılımı ile oluşturulmuştur (Breman, 2004,
9). Kurulan komisyon tamamen bağımsız çalışmaktaydı. Komisyon, küreselleşmenin
insanların, ailelerinin ve toplumların yaşamlarına getirdiği beklenmeyen değişimlerle
mücadele etmek amacıyla onların ihtiyaçlarına cevap vermek için kurulmuştur.
Komisyon, sürecin kamu tarafından algılanmasının çeşitliliği ve ekonomik ve sosyal
gelişmesinin göstergeleri gibi küreselleşmenin farklı boyutlarını irdelemektedir. Dünya
çapında uzmanlığa dayanan ekonomik, sosyal ve çevresel amaçları bir araya getiren yenilikler
için araştırmalar yapmaktadır. Bu amaca yönelik, komisyon tüm tavsiyelerini tüm aktörler
arasında geniş bir konsensüs sağlama üzerine oturtmaktadır. Komisyon, 2004 Şubat ayında
üyelerinin katkısı neticesinde “herkes için fırsatlar yaratan daha adil bir küreselleşme” başlığı
ile bir rapor yayınlamıştır (The World Commission, 2004). Bu komisyonun amaçları kısaca
şunlardır (ILO, The World Commission, 2010);
-

Uygun iş için imkanları artıran ve açık ekonomilerde kalkınma ve istihdamı,
büyümeyi

tetikleyen,

fakirliği

azaltan

küreselleşme

amacıyla

politikalar

tanımlamak
-

Hem ülkeler içinde hem de aralarında herkes için adil görülen ve kabul edilebilen
metotlarla küreselleşmeyi daha içerme amaçlı yapan politikaların tanımlanması

-

Küresel ekonomide hem ekonomik ve hem de sosyal amaçları büyütmek amacıyla
daha kapsamlı ve uyumlu politikaları üreten uluslar arası topluma yardımcı olmak

4.3.3. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Dışlanmayı Azaltıcı
Sözleşmeleri
Uluslar arası Çalışma Örgütü, yukarıda belirtildiği gibi oluşturduğu programlar ve
komisyonlar vasıtasıyla sorunlara çözümler ararken, bir yandan da genel kurulda almış olduğu
tavsiye kararları ve kabul ettiği sözleşmeler vasıtasıyla üye olan ülkelerde düzenlemeler
yapmaya çalışmaktadır. Örgüt, her ne kadar çalışma hayatının düzenlenmesi konularına
dikkati çekse de, bu konular fakirlik ve sosyal dışlanmaya yol açan unsurlardır. Fakirlik ve
sosyal dışlanma konusu kaynağı itibari ile bakıldığında genel olarak (istisnaları olabilir)
ekonomik olmasıyla beraber, ücretlendirme, adil paylaşım, mesleki eğitim, sosyal güvenlik
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gibi çalışma hayatıyla alakalı günümüz sorunlarından da direk etkilenmektedir. Dolayısıyla,
sendikal örgütlenmeden ücretlendirmeye kadar birçok sözleşmenin fakirlik ve sosyal
dışlanmayı azaltıcı etkilere sahip olabildiğini belirtebiliriz. Aşağıda sözleşmelere ait olan
bilgiler UÇÖ’nün İngilizce ve Türkçe olan web sayfasından alınmıştır.
— 182 Sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan

Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında Sözleşme
182 sayılı Sözleşme’nin yasaklamak ve ortadan kaldırmak istediği husus, sadece ve
sadece, “kötü şartlardaki çocuk işçiliği” dir. Bu açıdan, söz konusu metnin dünyadaki “çocuk
çalıştırma olgusu” nu, bir gerçeklik olarak kabul ettiği söylenebilir. Nitekim, 182 sayılı
Sözleşme’nin Başlangıç metninde de, “çocuk işçiliğinin büyük ölçüde yoksulluktan
kaynaklandığını ve uzun vadeli çözümünün, sosyal gelişmeye ve özellikle yoksulluğun
azaltılmasına ve evrensel eğitime imkan tanıyan sürekli ekonomik büyümede yattığı” açıkça
belirtmektedir (Centel, 2002). Zaten bunun içindir ki; 182 sayılı Sözleşme, Uluslar arası
Çalışma Konferansı (1999) tarafından çok yüksek bir oy sayısıyla kabul edilebilmiştir.
— 98 Sayılı Teşkilatlanma Ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin

Uygulanmasına Dair Sözleşme
İşçiler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeye matuf her türlü fark
gözetici harekete karşı tam bir himayeden faydalanacaktır. Bir işçinin çalıştırılmasını, bir
sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına tabi kılmak;
Bir sendikaya üye olması yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin muvafakatı ile
çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarmak
veya başka şekilde ona zarar vermek amaçlarını taşıyan davranışlara dönük hususlarda
uygulanacaktır (ILO Türkiye, 2010).
İşçi ve işveren teşekkülleri, gerek doğrudan doğruya, gerek mümessilleri veya üyeleri
vasıtasıyla birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri ve idarelerini müdahalede bulunmalarına karşı
gerekli surette himaye edileceklerdir.
— 111 Sayılı Ayrımcılık (İş Ve Meslek) Sözleşme

Bu sözleşme; ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe
bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak
muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma
veya üstün tutmayı, ilgili üye, memleketin, varsa temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diğer
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ilgili makamlarla istişare etmek suretiyle tesbit edeceği, meslek veya iş edinmede veya edilen
iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan bütün
diğer ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı bir ayırım (dışlanma) olarak
değerlendirmektedir (ILO Türkiye, 2010).
Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu üye ülkeler, ulusal şartlara ve tatbikata uygun
metotlarla; bu sözleşmede ele alınan anlamda her türlü ayırımı ortadan kaldırmak maksadıyla
iş veya meslek edinmede ve edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği
geliştirmeyi hedef tutan milli bir politika tespit ve takip etmeyi taahhüt eder.
— 87 Sayılı Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına

İlişkin Sözleşme
Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan
istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara
üye olmak hakkına sahiptirler. Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç
yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini
düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı
sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her
türlü müdahaleden sakınmalıdırlar (ILO Türkiye, 2010).
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, federasyon ve konfederasyon kurma ve bunlara
üye olma ve her örgüt, federasyon veya konfederasyon, uluslararası çalışanlar ve işverenler
örgütlerine katılma haklarına sahiptirler.
— 100 Sayılı Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği

Hakkında Sözleşme
"Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği" deyimi, cinsiyet
esasına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tespit edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade eder.
Her üye, ücret hadlerinin tespitiyle ilgili olarak yürürlükte bulunan usullere uygun
yollardan, eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibini teşvik ve
bu prensibin bütün işçilere uygulanmasını, sözü edilen usullerle telifi kabil olduğu nispette
temin edecektir (ILO Türkiye, 2010).
Bu prensip, milli mevzuat, mevzuatla kurulmuş veya tanınmış herhangi bir ücret tespit
düzeni, işverenlerle işçiler arasında yapılan toplu sözleşmeler veya bu çeşitli usullerin
birleştirilmesi yoluyla uygulanabilir.
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— 168 Sayılı İşsizliğe Karşı Koruma ve İstihdamı Artırma Hakkında Sözleşme

Dünya genelinde gelişmenin aşamalarında olan çeşitli ülkeleri etkileyen yaygın açık
ve gizli işsizlik ve özellikle ilk defa iş arayan gençlerin sorunları, tam istihdam, verimlilik ve
sosyal güvenliğinde dahil olduğu uygun vasıtalarla işin serbestçe seçilmesi ile alakalı yeni
uluslararası

standartların

benimsenmesi,

gelişmiş

ülkelerdeki

işsizlik

ödeneklerinin

gelişmekte olan ülkelerde standartları oluşturmasının sağlanması, isteksiz çalışanların
istihdam yardımı ve ekonomik destek sağlayan sosyal güvenlik sistemlerinin sağlanması,
istihdamı artıran mesleki rehberlik, eğitim ve rehabilitasyon, serbest çalışan, yerelin harekete
geçirilmesi ve küçük sorumlulukların alınması amacına taşımaktadır (ilo.org/ilolex, 2010).
— 159 Sayılı Sakatların Mesleki Rehabilitasyon Ve İstihdamı Hakkında

Sözleşme
Bu sözleşmenin amaçları açısından “sakat” terimi, uygun bir iş temini muhafazası ve
işinde ilerlemesi hususundaki beklentileri, kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir özür sonucu
önemli ölçüde azalmış olan bir bireyi ifade eder. Her üye ülke, mesleki rehabilitasyonun
gayesini, bir sakatın uygun bir iş edinmesi, sürdürmesi ve işinde ilerlemesini muktedir kılmak
ve bu şekilde sakatın topluma entegrasyonunu veya yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmak,
geliştirmek şeklinde dikkate alır. Bu sözleşme hükümleri her üye tarafından ulusal şartlara
uygun ve ulusal tatbikatla bağdaşan önlemler vasıtasıyla ve her kategorideki sakatlara
uygulanır (ILO Türkiye, 2010).
— 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

İktisadi gelişme ve kalkınmayı teşvik etmek, hayat seviyesini yükseltmek, işgücü
ihtiyaçlarını karşılamak ve işsizlik ve eksik istihdam sorununu çözümlemek amacıyla, her üye
tam ve verimli istihdama ve işin serbestçe seçilmesine matuf aktif bir politikayı esas bir gaye
olarak ele alacak ve uygulayacaktır.
Açıkta ve iş arayan herkese iş sağlanmasını, bu işin, imkan nispetinde verimli
olmasını, işin serbestçe seçilmesini ve her işçinin kendisine elverişli bir işte çalışması için
gerekli nitelikleri kazanmasını, bu işte, ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, milli veya
sosyal menşe ne olursa olsun niteliklerini ve istidatlarını kullanmasını sağlamak amacına
yönelmiş olacaktır. Bu politika, iktisadi gelişme düzey ve aşamasını, istihdam hedefleri ve
diğer iktisadi sosyal hedefler arasında mevcut ilişkiler göz önünde bulundurulacak ve milli
koşullara ve uygulamalara göre kabul edilen metotlarla yürütülecektir (ILO Türkiye, 2010).
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OKUMA PARÇASI: FAKİRLİK GEÇSE BİLE ETKİLERİ GEÇMİYOR
ABD'nin California Üniversitesinde Sosyal Bilimler Profesörü Greg Duncan, dün American
Association for the Advancement of Science (AAAS) adlı derneğin yıllık konferansında
açıkladığı bir araştırmaya göre, yoksulluk içinde büyüyen çocuklar, yetişkin olduklarında
derin ve kalıcı nörobiyolojik sorunlarla karşılaşıyor.
California eyaletinin San Diego kentinde yapılan konferansta konuşan Duncan, fakirliğin
gelişmekte olan çocuğun nörobiyolojik sistemini derinden etkilediğini ve bu etkinin ömür
boyu sürdüğünü söyledi.
Kanada'da British Columbia Üniversitesinde pediatri profesörü olan ve konferansa katılan
Dr. Thomas Boyce, "Genetik analizler ve beyin tarayıcıları ile yaptığımız nörolojik ve
hormonal araştırmalar bize fakir çevrelerde büyüyen çocukların strese karşı orantısız tepki
verdiğini gösterdi" dedi.
Dr. Boyce, araştırmaların, sefaletin çocuğun biyolojik, beyin ve genetik gelişimini
etkilediğini gösterdiğini söyledi.
Greg Duncan, kötü sosyo-ekonomik şartların çocukta yarattığı nörobiyolojik izleri
araştırırken, aile gelirini, çalışma süresini, eğitim düzeyini, sosyal yardımları, sağlık
durumunu, adli sicili ve bekar annelerin durumunu göz önünde bulundurduklarını bildirdi.
"1968 ve 1975 yılları arasında doğan 1589 kişinin gelirini ve çalışma süresini inceledik"
diyen Duncan, "Araştırmamız, ABD'nin ailelere yönelik sosyal yardım politikalarının iyi
neticeler verdiğini gösteriyor" dedi.
Harvard Üniversitesi profesörlerinden Dr. Jack Shonkoff ise, fakirliğin nörobiyolojik
etkilerini anlamak, uzmanların fakirliğe karşı yeni sosyal stratejiler oluşturmasına yardım
edeceğini belirtti.
Shonkoff, ilaçların sadece fakirliğin yarattığı nörobiyolojik sorunların giderilmesine
yaradığını, fakirliği yaratan nedenleri ortadan kaldırmadığını da sözlerine ekledi.
KAYNAK: STAR GAZETESİ
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Değerlendirme ve Sonuç
Fakirlik ve sosyal dışlanma, sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunları
değil, ayrıca gelişmiş olan ülkelerin de sorunları arasında geçmişte vardı, hala varlığını devam
ettirmektedir. Sanayi devriminden sonra artış göstermiş olmasına rağmen o günkü konjonktür
içerisinde fazla dikkati çekmemiştir. 1929 Amerika krizi ve 2. Dünya Savaşı’nın gelişmiş
olanlar dahil, her ülkede fiziksel yıkım ile birlikte sosyal ve ekonomik dibe gidişi de
beraberinde getirmiştir. 1945 sonrası dönemde fakirlik ve dışlanma toplumların gündemine
gelmiş ve ortaya özellikle halkın zayıf durumda olanlarına öncelikli olarak ve herkese sağlık,
eğitim ve güvenlik hizmetlerini ulaştıran refah devleti çıkmıştır. Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün bu yıllarda onayladığı sözleşmelerde de fakirliği ve dışlanmayı azaltıcı hedeflerin
olduğunu görmekteyiz. Endüstrileşme ile birlikte toplumların şehirleşmesi neticesinde sosyal
dışlanma fakirlik kavramından ayrı bir mefhum olarak değerlendirilmiş ve konu ile akademik
olarak çalışılmaya başlanmıştır. Endüstriyel toplumun gereklerine uymayanlar yada
uyamayanlar (gettolaşma ve aile hayatı farklılıkları) ve gerek bireysel gerekse toplumsal
nedenlerden dolayı işsiz, eğitimsiz ve vasıfsız kalanlar da sosyal dışlanmaya maruz kalmıştır.
Tek boyutlu olan fakirlikten ayrı çok yönlü bir kavram olan sosyal dışlanmanın,
küreselleşmenin yaygınlaşması ve refah devletinin zayıflaması ile olumsuz etkileri artış
göstermiştir. Sadece ülkelerin değil Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve
Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da çok boyutlu olarak değerlendirip
önemsediği bir konu olmuştur. Çalışmamızda, öncelikli olarak küreselleşmenin fakirlik ve
sosyal dışlanmaya hem olumlu (azda olsa), hem de olumsuz yansımalarını vurgulamaya
çalıştık. Buna ilave olarak, fakirlik ve sosyal dışlanma konularında söz söyleyecek bir kuruluş
olarak, UÇÖ’nün kurmuş olduğu STEP gibi mücadele komisyonunun ve küreselleşmenin
olumsuz etkilerini azaltacak bir programın çalışmalarına değinilmiştir. Ayrıca, UÇÖ’nün
fakirlik ve sosyal dışlanmayı direk ya da dolaylı olarak azaltma hedefine sahip olan
sözleşmeleri son kısımda kısaca açıklanmıştır. Sosyal dışlanma konusu, ağırlıklı olarak
ekonomik bir konu olduğu görülmüştür. Dolayısıyla gelir dağılımında dengesizlik arttığında,
işsizlik yükseldiğinde, yeni teknolojilere uyum sağlanmadığında, kişi başı gelir azaldığında,
ülkede enflasyonun varlığında, eğitim ve sağlık göstergeleri kötüleştiğinde sosyal dışlanma da
artışa geçmektedir. Özellikle sosyal güvenlik kurumları güçlü ve harcamaları fazla olan
ülkelerin fakirlik ve sosyal dışlanmadan olumsuz etkilenmeleri ihtimalinin az olduğunu
belirtmek gerekmektedir. UÇÖ gibi uluslararası kuruluşların sosyal dışlanmayı azaltmada
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gayretleri olumlu sonuçlar ortaya çıkarsa da bunların yukarıda sıralanan ekonomik kriterler
dışında, gerçek manada ölçülebilmesi oldukça zordur.
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Bölüm Soruları
1. Küreselleşme sürecini özellikle aşağıdakilerden hangisi olumlu etkilememiştir?
A.Teknolojik gelişmeler
B.Bilgi ekonomis
C.Neo-liberal politikaların yükselişi
D.Çok uluslu sermayenin yayılışı
E.Refah devleti
2. Küreselleşme için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A. Küreselleşmenin mevcut süreci hem ülkeler arasında hem de kendi içlerinde
dengesiz sonuçlara yol açmaktadır
B. Küreselleşme daha adil olan yeni dünya düzeni getirmiştir
C. Varlık ve değer yaratılıyor olmasına rağmen, çok fazla ülke ve halklar elde edilen
faydalardan istifade edememektedirler
D. Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımı, sermayedarların lehine gelişmekte
E. Küreselleşme sürecinin şekillenmesinde zayıf ülkeler çok fazla ya da hiç inisiyatif
alamamakta ve seslerini çıkaramamaktadırlar
3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma için doğru değildir?
A.Sosyal dışlanma fırsatlara erişimi artırmaktadır
B.Toplumda kişinin sosyal entegrasyonunu belirleyen herhangi bir politik ve kültürel
sistemlerden kısmen ya da tamamen dışarıda olması
C.Toplumda kişinin sosyal entegrasyonunu belirleyen herhangi bir ekonomik
sistemden kısmen ya da tamamen dışarıda olması
D.Toplumda kişinin sosyal entegrasyonunu belirleyen herhangi bir sosyal sistemden
kısmen ya da tamamen dışarıda olması
E.İstihdama katılmamak veya istihdama katılım şekli, sosyal dışlanmaya neden
olmaktadır
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4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dışlanmış gruplardan değildir?
A.Fakirlikle mücadele edenler işsiz ve dezavantajlı gruplar
B.Vatandaş olarak tüm haklarından mahrum olanlar
C.Sosyal bağlantıları zarar görmüş ya da bozulmuş olanlar
D.İşsiz ve dezavantajlı gruplar
E.Zarara uğramış işadamları
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma ve fakirlikle mücadele amacıyla
uygulanacak politikalardan değildir?
A. Emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi
B. Aile destekleri
C.Tüketici kredilerinin artırılması
D. Eğitim seviyesinin artırılması
E. Sağlık programları
6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin en önemli ekonomik etkilerinin
belirleyicisi olarak görülmektedir?
A.Teknolojik gelişmeler
B.Uluslararası şirketlerin artışı
C.Keynesyen politikaların yükselişi
D.Sosyal politikaların yayılması
E.Refah devletinin yükselişi
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7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri küreselleşme ile sosyal politikalar arasındaki
sorun alanlarındandır?
I. Küreselleşme ile birlikte artan rekabet kaygısı
II. Sosyal harcamaların kısılması eğilimi,
III. İnsanca yaşamanın temel gereklerinden taviz verilmesi
IV. Sosyal harcamalarda düşme görülmeye başlanması
A.Sadece I
B.Sadece III
C.I, II, III ve IV
D.Sadece II ve III
E.Sadece II
8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri küreselleşmenin neden olduğu sorunlardan
değildir?
A. Eşitsizlik
B.İşsizlik
C.Teknolojik gelişmeler
D.Ekonomik dışlanma
E.Sosyal dışlanma
9. Küreselleşmenin sosyal maliyetini azaltmaya yönelik aşağıdaki hangi kurum en
fazla gayreti göstermektedir?
A. Birleşmiş Milletler
B.Dünya Sağlık Örgütü
C. Dünya Ticaret Örgütü
D. Uluslararası Çalışma Örgütü
E.Avrupa Komisyonu
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10. Aşağıdakilerden hangi örgüt sınıf mücadelesi ideolojisine alternatif olarak çalışma
koşullarının insancıl ve reformist uygulamalarla geliştirilmesini ve farklı ülkelerdeki çalışma
koşullarının birbirine yakınlaştırılarak, ülkeler arasındaki rekabetin eşitlik temeline
dayandırılmasını hedeflemektedir?
A. Birleşmiş Milletler
B. Uluslararası Çalışma Örgütü
C. Dünya Ticaret Örgütü
D. Dünya Sağlık Örgütü
E.Avrupa Komisyonu

Cevaplar
1.D 2.B 3.A 4.E 5.C

6.B 7.C

8.C 9.D 10.B
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5. YOKSULLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sanayi toplumu ve modernleşme ile birlikte giderek zenginleşen
dünyada, aynı zamanda görülen artan yoksulluk incelenmiştir. Yoksulluğun tanımı, çeşitleri
ve nedenlerinin yanında önelenmesi veya azaltılması için yapılabilecek çalışmalar
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dünya zenginleşirken yoksulluk neden artmaktadır?

2)

Yoksulluk ve yoksunluk arasındaki fark nedir?

3)

Sizce yoksulluğun kaynağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yoksulluk

Kazanım

Yoksulluk olgusunun
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
TÜİK verileri incelenerek
Türkiye'de görülen yoksulluğun
anlaşılması
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Giriş
Yoksulluk kavramının, herkes tarafından benimsenmiş, objektif bir şekilde belirlenmiş
kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Yoksulluk, kavramsal olarak farklı bakış açılarına göre
farklı tanımlanmaları olsa da, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan
temel sorunlardan biridir. Genel anlamıyla, asgari yaşam koşullarının gerektirdiği temel
gereksinimlerin yeterli ölçüde karşılanamaması durumunu ifade eden yoksulluk, sadece
günümüz modern dünyasının bir sorunu olmayıp, tarihsel olarak her dönemde üzerinde çözüm
aranmakta olan bir olgudur. Bu bağlamda, yoksulluk konusunda mücadeleye yönelik hem
ulusal hem de uluslararası düzeyde politikalar belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
Yoksulluk, temelde asgari yaşam standardının aşağısında yer alan bir durumu ifade
ettiği için bu standardın neleri kapsadığına ilişkin farklı bakış açıları bulunmaktadır.
Yoksulluğun, ekonomik, sosyal, psikolojik vb. gibi çeşitli boyutları olması çok yönlü bir
sorun olmasına neden olmakta ve bu nedenle üzerinde görüş birliğine varılmış kesin bir
tanımı bulunmamasına yol açmaktadır. Yoksulluk ile ilgili tanımlar yoksulluk sorununa bakış
açısına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Yoksulluk tanımının nasıl yapıldığı, yoksullukla nasıl
mücadele edileceğini belirlemek açısından önemlidir. Ortalama yaşam ömrü içerisinde
sağlıklı bir yaşam için gereken temel gıda, su, barınma, giyim, hastalık durumunda sağlık
hizmetlerinden yararlanma gibi ihtiyaçların yoksunluğun, genel anlamda üzerinde uzlaşı
sağlanan yoksulluk kıstaslarıdır. Bununla birlikte, temel gereksinimlerin bunlarla sınırlı
tutulmaması gerektiği de yıllardan beri yapılan bir tartışmadır. Bu tartışma, yoksulluğun
toplumsal boyutunu ele alarak, yoksulluğun aynı zamanda ‘‘toplum içine utanmadan
çıkabilme’’ sorunu olduğuna ilgi çekmektedir. Yoksulluk ekonomik ve toplumsal açıdan
değerlendirilmeli ve yoksullukla mücadele politikaları da bu bağlamda hazırlanmalıdır.
Yoksulluk sorunu, sosyal politikanın tarih boyunca temel konuları arasında yer
almaktadır. Yoksulluğun varoluşu ve yoksulluk tartışmaları, sosyal politika gelişiminin
artmasına hız kazandırır. Bu yoksulluğun, sosyal politika sorunlarından birisi olmasının temel
nedenidir ve günümüzde sosyal dışlanmayı da içine alan bir şekilde tanımlanmaktadır.
Yoksulluk, gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı temel
sorunların başında gelmektedir. Türkiye’de yoksullukla mücadele konusunda yapılmakta olan
sosyal yardım faaliyetleri farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmekte olup, temel
amaç ülkedeki yoksulluk oranını minimum düzeye indirebilmektir.
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5.1. Yoksulluk Kavramı
Yoksulluk denince genellikle akla fakirlik, sefalet, açlık, muhtaçlık, hayatla sürekli
mücadele içinde olma, hayatta kalabilme savaşı, temel ve zorunlu ihtiyaçları yeterli ölçüde
karşılayamama, yeterli varlığa sahip olamama, gelirden mahrum olma ve geçici veya kalıcı
zorunluluk gelmektedir (Seyyar, 2003: 40). Ancak yoksulluğun herkes tarafından kabul
görmüş, benimsenmiş ve kesin bir tanımı bulunmamaktadır (İncedal, 2013: 17). Yoksulluk
çok yönlü ve karmaşık yapısı nedeniyle tanımlanması zor olan bir kavramdır. Bu nedenle,
dünya üzerindeki her milletin yoksulluk tanımındaki görüşlerinde uzlaşma sağlanmasını da
güçleştirmektedir (Gündoğan, 2008: 43).
Yoksulluğun tanımı yapılırken, üzerinde durulması gereken önemli bir nokta,
kavramının salt ekonomik kıstaslara mı yoksa buna ek olarak sosyal ve siyasal kıstaslarında
mı ele alınarak tanımlanması gerektiğidir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 61-62). Sözlük
anlamıyla yoksul, yeterli düzeyde parası olmayan veya konforlu bir şekilde yaşamak için
gerekli olan araçlara sahip olamayan kişidir. Yoksulluk kelimesi ise yaşamın gerektirdiği
olanaklardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Yaşamı sürdürmek için gerekli
olan ihtiyaçlar ise, toplumdan topluma, çevreye ve içinde bulunan koşullara bağlı olarak
değişiklik göstereceğinden yoksulluk kavramı her zaman gözlemlenen durumla, standart
durumun karşılaştırılmasını gündeme getirir (Aktan ve Vural, 2002: 1-2).
Yoksulluğun kökenlerinin ana hatlarıyla sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışını 17. yy
başlarından izlemek mümkündür. Başta liberalizmin en büyük teorisyeni ve öncüsü olan John
Locke olmak üzere 17. yy. liberal kuramcılarının en baştan yoksulluk sorununa eğilerek özel
mülkiyet haklarını savunurken bunun yoksulları dışlamaması gerektiğini, geçimlik yaşam
hakkının sosyal düzenin güvenliği açısından gerekli olduğu ve bunun toplumun, yoksulların
refahını sağlayacak bir artış yaratılmasıyla sağlanabileceği yaklaşımı içinde oldukları
söylenebilir (Şenses, 2001: 32).
Önemli düşünür ve kuramcıların, yoksulluk sorununa yakın ilgisinin sanayileşmeye
dayalı kapitalizmin kök salmaya ve yaygınlaşmaya başladığı 18. ve 19. yy.’ da giderek arttığı
gözlenmektedir. Zira 18. yy’ın ortalarında kapitalist yörüngede gelişen sanayi devrimi her ne
kadar emeğin verimliliğini olağanüstü arttırıp, kitlesel üretime geçiş imkânları sağlayan
insanlık tarihinin büyük dönüşümlerinden biri olsa da beraberinde kentleşme, nüfus artışı,
kitlesel bir toplum, hızla sanayileşen toplumların daha yoğun emperyalist politikalar izlemesi
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ve hızla sanayileşen ülkeler arasında yoğun rekabeti de beraberinde getirerek yoksulluk
sorununu önemli bir toplumsal sorun olarak ortaya çıkarmıştır.

5.2. Yoksulluğun Türleri
5.2.1. Mutlak Yoksulluk-Göreli Yoksulluk
Mutlak yoksulluk kişi başına tüketilen kalori miktarına bağlı olup hane ya da kişilerin
yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari gelir ve harcama düzeyine göre
hesaplanmaktadır. Geliri, bir insanın hayatta kalabilmesi için gerekli asgari kalori miktarını
almaya yetmeyen kişiler mutlak yoksul olarak kabul edilmektedir. Dünya Bankası ölçütlerine
göre, uluslararası karşılaştırmalarda mutlak yoksulluk, satın alma gücü paritesine göre kişi
başı günlük 1, 2,15 ve 4,30 ABD Doları seviyesi olarak belirlenmiştir. Kişi başı günlük 1
Dolar sınırı gelişmemiş/az gelişmiş bölgeler için kullanılması önerilen aşırı yoksulluk sınırını,
2,15 Dolar az gelişmiş/gelişmekte olan bölgeler için önerilen ortalama yoksulluk sınırını, 4,3
Dolar ise gelişmiş bölgeler için önerilen yüksek yoksulluk sınırını göstermektedir (Doğan,
2014: 9-10).
Günlük kalori ihtiyacı kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca,
mutlak yoksulluk kavramının kişisel tüketim tercihlerini dikkate almaması da bir eleştiri
unsuru olarak görüldüğü belirtilebilir. Kişilerin gıda dışı harcamalara veya lüks tüketime
yönelmeleri neticesinde gelir düzeyleri yüksek olmasına rağmen asgari kalori seviyesinin
altında kalabilmektedirler. Bu durum da mutlak yoksulluğun karşılaştırılmasının tartışma
konusu haline getirmektedir. Mutlak yoksulluk olgusunun bu gibi eleştiriler alması, göreli
yoksulluk kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (İncedal, 2013: 21).
Adam Smith'in tanımına göre, temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak
kişisel kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve
topluma sosyal açıdan katılımları engellenmiş olan bireyler göreli yoksul olarak
tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, yoksulluğu göreli bir kavram olarak
yorumlayan ve sosyal yönü ağır basan göreli yoksulluk, yoksulluğu bireyin gereksinmelerini
karşılama derecesi açısından toplumun diğer bireyleri karşısındaki durumuna göre
tanımlamaktadır. Yoksulluğun göreli olarak tanımlanmasında ya nüfusun düşük gelirli bir
oranı yoksul olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir sınır saptanarak bu sınırın
altında gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlanmaktadır (Arpacıoğlu ve Metin, 2011: 63).
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5.2.2. Gelir Yoksulluğu-İnsani Yoksulluk
Gelir yoksulluğu, birey veya hane halkının yaşamlarını devam ettirebilmek veya
minimum yaşam standardını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerin
giderilebilmesi bakımından gerekli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak
tanımlanmaktadır. Gelir yoksulluğu kıstaslarında genellikle asgari yaşam düzeyini karşılamak
için gerekli gelir, yoksulluk sınırı olarak belirlenmektedir. Yoksulluk sınırının altında yer alan
bir gelir-tüketim seviyesindeki birey veya hanehalkı yoksul olarak nitelendirilmektedir (Aktan
ve Vural, 2002:6).
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1997 yılında yayınlanan
İnsani Gelişme Raporu’nda insani yoksulluk; mutlak ve göreli yoksulluk tanımlarını
kapsamakla birlikte, onlardan daha geniş içerikli bir kavram olarak ele alınmıştır. Birleşmiş
Milletler tarafından kabul gören bu kavram, insani gelişim ve insanca bir yaşam standardına
sahip olabilmek için parasal kaynakların yanında temel gereksinimlerin giderilebilmesi için
iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel olanaklara da sahip olmanın gerekliliğini vurgular. Bu
yaklaşım neticesinde yoksulluğun çok yönlü bir kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. İnsani
yoksulluk; eğitim imkânlarından faydalanamama, yeterli beslenmeme, yaşam süresinin
kısalığı, iş olanaklarından yoksunluk, anne ve çocuk sağlığının yetersizliği, gelecekten endişe
duyma, önlenebilir hastalıklara yakalanma, özgürlüğün yetersizliği, güçsüzlük gibi temel
insani gereksinimlerden yoksun olma durumu olarak ifade edilmektedir (İncedal, 2013: 2223).

5.2.3. Objektif Yoksulluk-Subjektif Yoksulluk
Objektif yoksulluk kavramı, yoksulluğun neden kaynaklandığı ve bireylerin yoksulluk
döngüsünden kurtulabilmeleri için nelere gerek duyulduğu konusunda uzmanlar tarafından
önceden belirlenen normatif değerlendirmeleri kapsamaktadır (Aktan ve Vural, 2002:6).
Objektif yoksulluk, literatürde nesnel yoksulluk ya da refah yaklaşımı olarak da
nitelendirilmektedir. Bu yaklaşımda yoksulluk; kalori miktarı, gelir ve tüketim harcamaları
gibi somut ölçütler kullanılarak hesaplanmaktadır. Yoksulluk sınırı ise çeşitli değer yargılarını
kapsasa da, öznel yoksulluktaki gibi, bireylerin kendi değerlendirmeleri sonucunda değil,
uzmanlar tarafından varsayılan gereksinimlere göre belirlenmektedir (İncedal, 2013; 23).
İktisat dışındaki sosyal bilimlerin yoksulluk konusuna bakış açıları daha çok subjektif
yoksulluk yaklaşımını içermektedir. Bu yaklaşımda asgari temel gereksinimlerin karşılanıp
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karşılanmadığı konusunda kişilerin kendi algılayış biçimlerini ön planda tutmaktadır.
Subjektif yoksulluk yaklaşımının en önemli katkısı, toplumun kabul edebileceği bir asgari
hayat standardının belirlenmesinde, uzmanlar yerine bunu en iyi bilebilecek olan bireylerin
görüşlerini dikkate almasıdır. Buna göre yoksullar belirlenirken, bireylerin kendini yoksul
hissedip hissetmediği esas alınmaktadır (Tokol ve Alper, 2013: 178).

5.2.4. Kırsal Yoksulluk-Kentsel Yoksulluk
Genel anlamda kır ve kent ayrımı; beşeri coğrafyanın, iktisadi faaliyetlerin, sosyal
yapının ve kültürel değerlerin değişiklik göstermesini ifade etmektedir. Kentsel ve kırsal
alanlar; nüfus büyüklüğü, yoğunluğu, sunulan kamu hizmetlerinin düzeyi, tarım dışı işlerle
uğraşanların nüfus içindeki payı gibi çeşitli değerlere göre tanımlanmaktadır. TÜİK
tarafından dikkate alınan kır-kent tanımına göre nüfusu 20 binden fazla olan yerleşim
birimleri kent, diğer yerleşim birimleri kırsal alan nitelendirilmektedir (İncedal, 2013: 24).
Kırsal alanda yaşanan yoksulluk ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık sektöründe
görülmektedir. Kırsal yoksulluğun etki alana baktığımızda ise, bu grubu eksik istihdam
içindeki topraksız köylüler, topraksız tarım isçileri, geçici veya mevsimlik tarım isçileri,
topraklarının miktarı az olan toprak sahipleri, köylerde ve kırsal bölgelerde basit yöntemlerle
mal ve araç üreten zanaatkârlar, hayvancılıkla geçimini sağlayanlar ve kent ile kırsal bölge
arasında kalan ekonominin yeni gelişmeye başladığı yerlerde yaşayan bireylerin
oluşturduğunu görebiliriz (Öztürk, 2008: 615).
Ülkelerin çoğunda yoksulluk daha çok kırsal alanlarda görülen bir sorun olmakla
birlikte, kişisel tüketim ile yeterli düzeyde eğitim, sağlık, temiz su, konut, ulaşım ve iletişim
hizmetlerine erişim gibi alanlardaki eksiklikler kırsal yoksulluğu oluşturmaktadır (Öztornacı
ve Veziroğlu, 2012: 292).
Yoksulluğun bir diğer türü olan kentsel yoksulluk, bilinen yoksulluk türlerinden
tamamen farklıdır. Kentsel yoksullar, köyden göç ederek kente yerleşen, kentin dinamiklerini
tam olarak kavrayamayan, adaptasyon problemi yaşayan, kendilerini toplumdan soyutlayan,
güven duyguları eksik ve kentleşme konusunda olumsuz düşüncelere sahip bireyler olarak
nitelendirilebilir. Kentsel yoksulluğun kökeninde bireylerin bulundukları kent mekânına
adapte olamamaları ve bunun sonucunda kendilerini kentten kopuk hissetmeleri gelmektedir
(Yüksel, 2014:326-327).
Dünya Bankası’na göre kent yoksulluğu; “istihdam olanaklarına ve gelire sınırlı
erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler, şiddet, sağlıksız çevre, sosyal koruma
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mekanizmalarının sınırlılığı veya hiç olmaması, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim”
şeklinde tanımlanmaktadır (İncedal, 2013:25-26).

5.2.5. Geçici Yoksulluk-Kronik Yoksulluk
Kısa süreli veya dönemsel yoksulluk olarak da nitelendirilen geçici yoksulluk,
kişilerin yaşam standartlarında ve refah düzeylerinde dönemsel olarak meydana gelen
dalgalanmalar sonucunda meydana gelmektedir. Ekonomik krizler, doğal afetler, mevsimlik
ve geçici işsizlik durumları, yüksek enflasyon ve dışsal şoklar gibi faktörlerden kaynaklanan
geçici yoksulluk kriz dönemlerinde daha belirgin olarak hissedilmekte ve dönemsel olarak
ortalama gelir seviyesinin üzerindeki kişilerin bile etkilenmesine neden olabilmektedir (Kaya,
2011: 40).
Temiz’e göre kronik yoksulluk, “salt ekonomik haklardan yoksun olma değil, aynı
zamanda uzun süreli, şiddetli bir biçimde yaşanan ve nesilden nesil aktarılan yoksulluk
anlamına gelmektedir. Kronik yoksulluğu geçici yoksulluktan ayıran en önemli özellik ise
bireylerin bu döngüyü kırıp yoksulluktan kurtulabilme olasılıklarının çok düşük düzeyde
olması ya da neredeyse hiç olmamasıdır” (Temiz, 2008: 63).

5.3. Yoksulluğun Nedenleri
Yoksulluk üzerinde etkili olan faktörler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.
Diğer bir ifadeyle yoksulluk, her ülkenin kendi iç dinamiklerinden şekillenmekte, sosyal,
ekonomik ve kültürel yapısından kaynaklanan birtakım özellikler göstermektedir. Türkiye’de
yoksulluk üzerinde etkili olan başlıca yapısal faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

5.3.1. Ekonomik Nedenler
5.3.1.1. İş Gücü Piyasasından Kaynaklanan Nedenler
Hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelerde yoksulluk, işgücü piyasasının temel
özelliklerine ve işgücü piyasalarındaki gelişmelere göre şekillenmekte ve işgücü piyasasından
kaynaklanan nedenler yoksulluğun temel sebeplerini oluşturmaktadır (İncedal, 2013: 31)
Türkiye’de işgücü piyasasının özellikleri bazı sorunlara işaret etmektedir. İşgücüne
katılım ve istihdam oranının yüksekliğinin yanında işsizlik oranının yüksekliği de
yoksulluğun kaynağındaki önemli bir diğer nedendir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinin
ardından daha da artan işsizlik oranları, yoksulluk açısından önemli bir risk unsuru
olmaktadır. Bu sorunlarla birlikte çalışan yoksullar ve kayıt dışı istihdam oranı da Türkiye’de
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yoksulluğun kaynağındaki nedenler arasında işgücü piyasasından kaynaklanan nedenleri
oldukça önemli bir hale getirmektedir.(Metin,2013:106-108)

5.3.1.2. Gelir Dağılımındaki Eşitsizlikler
Yoksulluğun başta gelen nedenlerinden bir diğeri ise gelir dağılımındaki
eşitsizliklerdir. Bu nedenle gelir eşitsizliğine neden olan tüm faktörlerin aynı zamanda
yoksulluğu da neden olmaktadır (Tokol ve Alper,2013:179).
Bir ülke içerisinde yaratılan ekonomik kaynakların, yine o ülkede yaşayan bireyler
arasında eşitsiz dağılımı halinde yoksulluk kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda yoksulluk, bir
toplumun ya da topluluğun ürettiği mal ve hizmet miktarının az ya da çok olmasından değil,
oluşan ekonomik değerin eşitsiz dağılımı ile ortaya çıkmaktadır (İncedal, 2013: 36).
Gelir dağılımının yapısı ve zaman içindeki değişimi yoksulluk hakkında önemli
bilgiler vermekte ve bu eşitsizlik ülkenin artan refahının da eşitsiz dağılımına neden
olmaktadır. 1970 ve 1980’li yıllar boyunca artan eşitsizlikler günümüzde yoksulluğun ulaştığı
boyutun en önemli nedenidir (Tokol ve Alper,2013:179).

5.3.1.3. Ekonomik Krizler
Ekonomik krizler, etki ettiği dönemde ve sonrasında pek çok ekonomik ve sosyal
olumsuzluklara neden olmaktadır. Ekonomik krizler, negatif büyüme oranlarının ortaya
çıkmasına ve kişi başına milli gelirin hızla düşmesine ve buna bağlı olarak yoksulluğun
artmasına neden olmaktadır. Toplum içerisinde ekonomik krizlerden en fazla etkilenen
grubun yoksul ve yardıma muhtaç kişiler olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple, ağır ekonomik
krizler, ülke ekonomisinin yanında yoksul kişilerin durumunu da doğrudan etkilemektedir
(İncedal, 2013: 36).
Yoksulluk sorununun Türkiye’de 1990’lı yılların ortalarından itibaren tartışılmaya
başlamasında, uluslararası kuruluşların yoksulluk konusunda gündemlerinde giderek daha
fazla yer vermeleriyle birlikte, 1994 yılında yaşanan ekonomik krizinde önemli bir rolü
olmuştur. Sosyo-ekonomik yönleriyle yoksulluk sorununu bu krizden sonra daha görünür hale
gelmiştir (Metin, 2013: 108).

5.3.1.4. Enflasyon
Enflasyon, sabit gelirlerin satın alma güçlerini azaltarak refah düzeylerinin düşmesine
neden olmaktadır. Özellikle alt gelir gruplarında enflasyon nedeniyle oluşan bir refah kaybı
yoksulluk anlamına gelmektedir. Tüm gelirini tüketime harcayarak ancak ihtiyaçlarını
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karşılayabilen hanehalkları fiyatlar genel düzeyinin artması nedeniyle ihtiyaçlarının tamamını
karşılayamayacak duruma düşebilmektedir.(Tokol ve Alper, 2013; 180)

5.3.2. Toplumsal Nedenler
5.3.2.1. Göç
Türkiye’de göç ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koyabileceğimiz bir
veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak, ülkenin ekonomik ve sosyal gerçekleri dikkate
alındığında, Türkiye genelinde 1950’lerden itibaren başlayan ve kırsal kesimdeki
yoksullaşmaya bağlı olarak yaşanan bir göç olgusunun varlığı dikkati çekmektedir
(Metin,2013:107)
Kırdan kente göç sonucu kentsel yoksulluğun oluştuğu savunulmakta, buna göre de kırsal
kesimdeki yoksullar düşük gelirleri sonucunda kentlere adeta itilmekte, göçler kır-kent kazanç
farklılıklarının büyüklüğüne bağlı olarak artmakta ve buna bağlı olarak yoksullaşma süreci ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda kentsel yoksulluk, kırsal yoksulluğun bir yansıması olarak
değerlendirilmekte ve hızlı kentleşme süreciyle ilişkilendirilmektedir (İncedal, 2013: 43) .

5.3.2.2. Hızlı Nüfus Artışı
Bir toplumda nüfusun gereğinden fazla olması veya büyümenin üzerinde olması
durumunda, kişilerin toplam milli gelirden aldıkları pay azalacaktır. Bu sebeple artan nüfusun
ihtiyaçlarını giderilmenin gittikçe güçleşmesi ve ekonomideki büyümenin nüfus artışıyla aynı
oranda artmaması durumunda yoksulluk kaçınılmaz olmaktadır (İncedal, 2013; 38).
Hızlı nüfus artışı kalkınmanın yavaşlamasına, yoksulluğun artmasına ve nüfus
baskısını özellikle kentlerdeki olumsuz yaşam koşullarına neden olmaktadır. Hızlı nüfus
artışının başta toprak olmak üzere, kaynaklar üzerinde büyük bir baskı yarattığı ve gıda
talebinin de artmasına yol açarak yoksulluğu artırdığı, doğal ve çevresel kaynaklara artan
ölçülerde başvurulmasına yol açtığı ileri sürülmektedir (Arpacıoğlu, 2012: 39).

5.3.2.3. Eğitim
Yoksulluk ve eğitim arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Yoksulluk, eğitime yeterli
ölçüde ulaşamamanın veya eğitimi tamamlayamamanın hem nedeni hem de sonucudur.
Eğitim düzeyi kişilere gerekli bilgi ve beceri düzeyine ulaştırdığından üretime katılımlarını ve
verimliliklerini etkileyerek yaşam standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
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Eğitim ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması ve yoksulluk zincirinin kırılması için gerekli
olan bilgi ve becerilere ulaşılmasını sağlamaktadır (Cennet, 2010: 44-45).
Eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluktan kurtulma umudu artmaktadır. Bireylerin refahını
arttırmanın ve yoksulluğu azaltmanın yöntemlerinden birisi eğitim seviyesini arttırmaktır.
Daha iyi bir eğitime sahip kişilerin yüksek gelir kazanma ihtimali çok daha yüksek
olduğundan, eğitimin yoksulluğa olumlu katkı yaptığı söylenebilir (İncedal, 2013; 40).

5.3.2.4. Hanehalkı Özellikleri
Yoksuların demografik özellikleri, yoksulluğun yapısını anlayabilmede önemli bir
ölçüttür. Özellikle hanehalkı büyüklüğü ve hanehalkı yapısı yoksulluğun belirlenmesinde çok
etkili faktörlerdir. Hanehalkında çalışma çağında olmayan nüfusun artması, hane gelirinin
daha fazla kişi tarafından paylaşılmasına neden olacağından, kişi başına düşen geliri azaltarak
yoksulluğun artmasına neden olabilecektir (Cennet, 2010: 44).
Hanehalkı fert sayısı arttıkça yoksulluk riski artmaktadır. ‘’Türkiye Sanayiciler ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD)’’ Raporu’na göre de Türkiye’de iki veya daha fazla çocuk
sahibi olan ailelerin yoksulluk riski diğer gruplara göre daha fazladır. Ayrıca, özellikle tek
ebeveynli, yaşlı veya aile reisi kadın olan hanehalklarının diğerlerine oranla daha fazla
yoksulluk riski taşıdığını da söylenebilir (Tokol ve Alper, 2013: 179).

5.3.3.Siyasal Nedenler
Yoksulluğun siyasal nedenleri söz konusu olduğunda, özellikle izlenen yanlış
politikalar, tarıma ve ağaçlandırmaya bütçeden ayrılan payın düşük olması, sanayinin
çarpıklaşması, kirlilik, eğitime verilen desteğin yetersizliği, ülke yönetimindeki yozlaşmalar,
yolsuzluklar ve belirsiz politikalar karşımıza çıkmaktadır. Ülkenin koşullarına uygun olmayan
ekonomik programların ve hali hazırda var olan gelir dağılımı eşitsizliğini daha da büyüten
ekonomik politikaların hayata geçirilmesi, yoksulluğun siyasal nedenlerindendir (Kaya, 2013:
87).

5.3.4. Küresel ve Çevresel Nedenler
1980 yılında gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarını ödeyememeleri sonucunda
meydana gelen ekonomik kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde sorunlar
yaşanmasına ve dünya ekonomisinin dar boğaza girmesine neden olmuştur. Dünyada yaşanan
bu kriz için önerilen çözüm neoliberal ekonomi politikaları olmuştur. Ancak dünya genelinde
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uygulanan neoliberal ekonomi politikaları beklenen olumlu sonuçları doğurmadı. Aksine
dünyanın birçok ülkesinde ekonomik eşitsizliğe neden olmuştur. Dolayısıyla adil dağılımdan
ziyade gelir eşitsizliğini beraberinde getiren neoliberal politikaların yoksulluğun birinci
nedeni olduğu savunulabilir (Yüksel, 2014: 327).
Yoksulluğun en bariz çevresel nedenlerinin başında ise doğal afetler, çölleşme ve
kuraklık gelse de; bilinçsiz zirai faaliyetler, ormanların tahrip edilmesi gibi insan tahribatı
sonucunda oluşan doğal yıkımlar da sayılabilir. Bununla birlikte yoksulluğu, coğrafi özellikler
de neden olabilmektedir. Örneğin; enerji üretimine veya tarıma elverişli olmayan bir bölgede
yoksulluğun yaygın ve devamlı olması tesadüf değildir. Bazen de tarımın elverişli olduğu
yerlerde kullanılan yanlış gübreleme, aşırı su kullanımı, bölgede kıtlığa ve yoksulluğa neden
olabilir. Su ve besin gibi yaşamsal kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde yoksulluk
kaçınılmazdır (Kaya, 2013: 88).

5.4. Yoksulluğun Anlaşılması
Yoksulluğun oluş derecesi, geleneksel olarak, yaşam standardı göstergeleri
çerçevesinde belirlenen sabit bir yoksulluk sınırının altında kalan gelir ya da tüketim düzeyine
sahip kişi veya hane halkının yüzdesinin tespit edilmesi ile ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu
anlamda yoksulluk sınırı çeşitli şekillerde belirlenir (Aktan ve Vural, 2002: 17):
- Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, asgari düzeyde bir gıda ve gıda dışı ihtiyaç setinin
karşılanması gerektiğini varsayar. Asgari düzeydeki bu ihtiyaç demeti gerekli olan asgari
gelir/tüketim düzeyini belirler.
- Gıda-gelir oranı yaklaşımı, tüketimle ilgili davranış kalıplarını ortaya çıkarmayı
amaçlayan bir gıda-gelir oranı (toplam gelir içinde gıdaya yapılan giderlerin yüzdesi) belirler.
Bu metot yoksulluk sınırını belirlemek için gerçek harcama kalıplarını kullanır ve asgari besin
gereksinimini belirlemede ortaya çıkan problemlerden kaçınır (İbrişim, 2008: 19).
- Ortalama gelirin yüzdesi yaklaşımı, yoksulluğu göreli mahrumiyet durumu olarak
tanımlar. Bu yaklaşımda ortalama gelirin belirli bir yüzdesi yoksulluk sınırı olarak belirlenir
ve bu hattın altında kalan kişi veya hane halkı yoksul olarak kabul edilir.
- Yüzdelik dilimler yaklaşımı, nüfusu gelir düzeyine göre derecelendirir ve gelir
dağılımındaki en düşük yüzdelik dilimler itibarıyla yoksullar belirlenir (Okman, 2011: 26).
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Yoksulluğa ilginin önemli kaynaklarından biri de giderek artan küreselleşme
olgusudur. Bu olgudan ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel politikalar etkilenmekte, dünyanın
hemen her bölgesinde enformasyon konusundaki gelişmelerin etkisiyle türdeş yaşantılar
oluşmakta ve sonucunda sorun alanları ve çözüm önerileri var olan literatür havuzundan
beslenerek ele alınmaktadır.
Yoksullukla ilgili yapılan ilk çalışmalar, her ne kadar DPT bünyesindeki uzmanlık
tezleri ve kalkınma planlarında görülse de ülkemizde yapılan diğer yoksulluk çalışmalarına
yön verenler Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yoksulluk
raporlan ile onların destek verdiği diğer akademik çalışmalar olmuştur. Dolayısıyla yoksulluk
bu dönemde ülkemizde bir sorun olarak ortaya çıkmakla birlikte, daha çok uluslararası
konjonktürden etkilendiği söylenebilir (Şentürk, 2009: 210-211).
Türkiye'de yoksulluk çalışmalarının dünyayla kıyaslandığında uzun bir geçmişe sahip
olduğunu söylememiz mümkün değildir. 1990'lı yıllarla yoğunluk kazanan çalışmaların
hemen hepsinde araştırmacılar, yoksulluk konusunda çalışma yapmalarının temel nedeni
olarak yoksul sayısının artmasını ve yoksulluğun sonuçlarının giderek daha da kötüleşmesini
göstermektedirler (Tunç, 2014: 241).
Ülkemizde yoksulluk çalışmalarının ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında
yapısal uyum, özelleştirme, neoliberal ekonomik politikalar ve bunlara bağlı giderek artan
yoksulluk sorunu bulunmaktadır. Aslında 1980-1994 arası hazırlık devresi, 1994 sonrası ise
sonuçların ortaya çıktığı dönem olarak tanımlamak doğru olabilir. Bu dönemde Türkiye'de
uygulanan
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yoksulluğu

derinleştirdiği

görülmektedir. Bu çerçevede neoliberal ekonomik politikaların 1990 sonrasında ciddi
ekonomik krizlerin yaşanmasına neden olduğu ve bu ekonomik krizlerin yoksulluk
çalışmalarının en önemli çıkış noktalarından bir diğerini oluşturduğu söylenebilir (Şentürk,
2009: 209).
Ekonomik krizlerin yıkıcı ve bozucu özellikleri gereği ülke ekonomisinde tahribatlara,
üretimde ve tüketimde hızlı daralmalara, fiyatlar genel seviyesinde ani düşüş ve yükselişlere,
iflaslara, işsizlik oranında artışlara, ücretlerde gerilemelere, borsada çöküşe, bankaların
işlevlerinin yitirmesine, bankaların kapanmasına, iş piyasalarında ve insanlar arasında
güvensizliklere, sosyal yardım harcamalarında hızlı düşüşlere sebep olmasının yanında
yoksulluk göstergelerindeki kötüleşme ile yoksulluğa sebep olması kaçınılmaz ve yadsınamaz
etki ve sonuçlarındandır (Bilge, 2009: 145).
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Ancak bu sebepler yoksulluk çalışmalarının ortaya çıkışını açıklamakta yetersiz
kalmaktadır. Yoksulluk çalışmalarının yaygınlaşmasında 1990 sonrasında uluslararası
kullanıma daha sık sokulan farklı kavramların etkili olduğu söylenebilir. Zira daha önceki
dönemlerde daha derin yoksulluk durumlarıyla karşılaşılmış ancak farklı açıklama yöntemleri
kullanılmıştır (Şentürk, 2009: 210)

5.5. Yoksullukla Mücadele
5.5.1. Sosyal Politika Açısından Yoksullukla Mücadelenin Önemi
Öncelikle belirtmek gerekir ki yoksulluk konusu, ekonomi politikaları ile sosyal
politikaların ortak ilgi alanıdır. Bu anlamda, yoksulluk sorunu ile etkin bir şekilde mücadele
edilebilmesi için ekonomik ve sosyal politikaların birlikte ve eşgüdüm içinde yürütülmesi de
büyük önem taşımaktadır. Ekonomi politikaları kapsamında örneğin, daha çok üreterek
ekonomik

yönden

büyüme

ve

zenginleşmenin

sağlanmasının,
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kazanmasının, ülkenin tüm kaynaklarından ve teknolojik gelişmelerden en etkin şekilde
yararlanmanın, enflasyonla mücadele etmenin ve sosyal politika uygulamalarını finanse
etmenin yoksullukla mücadelede önemli işlevleri olduğu kuşku götürmemektedir.
Toplumdaki bireylerin yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı
sosyal yönden korunmalarını öngören kamusal karar ve uygulamaları konu alan sosyal
politikalar ise daha çok, yoksulluğun neden olduğu sosyal sorunların önlenebilmesini ya da
olabildiğince azaltılmasını hedeflemektedir. Sosyal devlet anlayışının gelişmesiyle bu
politikalar doğal olarak devletin görev ve sorumluluğu altında yürütülmektedir. İstihdam
politikaları yoksullukla mücadelede sosyal politikaların önemli bir ayağını oluşturmaktadır.
Bunun yanında, sosyal güvenlik politikaları, asgari ücret düzenlemeleri, reel ücretin
korunması, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin korunması, eğitim, sağlık, konut
hizmetlerinin geliştirilmesi, yoksullukla mücadelede öne çıkan diğer sosyal politika
tedbirleridir.
Toplumsal birlik, beraberlik ve dengeyi bozan, toplum kesimleri arasında ayrılık ve
mücadeleye zemin hazırlayarak devlet düzeninin sarsılmasına neden olabilecek tehditleri
bünyesinde barındıran yoksulluk sorunu, sosyal devletin görev alanındaki ve sosyal
politikanın faaliyet alanlarının başında gelmektedir. Sosyal politika, bütün insanların içinde
bulundukları toplumda güvenlik, barış ve refah içinde yaşamalarını hedef alan ve toplumdaki
çeşitli kesimler arasındaki mücadeleleri önleyerek devlet düzenini ayakta tutmaya yönelik
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önlemler bütünü olarak geniş anlamda düşünüldüğünde yoksullukla mücadelenin sosyal
politika açısından önemi daha iyi anlaşılmaktadır (Metin, 2013: 109-110).
Yoksullukla mücadelede sosyal politikaların önemini, Nobel ödüllü iktisatçı, Amartya
Sen, yoksulluğun gelir düzeyiyle sınırlı tanımlamalarını reddedip ‘’yapabilirlik’’ kavramını
geliştirerek vurgulamıştır. Yapabilirlik açlık, sağlıksızlık, cahillik, kötü barınma koşulları gibi
her insanın kaçınmak isteyeceği durumlardan kaçabilme yetisi olarak nitelendirmektedir. Bu
yaklaşım, yoksullukla sosyal haklar arasında bağ kurarak yoksullukla mücadelede sosyal
politikaların merkezi öneme sahip olduğunu göstermektedir (Kaya, 2013: 95).

5.5.2.Yoksullukla Mücadele Politikaları
Türkiye’de yoksulluk sorununun çözümünde son yıllara kadar, dolaylı yaklaşım
ağırlıklı olarak benimsenmiş, işsizlik sorunuyla mücadelede olduğu gibi, yoksullukla
mücadele de ekonomik büyümeye havale edilmiş ve beş yıllık kalkınma planlarında hızlı
ekonomik büyümenin işsizlik ve yoksulluk gibi sorunları kendiliğinden çözeceği gibi iyimser
bir yaklaşım benimsenmiş ancak bu yaklaşım tarzının yoksulluk sorununu çözemeyeceği geç
de olsa anlaşılmış ve Türkiye’de yoksullukla mücadelede büyümenin yanında doğrudan
mücadele yöntemlerinin de uygulanması, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır (Arpacıoğlu,
2012: 91).
Bu amaçla yapılan uygulanmalar ilki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanunu ile kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’dur. Fon’un
kuruluş amacı, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 1’inci
maddesinde; “bu kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan
vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş
olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane
bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir”
şeklinde hükme bağlanmıştır (İncedal, 2013: 74). Fon, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına bağlı bir genel müdürlüğe dönüştürülmüştür. Fonun gelirlerini, bütçeden
ayrılacak kaynakların yanı sıra gelir ve kurumlar vergisi, trafik cezaları ve RTÜK reklam
gelirlerinden sağlanan kesintiler oluşturmaktadır. Fon yönetimi, çalışmalarını Türkiye
genelinde kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sürdürmektedir.
Söz konusu vakıflar aracılığıyla sağlık, eğitim, proje, gıda-yakacak yardımları ve periyodik
yardımlardan oluşan sosyal yardım programları yürütülmektedir (Doğan, 2014: 46-47).
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Sekreterliği kapsamındaki Sosyal Riski
Azaltma Projesi (SRAP) bu konuda özel bir proje olarak ve 2001’de başlayan görece yeni
uygulamalardan birisidir. 28 Kasım 2001 tarih ve 24597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren SRAP’ın amacı üst üste yaşanan ekonomik krizler sonrası oluşan yoksullukla
mücadelede etkin politikaların geliştirilmesi ve bu politikaları uygulayan kamu kurumlarının
kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesidir. SRAP; Hızlı Yardım, Şartlı Nakit Transferi
(ŞNT), Yerel Girişimler ve Kurumsal Gelişim bileşenlerinden oluşmaktadır. SRAP’ın Şartlı
Nakit Transferi bileşeni kapsamında, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula kaydettiremeyen,
gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık
kontrollerine götüremeyen ailelerin ya da düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan anne
adaylarının ekonomik yönden desteklenmesi ve Türkiye’de düzenli bir nakit sosyal yardım
sisteminin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır (DPT, 2007: 29-30)
SRAP uygulaması 31 Mart 2007 tarihinde sona ermiştir (SYDGM, 2007: 12). 20032006 döneminde, SRAP altında uygulanan Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında
toplam 492 proje ile 37.971 aileye 285.330.662 TL; Güzel Okulum Projesi kapsamında ise
1.470 okula 8.618.201 TL destek sağlanmıştır. Aynı dönemde Yerel Girişimler bileşeni
kapsamında ise 6.501 proje ile 507.524 aileye 177.453.108 TL destek sağlanmıştır. Şartlı
Nakit Transferleri ise eğitim, sağlık ve gebelik alt başlıkları kapsamında uygulanmıştır. Bu
kapsamda, eğitim başlığında 1.563.253 çocuk için 488.756.970 TL, sağlık başlığında 876.978
çocuk için 183.463.732 TL, gebelik başlığı altında ise 22.486 anne adayına 1.513.439 TL
destek sağlanmıştır (SYDGM, 2007: 143).
Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES),
dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine
destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen
sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal
kalkınma programıdır (SODES, 2015). 2008 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
illerinde uygulamaya konulmuş olan programın kapsamı, 2010 yılında Doğu Anadolu Projesi
(DAP) illerinin dâhil edilmesiyle ile; 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulamaya dâhil
edilmesiyle ise 30 ile ulaşmıştır. Program istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak
üzere üç bileşenden oluşmaktadır. İstihdam bileşeni kapsamında istihdam edilebilirliğin
artırılması ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün, mesleki bilgi ve birikimin
geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve
kendi işini kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir (Doğan, 2014: 48). Sosyal
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içerme bileşeni ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini
temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi
toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen
hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir (Özkan, 2011: 4). Kültür, sanat ve spor
bileşeni kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek
yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine
yardımcı olunması hedeflenmektedir (Doğan, 2014: 48).
Ayrıca, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
(SHÇEK) çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktadır. Müdürlük, yoksulluk içinde olup da
temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve
ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardım yapmaktadır (İncedal, 2013:
95). SHÇEK tarafından, sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmetler ile korunmaya muhtaç
çocuklara yönelik kurumsal bakım, evlat edindirme, bakıma muhtaç yaşlı ve özürlülere
kuruluşlarda veya kendi ikametgâhlarında bakım gibi hizmetler de ağırlıklı olarak
verilmektedir. SHÇEK, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür (Doğan, 2014: 49).
Vakıflar Genel Müdürlüğü de yoksullukla mücadele açısından önemli kurumlardan
biridir. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan
muhtaçlara; sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan yoksullara
muhtaç aylığı bağlamakta ve maddi durumu yeterli olmayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine
burs sağlamaktadır. Vakıf ayrıca, yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla aşevi hizmeti de
sunmaktadır (Arpacıoğlu, 2012: 93). Bunların dışında diğer kamu kuruluşları ve yerel
yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri programlar da doğrudan yaklaşım
çerçevesinde değerlendirilebilecek uygulamalardır (Doğan, 20014: 49).
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OKUMA PARÇASI: ALMANYA'DA 3,5 MİLYON EMEKLİ
YOKSULLUK SINIRINDA
Avrupa'nın lokomotifi olarak adlandırılan Almanya'da emekli olduktan sonra geçimini
sağlayabilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kalanların ve yoksul çalışanların sayısı
giderek artıyor.
Euro Bölgesi'nin dinamosu olarak bilinen Almanya'da büyüme oranı artmaya ve işsizlik
rakamları düşmeye devam ederken, işsizlik kurumlarının önünde uzun kuyruklar oluşması
akıllara soru işareti getiriyor.
Uzmanlara göre, Almanya'da yoksul çalışanların yanı sıra yoksul çalışan emekli sayısı da
hızla artıyor. İşsizlik kurumuna akın edenlerin büyük bir çoğunluğunun aslında bir iş sahibi
olduğu ve düşük gelirli olduklarından yaşamlarını idame ettirmek için sosyal yardımlara ve
ek işe muhtaç yaşadıkları belirtiliyor. Almanya'da 2016 verilerine göre yoksulluk oranı
nüfusa göre yüzde 15 oranında. En azından 13 milyon insanın yoksulluktan etkilendiğini
belirten uzmanlar, bu sayının 2036'ya kadar 20 milyona ulaşabileceğini, başka bir deyişle
halkın yüzde 25'inin fakir duruma gelebileceğini ifade ediyorlar. Emekliler arasında
yoksulluk oranı şimdiden yüzde 15,6 ile ülke ortalamasının üstüne çıkarak kritik noktaya
ulaştı. 3,5 milyon emeklinin yoksulluk sınırında yaşadığını vurgulayan uzmanlar, son on
yılda emekliler arasında yoksulluğun diğer kesimlerine oranla on kat daha hızlı arttığını
saptamış. Emeklilik maaşlarıyla geçinemeyip çalışmaya devam eden emeklilerin sayısı da
her geçen yıl artarken, emekli olmuş 800 binden fazla kişi yan işlerde çalışıyor.
YAŞLI ÇALIŞAN SAYISINDA CİDDİ YÜKSELİŞ VAR
65-74 yaş arası kesimde çalışan oranı yüzde 5'ten yüzde 11'e yükseldi. Çalışanların büyük
bir çoğunluğu bunu vakit geçirmek için değil düşük emekli maaşlarını arttırarak normal
yaşam standartlarına erişmek için yaptığını ve çalışmanın kendi seçimleri olmadığını
belirtiyor. Almanya'da yeni emekli olan bir erkeği ortalama 980 euroluk bir emeklilik maaşı
beklerken, kadın emekliler ise ortalama 600 euroluk emeklilik maaşı ile geçiniyor.
Almanya'da aylık net geliri 958 euronun altında kalanlar yoksulluk eşiğinde sayılıyor.
Yoksulluk sınırı ise okul çağındaki iki çocuklu bir ailede 2 bin 100 euroya kadar yükseliyor.
Kaynak: http://www.bursadabugun.com/haber/almanya-da-3-5-milyon-emekli-yoksulluksinirinda-855634.html
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SONUÇ
Yoksullukla mücadele alanında uygulanan politikaların genel hedefi, yoksulluğu
tamamen ortadan kaldırmaktır. Tarihin tüm süreçlerinde hemen hemen her ülkede yaşanan
yoksulluk sorunu, uygulanmış ve uygulanmakta olan mücadele politikalarıyla azaltılmaya
çalışılmış, ancak ortadan kaldırılamamıştır. Yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak pek
mümkün görünmese de, bu doğrultuda temel hedef ülkelerdeki yoksulluk oranını minimuma
indirebilmektir.
Yoksullukla mücadele amacıyla yapılan sosyal yardımların tek kurum ve tek mevzuat
altında birleşmesi neticesinde verilen hizmetler daha etkin bir biçimde ortaya çıkacaktır.
Türkiye’de sosyal yardım politika ve uygulamalarının tek bir kurum tarafından yönetilmesi ve
ülke çapında sosyal yardımlara aktarılacak kaynağın tek bir bütçe altında toplanması,
yoksullukla mücadelede daha etkin politikalar üretilmesi ve dolayısıyla bu alanda daha iyi
sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Türkiye’deki yoksulluk oranını minimum seviyeye
indirebilmek için, yoksullukla mücadele adına ayrılan kaynak miktarının arttırılması
gerekmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’de yoksullukla mücadele alanında uygulanan politika ve
programların, değişen ve gelişen yoksulluk etkilerine cevap verebilmesi için, mevcut sistemde
bazı değişiklilere gidilmeli ve bunun yanında farklı politika ve programlar da sisteme dahil
edilmelidir. Bu doğrultuda, öncelikle kurumsal anlamda tek bir çatı altında yapılanmaya
gidilmeli ve sosyal yardım harcamalarına aktarılan kaynak miktarı arttırılmalıdır. Farklı
kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmakta olan yardımların çeşitliliği azaltılarak, istihdam
bağlantısı da göz önünde bulundurulmak suretiyle toplumun genelini kapsayan düzenli
yardım programları uygulamaya konulmalıdır.

214

KAYNAKLAR
Aktan, Coşkun Can ve İstiklal Yaşar Vural; (2002), ‘‘Yoksullukla Mücadele
Stratejileri’’, Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Hak-İş
Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
ALCOCK, P., M. May ve K. Rowlingson; (2011), Sosyal Politika Kuramlar ve
Uygulamalar, Çev., Şenay Gökbayrak, Siyaset Yayınları, Ankara
ARABACI YÜKSEL, Rabihan ; (2013), ‘‘Gelir Dağılımı ve Yoksulluk’’, Editörler:
TOKOL, A., ve Y. Alper, Sosyal Politika, Dora Yayınları, s.171-193.
ARPACIOĞLU, Özge ve Metin Yıldırım; (2011), ‘‘Dünya’da ve Türkiye’de
Yoksulluğun Analizi’’, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, Cilt: 4, Sayı: 2, s.61-62
ARPACIOĞLU, Özge; (2012), ‘‘Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla
Mücadele’’, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
Tezi.
BİLGE, Orhan; (2009), ‘‘Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri’’,
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık
Tezi, Ankara.
CENNET, Bedia; (2010), ‘‘Yoksulluk ve Türkiye’de Yoksullukla Mücadelede Sosyal
Politika Uygulamaları’’, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi.
ÇALIŞKAN, Şadan; (2010), Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk, Sosyal Siyaset
Konferansları, Sayı: 59, s. 89-132.
DOĞAN, Eda; (2014), Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi, Kalkınma Bakanlığı
Uzmanlık Tezi.
DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele
Özel İhtisas Komisyon Raporu. Ankara, 2007.
Gündoğan, Naci (2008), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”, Ankara
Sanayi Odası (ASO), Ocak- Şubat 2008, s.42-56,

215

GÜRSES, Didem; (2007), ‘‘Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele
Politikaları’’, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 17, Haziran, s. 5974.
İBRİŞİM, Nur; (2008), ‘‘Yoksulluk, Yoksulluğun Ölçülmesi ve Türkiye Üzerine
Analiz’’, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
İNCEDAL, Sümer ve Selim Coşkun; (2013), ‘‘Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları:
Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları’’, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık Tezi.
KAYA, İbrahim; (2013), ‘‘Yoksulluk’’, Editör: ŞİŞMAN,Y., Sosyal Sorunlar,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara.
METİN, Banu; (2013), ‘‘Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele’’, Editör: Şişman,
Y. ve A.İ. Oral, Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara.
OKMAN, Can; (2011), ‘‘Türkiye’de İstatistiki Bölge-Düzey I Ölçeğinde Yoksulluğun
Ayrıştırılması’’, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
ÖZKAN, Bülent; SODES Etki Analizi Sonuç Raporu, İpekyolu Kalkınma Ajansı,
Gaziantep, 2011.
ÖZTÜRK, Şinasi; (2008), ‘‘Kırsal Yoksulluk ve Neo-Liberal Ekonomi Politikaları’’,
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1/5.
SEYYAR, Ali; (2003),“Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele”,
Editörler: BİLGİLİ, A.E ve İ.Atlan, Yoksulluk Sempozyumu, (38–69), Cilt I, İstanbul, Deniz
Feneri Derneği Yayınları.
Sosyal Destek Programı (SODES), Kalkınma Bakanlığı, 2015
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2006 Yılı Faaliyet Raporu,
Ankara, 2007
ŞENSES, Fikret (2001), “Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk”, 2.Basım, İletişim
Yayınları, İstanbul.
ŞENTÜRK, Murat (2009), ‘‘Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları’’, İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 18. Sayı, 2009/1, 205-233.

216

TAŞCI, Faruk; (2009), Yoksulluğa ve Yoksullara Dönük Ahlak Yaklaşımları, Sosyal
Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 57, s. 482-509
TEMİZ, Hasan Ejder (2008), “Dünya’da Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri”,
Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:2, İstanbul.
TORNACI, Burak ve Püren Veziroğlu; (2012), ‘‘Küreselleşme ve Türkiye’de Kırsal
Yoksulluk’’, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya.
TUNÇ, Ahmet; (2014), ‘‘Yeni Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Gezi Parkı Olayları:
Kamu Yöneticilerine Bazı Öneriler’’, Birey ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7.
YÜKSEL, Hasan (2014), Güncel Gelişmeler Işığında Sosyal Politika, Ekin Yayınevi,
Bursa.
http://www.sosyalyardimlar.gov.tr Erişim Tarihi:18.04.2015
http://www.kalkInma.gov.tr Erişim Tarihi:21.03.2015
http://www.bursadabugun.com/haber/almanya-da-3-5-milyon-emekli-yoksulluksinirinda-855634.html

217

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türü, kişi başına tüketilen kalori miktarına bağlı
olup hane ya da kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari gelir ve
harcama düzeyine göre hesaplanmaktadır?
A.Gelir yoksulluğu
B.İnsani yoksulluk
C.Göreli yoksulluk
D.Okjektif yoksulluk
E.Mutlak Yoksulluk
2. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türünde, nüfusun düşük gelirli bir oranı yoksul
olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir sınır saptanarak bu sınırın altında gelire
sahip olanlar yoksul olarak tanımlamaktadır?
A.Gelir yoksulluğu
B.İnsani yoksulluk
C.Göreli yoksulluk
D.Okjektif yoksulluk
E.Mutlak Yoksulluk
3. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun ekonomik nedenlerinden sayılmaz?
A.İşgücü piyasasından kaynaklanan nedenler
B. Sağlık sorunları
C.Ekonomik krizler
D. Enflasyon
E. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler
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4. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun toplumsal nedenlerinden sayılmaz?
A. Hanehalkı özellikleri
B. Eğitim
C. Göç
D. Enflasyon
E. Hızlı nüfus artışı
5. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun siyasal nedenlerinden sayılmaz?
A. Yanlış politikalar
B. Kalkınmaya bütçeden ayrılan payın az olması
C. Yönetimde yozlaşma
D. Küresel nedenler
E. Kamu ihalelerinde kayırmacılık
6. Aşağıdakilerden hangi bilim dalı yoksulluk ile ilgili çalışmalara en fazla önem
vermektedir?
A.Ekonomi
B.Mühendislik
C.Sosyal politika
D.Siyaset bilimi
E.Kamu yönetimi
7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluk ile eşanlamlı kullanılmaktadır?
I. Fakirlik, sefalet, açlık
II. Muhtaçlık, hayatla sürekli mücadele içinde olma
III. Temel ve zorunlu ihtiyaçları yeterli ölçüde karşılayamama
IV. Yeterli varlığa sahip olamama, gelirden mahrum olma
A.Sadece I

B.Sadece III

C.I, II, III ve IV

D.Sadece II ve III

E.Sadece II
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8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluğun nedenleri arasındadır?
I. Kentleşme

II. Nüfus artışı

III. Rekabetin azlığı

IV. Toplumların emperyalist politikalar izlemesi

V. Hızla sanayileşme

A.Sadece I ve V
B.Sadece III
C.Sadece I, III ve IV
D.Sadece II ve III
E.I, II, IV ve V
9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası ölçütlerine göre, uluslararası
karşılaştırmalarda mutlak yoksulluk, satın alma gücü paritesine göre az
gelişmiş\gelişmekte\gelişmiş ülkeler için kişi başı günlük ABD Doları seviyesi olarak
belirlenmiştir?
A.1; 2,15 ve 4,30
B.1; 2,15 ve 3,30
C.1; 3,15 ve 5,30
D.1; 3,15 ve 6,30
E.1; 1,15 ve 4,30
10. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türü Dünya Bankası’na göre; “istihdam
olanaklarına ve gelire sınırlı erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler, şiddet,
sağlıksız çevre, sosyal koruma mekanizmalarının sınırlılığı veya hiç olmaması, eğitim ve
sağlık hizmetlerine sınırlı erişim” şeklinde tanımlanmaktadır?
A. Mutlak yoksulluk
B.Kent yoksulluğu
C.Objektif yoksulluk
D.Geçici yoksulluk
E.İnsani yoksulluk

Cevaplar
1.E 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.C 8.E 9.A 10.B
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6. SOKAK ÇOCUKLARI VE ÇOCUK İSTİHDAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyolojik bir gerçeklik olan sokak çocukları incelenecektir. Özellikle
toplumların gelmiş olduğu modern yaşam tarzı ve zenginliklere rağmen sokak çocukları hala
var olmaktadır. Bu anlamda, bölüm içerisinde sokak çocuklarının ortaya çıkmasına neden
olan ailevi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkenlerin neler olduğu ve yok edilmesine dair
nelerin yapılabileceği örnek uygulamalar ile incelenmiştir. Ayrıca çocuk istihdamı farklı
boyutlarıyla anlatılmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk standardının, çocuk çalıştırılmasını
sınırlayan fonksiyonları üzerinde durulmuş ve konu hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele
öğretilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sokak çocuklarının var olmasının nedeni nedir??
2. Aile ve sokak çocuklarının ortaya çıkışı arasında bir ilişki kurulabilirmi?
3. Modenleşme neden sokak çocuklarını azaltmamıştır, açıklayınız?
4. Çocuklar neden çalıştırılır?
5. Çocuklar hangi ülkelerde çalıştrılmaktadır?
6. Çocuklar hangi sektörlerde çalıştırılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sokak Çocukları

Çocuk İstihdamı

Kazanım

Sokak çocukları ile ilgili
literatürün öğrenilmesi

Çocuk İstihdamının Anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı verilerinin
incelenmesi
ILO'nun ilgili sözleşmelerinin
okunması.
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Giriş
"Sokak çocukları"; sokaklarda yatan ve yaşam mücadelesi veren çocukları tanımlamak
için kullanılan bir terimdir. Bu çocuklar çoğunlukla insanların geçmediği ıssız sokaklarda,
terk edilmiş istasyon veya binalarda, köprü altlarında, unutulmuş ve/veya kullanılmayan
alanlarda yaşarlar; patlak ayakkabıları, yırtık ve ince kıyafetleriyle soğuk kışları kar altında
evsiz olarak geçirirler. Kimi zaman sokaklarda dilenir, kimi zamansa çalışırlar. Gün geçtikçe
sayıları artan ve değişen toplumsal yapının etkisiyle başkalaşan bu çocukların en temel
sorunu, yetişkinlerle "anlaşamamak" veya yetişkinler tarafından "anlaşılamamaktır".
"Sokak Çocukları" kavramı, her ne kadar bütün dünya ülkeleri genelinde üzerinde
uzun yıllar çalışılan bir mesele olsa da; ne gelişmiş ülkelerde, ne de gelişmekte olan ülkelerde
çözüme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu konu, yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren
çok önemli bir sorundur. Günümüzde milyonlarca çocuğun karşılaştığı, içerisinde bulunduğu
durum itibariyle hem kendisini, hem çevresini olumsuz yönde etkileyecek bir sürü risk
barındıran ve içinde bulundukları alanları temelden etkileyen bu sorun, çok ciddi bir
toplumsal problem olarak tüm dünyada yaşanılmaktadır.
Çocukların hem fiziksel, hem de ruhsal olarak sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak
yetiştirilmesi bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Aynı zamanda bir ülkede sorunlu çocuklar
yetiştirilmesi de, o ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle
çocuklarla ilgili sorunlar hem ulusal, hem de uluslararası örgütler açısından büyük önem arz
etmektedir. Çocuklarla ilgili problemlerin en başında da sokak çocukları yer almaktadır.
Sokak çocukları gibi ve çalışan veya çalıştırılan çocuklar da önemli sosyal sorun
olmaktadır. Günümüz işletmeleri, rekabet açısından üretimde her türlü yöntemi ve tekniği
kullanmak istemekte, böylece daha düşük maliyet ile yüksek kar elde edeceklerini
düşünmektedirler. Ancak, bu anlayışla hareket eden kuruluşların bir bölümünün amaçlarını
gerçekleştirirken topluma sosyal açıdan zararlar verdiği de bir gerçektir. Öyle ki, sosyal
sorumluluk açısından topluma ve çevreye duyarlı olmayan işletmeler gün geçtikçe
artmaktadır. Bu açıdan sosyal sorumluluklar, bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş
ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma
stratejisi ve politikası gütmesine, insanları memnun ve mutlu etmesine ilişkin girişimlerden
oluşmaktadır.
Bu çerçevede, çalışanlara saygı gösterilmesi, onların haklarının korunması günümüz
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sosyal sorumluluk anlayışının başında gelen unsurlardır. Bu doğrultuda, çalışma çağı
dışındaki bireylerin çalışma hayatında yer almamasına yönelik önlemler de bu standarda dahil
edilebilir. Özellikle, çocukların yasal sınırlar dışında çalıştırılmaması ve sosyal gelişimlerinin
devamının sağlanması işletmelerin yerine getirmesi gereken önemli bir sorumluluktur. Bunu
yanında her ülkede çocukların çalışmasını yasaklayan bireysel iş kanunları olmasına rağmen,
birçok ülkenin uygulamada ya yetersiz ya da dikkatsiz oldukları görülmektedir.
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6.1. Sokak Çocuklarının Tanımı
Sokak çocukları; "Avrupa Konseyi Sokakta Yaşayan Çocuklar Çalışma Grubu’nun da
benimsediği tanıma göre; "18 yaşın altında bulunan ve kısa/uzun süredir sokak ortamında
yaşayan, oradan oraya başıboş mayın gibi dolaşan, kendi arkadaş grupları arasında ve sokakta
ilişkilerini sürdüren, ana-baba, öğretmen gibi kendilerinden sorumlu yetişkinlerle ya çok az
ilişkisi olan veya hiç ilişkisi olmayan çocuklardır" (Barış, 2009: 91).
Bu terim genel olarak sokaklarda, boş binalarda, arazilerde yaşayan ve/veya çalışan
çocukları ve gençleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu çocuklar, aileleriyle sınırlı şekilde
ilişkileri olan veya hiç ilişkileri olmayan çocuklardır. Aşırı yoksulluk, savaş, terör olayları,
aile parçalanmaları, şiddet, ihmal ve istismar gibi nedenlerden dolayı sokaklarda yaşamaya
başlarlar. Kendilerine yön verecek, güvenli ortam oluşturabilecek sorumluluk sahibi
yetişkinlerden mahrum olan, okullardan atılan veya atılma riski bulunan, her türlü istismara
ve/veya cinsel tacize maruz kalan veya çeşitli madde ve kimyasallara bağımlı olan çocuklardır
(http://projeler.meb.gov.tr).
UNICEF sokak çocukları kavramını üç kategoride tanımlamıştır: Birinci grup;
aileleriyle sürekli ilişki içinde olan, ailelerinin denetimi ve koruması altında olarak sokakta
çalışan çocuklardır. İkinci grup; aileleriyle ara sıra ilişki kuran, aile bağları zayıf fakat
tamamıyla kopmamış sokaktaki çocuklardır.

Günlerini sokakta bir şeyler satarak ya da

dolaşarak geçirip çoğunlukla geceleri evlerinde geçiren, kendilerini anne-baba ve
kardeşleriyle özdeşleştiren çocuklardır. Üçüncü grup ise; toplumun en büyük yarası olan,
aileleriyle hiç ilişkisi bulunmayan, sokakları kendine ev edinen, tehlikelere tamamen açık
çocuklardır. Son yıllarda sayıları giderek artan bu çocuklar evinden atılan, kaçan, ailesi
olmayan ya da ailesi tarafından tamamen başıboş bırakılan çocukları kapsamaktadır
(http://www.egitisim.gen.tr/).
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de koruma altındaki çocuk sayısı 16.595'tir.
Türkiye genelindeki toplam sokak çocuğu sayısı en kötümser rakamlara göre 6 bin civarı
olarak bilinmekte; İstanbul’daki sokak çocuğu sayısı ise 600 çocuğu göstermektedir. Bunun
yanı sıra sokakta çalışan çocukların sayısı ise illere göre farklılık gösterirken, İstanbul’da
sokakta çalışan çocuk sayısı yaklaşık 5 bin olduğu tahmin edilmektedir (http://kartal.web.tr/).
Sokakta yaşayan çocuklar sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için önemli bir
sorun teşkil etmektedir. Küreselleşmenin ve sanayileşmenin etkisiyle toplumların hızlı bir
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değişime uğraması; aile ve bireyleri de birçok problemle karşı karşıya bırakmaktadır.
Özellikle kırdan kente göç konusunda büyük sıkıntılar yaşanmakta; bireyler kırsal kesimde
rahat bir yaşam sürüp, güçlü komşuluk ve akrabalık ilişkilerine sahipken; daha huzurlu bir
hayat umuduyla kente göçtüğünde umduğu yaşamın tersi bir durumla karşılaşmaktadır. Bu
durum da aileler açısından ekonomik, ruhsal vb. açılardan birçok sorun yaşatmakta ve bu
sorunlar da çocukları derinden etkilemektedir. Ekonomik olarak kentlerde zorluklar çeken,
kırsaldan göç etmiş ebeveynler iş bulmakta sıkıntı çekmekte ve en son çare olarak da
çocuklarını çalıştırarak aileye katkı yapmaları yönünde onlara baskı uygulamaktadır.
Sorunlarla baş edemeyen ebeveynler çocuklarının ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi de ihmal
edince, çocuklar bu en önemli duygusal ihtiyaçlarını ailenin dışında, güvenli olmayan, kendisi
gibi arayış içinde olan, gökyüzünü kendilerine çatı edinmiş, sokakları da ev bellemiş
çocuklarda aramaya başlamaktadır. Bu da çocukları gitgide sokağın bir parçası haline
getirmektedir.
Kendilerini aileleri ve toplum tarafından dışlanmış hisseden sokak çocukları insanlarla
ilişki kurmaktan çekinirler ve insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekerler. Çevreden zarar
geleceğini düşündükleri için herkese şüpheyle bakarlar; hiç kimseye güvenmezler ve sadece
sokaktaki arkadaş gruplarıyla iletişim içinde olup onlara güvenirler. Oysa istisnasız her
çocuğun aile içerisinde sevgiye, ilgiye, güven duygusuna ve önemsenmeye ihtiyacı vardır.
Çocuk ancak bu ihtiyaçlar karşılandığında kendini rahat ve güvende hissetmektedir.
Sokakta çalışan ya da yaşayan çocukların ailelerinin yaşadığı yoksulluk, göç, terör,
güvenlik olayları, aile içi çatışmalar, ailenin dağılması, geleneklere bağlı olumsuz sonuçlar
oluşturacak değerler, töreler, eğitimin öneminin yeterince benimsenmemesi gibi problemler
sonucunda çocuklarda travmalar oluşmakta; çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine
engel teşkil ederek çocukları tehlike ve risklere açık hale getirmektedir (Bilgin, 2012: 93).
Çocuklar doğdukları andan itibaren ebeveynlerinin ve çevrenin etkisiyle iyi ya da kötü
vasıflar kazanarak hayatlarına yön vermeye çalışırlar. Aile, çevre, ekonomik yapı, eğitim gibi
etkenler çocuğun geleceğini belirleyen en önemli faktörlerdir. Bu etkenlerdeki sorunlar
çocukların sokakların çocuğu olmasına zemin hazırlamaktadır. Çocukların gerek gelecekteki
yaşamlarını, gerekse kişilik oluşumlarını etkileyen ruhsal, duygusal ve zihinsel faktörler
çocuğun lehine olduğunda toplumun geleceği konumundaki çocuk, benliğinde taşıdığı bu iyi
vasıflar sayesinde önce kendisine; sonra da çevresine ve topluma büyük faydalar
sağlayabilecek konuma gelir. Ancak günümüzde milyonlarca çocuk, çocukluk çağının
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gereklerini yaşayamadan, büyük risklerle ve yaşından büyük sorumluluklarla her geçen gün
daha çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeler, çocuğun ruhsal, zihinsel,
duygusal gelişimine karşı büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu belirtilen faktörlerin,
çocukların aleyhine etki ederek, gelişimlerine yardımcı etmen olmaktan çıkması ve aksine
engel konumuna ulaşmasıyla çocuğun kendini geliştirebilmesi mümkün olmaktan çıkmakta;
ayrıca toplum için de sorunlar teşkil etmeye başlamaktadır.

6.2. Çocukları Sokağa İten Nedenler
6.2.1. Aile Etkileri
Çocukları sokağa iten pek çok neden bulunmaktadır. Bu nedenler, çocukların içinde
bulundukları ekonomik, siyasal, sosyal ve toplumsal yapılara göre değişkenlik göstermektedir
ancak her toplumda ortak olarak görülen en büyük nedenin "Aile" olduğu görülmektedir.
Çocuğun doğumundan itibaren karşılaştığı ilk çevre ailedir. Aile, çocuğun kişiliğinin
oluşmasındaki en büyük etmendir. Çocuğun iyiye ya da kötüye yönelmesini sağlayan, sosyal
ilişkilerin temelini oluşturan en önemli kurumdur. Aile içi ilişkilerin olumsuz olması çocuğun
yanlış tutum ve davranışlar geliştirip suça yönelmesine neden olmaktadır. Aile içi
huzursuzlukların, sevgi ve ihmalin olduğu çocuklar sağlıklı aile ilişkileri olan çocuklara göre
daha fazla suça eğilimlidir (Ereş, 2009:92).
Anne ve babaların sadece çocukların beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak değil
aynı zamanda sevgi ve şefkat gösterme gibi sorumlulukları da vardır. Sevgi ve şefkat
ortamında büyüyen çocuklar kendilerini daha güvende hissederler, sağlıklı bir ruh sağlığına
sahip olurlar. Anne ve baba çocuk için her zaman rol modeldir ve çocuğun iyi ya da kötü
kişiliğe sahip olmasında en büyük etkendirler. Çocuk anne karnından erişkinliğe kadar evde
yaşanan tüm olumsuz davranışlardan, şiddetten ruhsal ve fiziksel olarak etkilenmektedir.
Özellikle annenin şiddet görmesinden derinden sarsılan çocuk annesini korumak amacıyla
araya girdiğinde ya da fırlatılan, devrilen eşyalar nedeniyle en fazla hasarı görmektedir ve
babaya negatif duygular beslenip bağların kopmasına neden olmaktadır. Şiddete maruz kalan
kadın ise çocuklarına da aynı derece sert üslupla yaklaşmakta ya da şiddet içeren cezalar
vermektedir. Bu da çocuğun aile kavramını sorgulamasına neden olmaktadır. Yine şiddetin
olduğu ailelerdeki çocuklar zihinlerinde sürekli bunu düşündüğü için derse odaklanma
problemleri yaşayarak okulda başarısızlık göstermektedir (Pişi, 2013:3-6). Ayrıca bu çocuklar
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özgüven eksikliği yaşamakta ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanarak yalnızlığı tercih
etmektedirler ya da özgüven kazanmak için zararlı maddelere yönelmektedirler

6.2.1.1. Ailenin Eğitimi
Çocuk ilk eğitimini aile ortamında almaktadır. Bu yüzden ailenin çocuğa örnek olacak
düşünce ve davranışlara sahip olması gerekir. Yeterli eğitime sahip olmayan aileler
çocuklarını genellikle töre, görenek, geleneklerle ve inandıkları değerlerle eğitmektedir.
(Poyraz, 2013: 26). Bu değerlerin çoğu bilimsellikten uzak, kulaktan duyma ve çocuğa zarar
verecek, geleceğini olumsuz yönde etkileyecek kurallardan oluşmaktadır. Bazı yörelerde kız
çocuklarının okutulmasının yanlış olduğu, onların sadece evlilik için gerekli bilgi ve becerileri
öğrenmesinin gerekli olduğu inanışı vardır ve bu yörelerde kız çocukları erkenden
evlendirilmektedir. Eğitimli bir aile bu inanışın yanlış olduğunu, kız çocuklarının eğitiminin
önemli olduğunu ve geleceğin anneleri oldukları için özellikle eğitimli olup çocuklarının daha
iyi yetiştirmelerinde büyük rol oynadıklarını bilir ve okuması için bütün olanakları sağlamaya
çalışır. Eğitimli aile doğru değerleri benimseyerek çocuğa örnek olup onun geleceğine olumlu
bir katkı sağlar. Çocuklarına gerekli sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göstererek, iletişimi sağlar ve
aile bağlarının daha güçlü olması çaba gösterir.
Ailenin eğitimi çocukların sokağa çıkmasında da etkili olmuştur. Sokak çocuklarının
anne ve babaları genellikle ilkokula hiç gitmemiş ya da terk etmişlerdir. Araştırmaların
sonucu en fazla şiddet eğitim düzeyi düşük aileler tarafından uygulandığı ortaya konulmuştur
(Meder, 2008: 209).
Ailelerin kendilerini çocuklara kabul ettirmek amacıyla baskı yapmaları da çocuğu en
fazla etkileyen faktörlerden biridir. Ailenin çocuğa ödevlerinde yardım etmemesi, eve geç
gelince dayak atması ya da “bu çocuk adam olmaz” gibi onur kırıcı sözler söylemesi çocukta
ciddi hasarlara yol açmaktadır. Evde kişiliği zedelenen çocukta dışarıda onu onarmaya
çalışmakta, kendisini çevresine kabul ettirme çabası içine girmekte ve geleceğini karartacak
suçlara yönelmektedir (Gür, 1997:75). Maalesef eğitimsiz ebeveynler, özellikle çocuklarıyla
ilgili karşılaştıkları problemlerde çözüm yolunu daha çok kırıcı sözler söylemekte, vurmakta,
bağırmakta bulmaktadır.
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6.2.1.2. Aile İçi Şiddet Ve Boşanmalar
Aile içi şiddet; çocuğun psikolojik gelişimi açısından son derece önem arz etmektedir.
Aile içindeki olumsuz her davranış bulaşıcı bir hastalık gibi birbirine yayılmaktadır. Eşinden
dayak yiyen anne zamanla farkında olmadan bu olumsuz davranışı çocuklarına uygulamakta,
çocuklar da kardeşlerine, okuldaki arkadaşlarına, çevresine uygulamaktadır. Bu da,
çocuklarda davranış bozuklukları oluşturmaktadır. Böylelikle de her şeyi şiddetle
halledebileceklerini düşünmeye başlarlar ve suç işlemeye meyilli birer birey haline gelirler.
Ya da babaya karşı aşırı tepki oluşmakta, babaya cephe almaktadırlar. Sevginin yerini kin ve
nefret duyguları almaktadır. Aile bağlarının koparak birbirinden uzaklaşmasına zemin
hazırlamaktadır. Çocuğun ailedeki eksik sevgiyi sorgulamasına başka yerlerde arayışa
girmesine neden olmaktadır.
Boşanmalar ve ardından gelen üvey ebeveynlerin olumsuz davranışları çocukta en
fazla hasar bırakan durumlar arasındadır. Ailelerin parçalanmasıyla çocuklar ya annede ya da
babada kalarak, bir diğerinin eksikliğini sürekli hissederler. Boşanmış ailede çocuk, aile
ortamından yoksun olarak yaşamına devam etmektedir. Ayrıca; ayrılan eşlerin birçoğu tekrar
evlenmekte; dolayısıyla çocuklar, üvey anne veya üvey babayla yaşamlarını devam ettirmek
durumunda kalmakta; üvey anne ve babasını kabullenmekte zorluk çekebilmektedir. Bu da
çocukta psikolojik travmalara yol açmaktadır (Işık, 2007:84). Özellikle kız çocuklarının bir
kısmı üvey baba tarafından cinsel istismara uğramaktadır. Bazı çocuklar utandıkları için bunu
kimseye söyleyemezler ve hayatlarında derin yaralar açan bu durumla yaşamlarına devam
ederler. Bazı çocuklar ise çözümü evden kaçmakta bulurlar ve kimi zaman evde karşılaştığı
durumdan daha kötü durumlarla karşılaşarak geleceklerini ciddi anlamda riske atarlar.

6.2.1.3. Aile İçi Cinsiyet Ayrımcılığı
Özellikle doğuda ve kırsal bölgelerde görülen en büyük problemlerden birisi de
cinsiyet ayrımcılığıdır. Erkek çocuğun soyun devamı olarak görülüp, her yaptığının doğru
olarak kabul edilmesi çocuğun geleceği açısından çok büyük tehlike oluşturmaktadır. Bazı
aileler erkekleri el üstünde tutup, her istediğini yapmakta, kız kardeşlerinin ya da ablalarının
da aynı tutumu göstermeleri için de baskı yapmaktadırlar. Erkek çocuklarına hiçbir
sorumluluk aşılamazlarken, onların her yaptıklarını onaylarlar. Böyle çocuklar zamanla
kendilerine uygulanan bu avantajlı durumdan faydalanmaya başlar. Ablalarını ya da kız
kardeşlerini kendi işlerinde kullanmaya başlarlar ve suç işledikleri zaman da bunu onların
üzerine atarlar. Suç işlemek onlar için sıradan bir hal alır ve kendilerini hep haklı olarak
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görmeye başlarlar (Öz, 1997:106). Ailedeki bu ayrımcılıkla kız çocukları kendilerini değersiz
hissetmeye başlarlar ve özgüvenlerini kaybederler. Kendilerini hiçbir işi beceremeyen,
gereksiz, faydasız bireyler olarak görürler. Kendilerini hep baskı ve kontrol altında hissederler
(Kağıtçıbaşı, 1993:34). Hata yapacak korkusuyla her şeye tereddütle yaklaşırlar, kişilerle
iletişim kurmakta zorlanırlar ve içine kapalı bireyler olarak yaşamlarına devam ettirirler.
Toplumun her bireyi için önemli olan namus kavramından da erkek çocukları
bağımsız tutulmuştur. Halk arasında erkeğin tüm birlikteliği “erkeğin elinin kiri” olarak
gösterilmesi, çocukların gelecekteki yaşamının hüsranla sonuçlanmasına neden olmaktadır.
Yaptığı her şeyi doğru olarak algılayan erkek çocukları, yaptığı hataların sorumluluğunu asla
üstlenmeyen bireyler olacaktır.

6.2.2. İstismar ve İhmal
Çocuk istismarı; çocukların anne, baba ve/veya yakınlarının, çocuğun fiziksel, ruhsal,
cinsel gelişimlerini engelleyecek söz veya davranışta bulunması olarak tanımlanmaktadır.
Fiziksel istismar, yaralanma, ısırma, vurma, tekmeleme, yakma gibi çocuğun bedenine zarar
verme durumu olmasıyla gözle görülebilecek etkiler taşımasından dolayı en kolay belirlenen
istismar türüdür.
Duygusal istismar; çocuğun aşağılanması, yok sayılması, değersiz hissettirilmesi, ilgi
ve sevgiden mahkûm bırakılması, sözle veya fiziksel saldırılar ile korkutulması, tehdit
edilmesi, aşırı baskı gösterilmesi, reddetme gibi soyut nitelikler içermesinden dolayı en zor
belirlenen istismar türüdür. Ancak çocuğun itiraf etmesiyle kolayca belirlenebilir. Bu
istismarlar önlenmediği takdirde çocuğun tüm yaşamını olumsuz etkileyerek hayatında derin
izler bırakacaktır (Uğurlu, Gülsen, 2014: 10) İhmal edilmiş çocuklarda fiziksel istismara
uğramış çocuklara göre daha fazla içe kapanma, kısıtlı arkadaş ilişkileri, yalnız kalma isteği
görülmektedir (Taner, Gökler, 2004:83).
Cinsel istismar; yetişkinin çocuk ile ilişkiye girmesi veya cinsel herhangi bir davranış
için kullanmasıdır. Pornografiye maruz bırakma, çocuk pazarlama, teşhir, çocuğu çıplak
olarak izleme, oral temas, dokunma cinsel istismar kapsamında yer almaktadır
(http://cocuklaringelisimi.com/). Çocukların yakın akrabaları olan; ebeveynleri, abi, abla,
dayı, amca vb. güvendiği ve sevdiği kişiler tarafından cinsel istismara uğramakta ve bu durum
her toplumda ve her statüde kişiler tarafında gerçekleştirilmekte ve bu durum çoğu zaman
gizli kalmaktadır. Küçük yaşta cinsel istismara uğrayan çocuk kendisine yapılanı
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anlamayacak durumda olduğu için ifade edememekte ve gelecekte farkında olmadan birçok
sorunla yüze kalacaktır (Yalçın, 2011:24).
Türk toplumundaki bazı kültürel özellikler çocuk istismarını kolaylaştırmaktadır.
Ekonomik sorunlardan kaynaklı çok çocuklu ailelerin tek odalı evlerde kalmaları, ataerkil aile
yapısı, ailenin düşük eğitim düzeyinde olması, eğitimde cinsiyet ayrımcılığı olması, kızların
erken yaşta evlendirilmesi, çocuğa ve kadına şiddetin doğal karşılanması hatta “dayak
cennetten çıkmadır, kızını dövmeyen dizini döver” gibi sözlerle şiddetin desteklenmesi
istismarı kolaylaştırmaktadır (Yalçın, 2011: 1).
Aile içi şiddet, üvey anne veya baba, ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa sahip
olması, sevgisizlik, ihmal, ailedeki ekonomik sorunlar, cinsel/fiziksel istismar ve göçün
beraberinde getirdiği sorunlar olarak sıralanabilir. Fakat bu sorunlar arasında en büyük
kaynağın aileye dayandığı görülmektedir. Özellikle aile içinde dayak ve cinsel istismarın
olması çocuk için sokağın cazip hale gelmesine neden olmaktadır. Bazen de evden kısa süreli
uzaklaşmalar çocuklar için ilgi ve sevgi çağrısı anlamına gelmektedir. Eğer bu çağrılar
dikkate alınmazsa çocuk evden ve aileden tamamen uzaklaşıp sokağın tüm tehlikeleriyle baş
başa kalacaktır (http://ailetoplum.aile.gov.tr).

6.2.3. Göç ve Kentleşme
Tarih boyunca savaşlar, salgın hastalıklar, afetler, göç ve yoksulluk gibi durumlarda en
fazla zarar görenler çocuklar olmuştur. Osmanlı Devletinin son dönemlerde ardı ardına
yaşadığı savaşlardan dolayı kadınlar dul, çocuklarsa yetim kalmıştır. Savaş sonrası da
kaybedilen topraklardan göçler başlamış, yoksul ve kimsesiz çocuk sayısında artışlar
yaşanmıştır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar yakınlarının yanına verilmiş; yakınları yoksa
ıslahhanelerde bakımları ve yetiştirilmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti
Vakıf Medeniyeti olduğu için çocuklara bu vakıflardan da destek sağlanmıştır
(Karataş,2015:17).
1975 yılından günümüze kadar köyden kente göç edenlerin sayısı sürekli olarak
artmıştır. Köyden kente göç edenlerin sayısı 1980-1985 arasında en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. Sanayileşme süreci ile birlikte tarımsal iş gücündeki verimin giderek azalmasıyla
birçok kişi işsiz kalmış dolayısıyla kırdan kente göç cazip hale gelmiştir. Kırsaldaki aile
yapısıyla kentteki aile yapısı farklı olduğundan dolayı kişiler ciddi adaptasyon sorunları
yaşamıştır (Güreşçi, 2012:150).
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Kırsaldan kente giderek artan nüfus beraberinde sorunların artmasında önemli bir rol
oynamıştır. Yoksulluk, aile içinde çalışan bireylerin artmasını zorunlu kılmış, kırsal alanda
tarım işlerinde çalışan çocuklar, kentlerde atölyelerde, eve alınan işlerde çalışmış ya da
sokaklarda seyyar satıcılık yapmıştır (Ertürk, 1997:61). Akrabalık ve komşuluk ilişkileri
azalmış dolayısıyla toplumsal dayanışma olgusu giderek azalmıştır. Çoğu insan komşularını
dahi tanımadığı ve güven duygusunu kaybettiği için

“komşusu açken tok yatan bizden

değildir” hadisi halk arasında giderek önemini yitirmiştir.
Göçü zorunlu kılan diğer bir etmen de terör ve savaşlardır. Göç edilen yerde var olan
kültür göç eden kuşaklar arasında kültür ve değer farklılıklarına yol açmış bu da kültür
çatışmasıyla birlikte aile içi çatışmalara neden olmuştur (Ekici, 2014:220).
Gündemdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de ülkemize gelen göçmen çocuklardır.
Savaşın acı yönüne şahit olmuş, akrabalarını, arkadaşlarını hatta ailelerini kaybetmiş bunlarla
da kalmayıp yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Eğitimlerini yarıda
bırakmışlar, alışagelmiş yaşamlarını değiştirerek bulundukları ortama adapte olmaya
çalışmışlardır. Ailesinin ya da yakınlarının iş bulma sıkıntısından dolayı yaşamlarını devam
ettirebilmek için dilenmek, fuhuş, zorla evlendirme, satılarak evlendirme, sokaklarda seyyar
satıcılık yapmak, yoğun trafik arasında araçların camlarını silmek, bazı çetelerin kurbanı
olmak gibi hayatlarını tehlikeye atacak sorunlarla karşı karşıya kalarak çaresizce mücadele
vermektedirler. Zaten ilgi ve sevgiden çok uzak kalan bu çocuklar her ne kadar yaşam
koşulları gelecekte değişecek olsa bile yaşadıklarının etkisinde kaldıkları için sorunlu bireyler
olarak yaşamlarına devam edeceklerdir.

6.2.4. Ekonomik Nedenler
Ailedeki ekonomik sorunlardan en fazla çocuklar etkilenmektedir. Ekonomik
yetersizlikten dolayı istediği hiçbir şeyi alamayan çocuk adaptasyon sorunu da yaşamaktadır.
Arkadaş çevresinin sahip olduklarına sahip olamayan çocuk zamanla onların arasında
kendisini dışlanmış hissederek yalnızlığı tercih etmektedir. Aynı şekilde ailesinin giderlerini
karşılayamayan ebeveynler zamanla psikolojik problemlerle karşılaşmakta, kendisine ve
çevresine zarar verecek alışkanlıklara yönelmektedir. Zamanla aile içi şiddet, intihar, alkol,
intihar vakaları, çocuk suçluluğu gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Doğan,2009:179).
Ailedeki birliğin, beraberliğin ve huzurun azalmasıyla birlikte çocuk aile bağlarını koparmaya
başlamakta ve huzuru aile ortamının dışında aramaktadır.
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Kırdan kente göçen ailelerde ise çocuk kırsal kesimde tarlada ailesine yardım etmiş,
kentte ise ekonomik sıkıntı çeken ailesine yardım etmek için ve çocuk işgücünün ucuz olması
sebebiyle her ortamda çalıştırılmıştır. Özellikle gecekondu gibi yoksul mahallelerde yaşayan
ebeveynlerinin ekonomik sıkıntı içinde olması nedeniyle çocuğu zorla çalıştırmak zorunda
kalmıştır (İnal, 2007:22).

6.2.5. Medyanın Etkisi
Medya araçları insanların yaşantılarına girmediği dönemlerde insanlar birbirleriyle
daha çok sohbet eder, dertlerini, sevinçlerini paylaşırlardı. Medyanın hayatımıza girmesiyle
sevgi, saygı, yardımlaşmanın ve insan ilişkilerinin güçlü olduğu bir yapıdan tam tersi bir
duruma geçiş oldu. İnsanlar vakitlerini çeşitli aktiviteler, ziyaretlerle geçirirken büyük bir
kısmını televizyon ya da internet ile geçirmeye başladılar. Medyanın en fazla etkilediği kesim
ise çocuk olmuştur. Ebeveynler çocuklarıyla vakit geçirmektense onları tablet, bilgisayar ve
televizyon gibi medya araçlarıyla oyalayarak kendi dünyalarına çekilmeye başlamışlardır.
Çocuklar medya araçlarıyla çok fazla iç içe olmuşlar ve onlarsız yemek yiyemez, başka bir iş
yapamaz hale gelmişlerdir. Adeta onlarla bağımlı olarak yaşamaktadırlar. Bunun sonucunda
çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle bağını yavaş yavaş koparan, medyanın
dünyasında yaşayan özgüvensiz, asosyal bireyler olarak hayatlarına devam ettirmektedirler.
Medya sadece çocuğun çevresiyle iletişimini koparmamaktadır. Aynı zaman da çeşitli
suç olaylarına ve şiddete yönlendirmektedir. Yapılan araştırmalara göre çocukların
gerçekleştirdiği şiddet olaylarının kaynağı medya araçları olarak gösterilmektedir. Medya
araçlarını kullanma süresi ile çocukların çevresine şiddet uygulaması, kaygılı, depresif
olmaları, davranış bozukluğu göstermeleri arasında yüksek oranda ilişki bulunmuştur (Atay
ve Öncü, 2007: 73). Medyanın en zararlı yönlerinden biride çocukları sosyal medya ve çeşitli
oyunlar aracılığıyla çeşitli çete, fuhuş gibi tehlikeli alanlara sürüklemesidir. Çocuklar
medyaya güvenerek tüm bilgilerini doğru ve açıkça yayınlaması sonucunda çeşitli suç
örgütlerin onlara ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durumu fırsat bilen art niyetli kişiler
çocukların zaaflarından faydalanıp onlara yakınlaşarak onları her türlü suça yöneltmektedir.
Doğru ve kontrollü kullanılmayan medya araçları ne yazık ki çocuklar için tehlike unsuru
olmaktadır.
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6.2.6. Dinin Etkisi
Din insanın iyi bir yaşam sürmesi için hayatına yön veren, duygu, düşünce, irade,
vicdan gibi eğilimlere hitap eden ve insan hayatında önemli rol oynayan ilahi kanunlar
bütünüdür (Özel, 2011:75). İslam dini insanlara sadece ibadetleri yerine getirmesini
öğütlemez aynı zamanda insan ilişkileri, hak, adalet, fedakarlık, sorumluluk sahibi olmak gibi
sosyal konuları da öğütler (Sula, 2008;75). Bütün canlılara merhamet edilmesini emreder.
Çocuklar doğduklarında vicdan ve ahlak gibi değerlerden habersiz doğarlar. Bu
değerleri zamanla aileden, çevreden veya okuldan öğrenirler. Ahlaki değerlerin öncelikle
öğretildiği yer ise ailedir. Aile gerekli ve doğru ahlaki donanımlara sahipse bunu çocuğuna
davranış ve sözlerle aktarır. Ahlakı en iyi şekilde öğreten ve yol gösterici olan İslam dinidir.
İslam dini bize her zaman adil, güvenilir, merhametli, dürüst olmayı ve empati kurmayı
emrederek iyi bir ahlaka sahip olmamız için bize yol gösterir. Ayetlerin ve hadislerin
çoğunluğu ahlaki değerleri içerir.
"Müminlerin iman yönünden en üstünü, ahlakça en iyi olanıdır." (Ebu Davud, Sünen,
15). Hadisiyle ahlakın iman yönünden ne kadar gerekli olduğu açıkça beyan edilmektedir.
Yine "Sizden biriniz, kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda
iman etmiş olamaz" (Buhari, İman, 7) hadisiyle insanların empati kurması sağlanmış, kişinin
başkaları için de iyi ve güzeli istemesi için yönlendirilmiş ve bu imanın gereği olarak beyan
edilmiştir. Böylelikle hiç kimse bir başkası için kötülük düşünmeyecek, kavgalar,
kıskançlıklar ve tüm problemler ortadan kalkıp, insanlar birbirlerine sevgi ve hoşgörüyle
yaklaşarak refah ortamı oluşacaktır.
Ailede gerekli dini eğitimi alan çocuk ahlaki değerlere sahip olarak yetişir. Kendisine,
ailesine ve çevresine zarar verecek tüm düşünce ve davranışlardan uzak kalır ve kaliteli bir
yaşam sürdürerek hayatına devam eder.
Yapılan araştırmalara göre sokak çocuklarının dinin gereklerini öğrendikten sonra
kötü düşünce ve davranışlardan uzaklaşmış ve aile yaşamına geri dönmüştür. Ekonomik
sorunlardan dolayı sokakta yaşamaya başlayan çocuklar çözümü iş aramakta bulmuş,
kendisine ve çevresine zarar verecek tehlikeli oluşumlardan uzak durmuştur. Dinin kontrol
gücüyle çocuklar için doğru ahlaki değerlere sahip olmasında olumlu etki sağlamıştır
(Okumuş, 2007: 32).
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6.3. Sokakta Yaşamanın Getirdiği Riskler
6.3.1. Barınma ve Yetersiz Beslenme
Çocuğun büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için yeterli
miktarda besin öğelerini alması gerekir. Yeterli derecede ve düzenli beslenmeyen çocuk
büyüme ve gelişme konusunda problemlerle karşılaşır. Vücut direnci düşer, dış etkenlere ve
hastalıklara karşı dirençsiz kalır (Kesmen, 2007:20). Sokak çocukları ailelerinin yanında
kalmadıklarından ya da zamanın çoğunluğunu sokaklarda geçirdikleri için yeterli
beslenememekte ve sağlıksız gıdalar almaktadırlar. Dolayısıyla fiziksel gelişimlerini
tamamlayamamakta ve birçok hastalıkla karşı karşıya kalmaktadırlar.

6.3.2. Eğitimsiz Kalma
İnsanları diğer yaratılan canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilmesi ve bilgiye
olan açlığıdır. Kendisini sürekli olarak geliştirebilme potansiyeline sahip olan insan zamanla
gerekli bilgi, beceri ve donanımlar kazanarak yaşamını daha kaliteli hale getirir ve çevresine
örnek teşkil eder. İnsanların kendilerini yetiştirmelerinde ve geliştirmelerindeki en büyük
etken de eğitimdir.
Sokakta yaşayan ya da çalışan çocuklar, yeterli zaman bulamadıklarından, ekonomik
sıkıntıdan veya okuldaki başarısızlıklarından dolayı eğitim imkânlarından çok az ya da hiç
yararlanamamaktadırlar. Okula gitmeyenler çoğunluğu oluşturmaktadır (Meder, 2008: 211).
Ekonomik zorluklar nedeniyle çocuğun tam gün çalışmasıyla eğitimine devam etmesi
olanaksız hale gelmektedir. Bazı ailelerde küçük çocukların okuması için büyük çocukların
çalışması gerekmektedir (Warshaw: 2001:43)

6.3.3. Kronik, Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklar
Sokakta yaşayan veya çalışan çocuk birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Ergenlik
döneminden önce ağır çalışma koşullarında çalışmaya başlayan çocuklarda büyüme ve beden
gelişmesi yavaşlar. Sağlıksız ve düzensiz beslenmenin etkisiyle dirençleri azalır ve bulaşıcı
hastalıklara kolay yakalanırlar. Sokağın sağlıksız yaşam koşulları, soğuğun etkisi, beslenme
yetersizliğinden ve hijyen eksikliğinden dolayı kronik solunum yolu hastalıklarına ve bulaşıcı
hastalıklara yakalanmaktadırlar. Aşırı stresten kaynaklı kalp hastalıları yaygındır. Çöp
toplama işinde çalışan çocuklar kimyasal atıklardan dolayı zehirlenme, yanıklar ve
yaralanmalar gibi risklerle karşılaşmaktadırlar ( Yılmaz, 2013:9)
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6.3.4. Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişi için zorunlu bir
ihtiyaç haline gelmesi, alınan dozun ve sıklığın giderek artması, alınmadığında beyin
işlevlerinde değişikliğe yol açarak günlük hayatının sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir
(Tosun, 2008:204). İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan çocuklar kendilerini ifade etmek ve
kabul ettirmek amacıyla madde kullanımına yönlenmektedirler. Ayrıca dilenme, hırsızlık,
haraç toplama gibi yüz kızartıcı suçları işleyebilmek için maddeye kullanımına ihtiyaç
duyarlar. Bu sayede aşırı güven sağlayarak her türlü suçu ve tehlikeyi kolaylıkla aşabileceğini
düşünmektedirler. Çocukluk çağında istismara uğrayanlar yaşadıklarını unutabilmek amacıyla
da madde kullanmayı tercih etmektedir (Aksoy ve Ögel, 2005:164).
Korku, utanma, üşüme ve moral bozukluğu çocukların madde kullanmalarına yönelten
nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre daha çok çok suçlayıcı, ilgi
ve sevgi göstermeyen, kendi sorun ve ilgileriyle meşgul olan ailelerin çocukları maddeye
yönelmektedir. Ailenin bu sorumsuz davranışlarından dolayı çocuk madde kullanarak
yaşamındaki boşluğu doldurmaya çalışmaktadır (Meder, 2008:211).
Madde kullanan çocuklar kurallara uymazlar, kendine ve çevresine zarar verme
eğiliminde bulunarak suçlara neden olmaktadırlar. Bağımlı olduğu maddeyi alabilmek için
gasp, hırsızlık, cinayet, fuhuş gibi suçlara yönelmektedirler (Altuner, Engin, Gürer, Akyay ve
Akgül, 2009:88). Bağımlı olduğu maddeyi almak için gereken paranın temini amacıyla gasp,
hırsızlık, cinayet, fuhuş ve diğer suçların işlenmesi de söz konusu olmaktadır.

6.3.5. Cinsel İstismara Uğrama ve Suça Sürüklenme
Çocuklar sokakta yaşamaları veya sokakta çalışmaları nedeniyle birçok suça maruz
kalmaktadır. Bu çocukları çete ve gruplar kapkaç, dilencilik, fuhuş, gasp gibi suçlara
yönlendirmektedir (Güngör, 2008:28). Özellikle sokakta yaşayan kız çocukları cinsel
istismara maruz kalmaktadır. Yaşlarının küçük olmasından ve ailelerinden uzak olmalarından
dolayı kolayca kandırılıp fuhuşa sürüklenmektedirler (Özel, 2011:30).
Çocuklar sokakta karşılaştığı riskler nedeniyle gelecekte telafisi olmayacak sosyal
sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Özellikle kız çocukların fuhuşa
sürüklenmesi nedeniyle cinsel yollarla geçen hastalıkların bulaşma riskini açık hale
getirmektedir. Çocukların bir arada uyumları aralarında eşcinsel ilişkilere de neden
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olmaktadır. Yolculuk esnasında trenlere, otobüslere, gemilere kaçak binen çocuklar iniş ve
binişlerde kaza geçirme tehlikesiyle karşılaşmaktadır (Meder, 2008 :210). Çoğu zaman
buralarda diğer yolcuların olumsuz tepkileriyle ve bakışlarıyla yüz yüze kalmaktadırlar.

6.4. Türkiye'de Sokak Çocukları
6.4.1. Osmanlı Dönemindeki Sokak Çocukları
Bir milletin aile yapısı sağlam ise, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur.
Geçmişteki aile yapısını incelediğimizde Osmanlının buna en güzel örnek teşkil eden aile
yapısına sahip olduğunu görürüz. Osmanlı da aile bireyin hayatında bağlarının kopmayacağı
temel ve tek kurumdu. Bütün sorunlar aile içinde çözülür ve aile bireyleri birbirlerine destek
olurlardı. Boşanma hiçbir dinin hoş karşılamadığı ve ailenin korunması en çok dikkat edilen
konuydu. Ailenin günlük yaşamı çocukların eğitimi, beslenmesi, karı koca ilişkileri aile için
son derece önem arz ederdi. Çocuk aileyi devam ettirecek temel unsurdu ve hayat onun
etrafında oluşurdu. Eğitim Osmanlı toplumunda en önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde
ailenin, akrabaların, mahallenin kontrolü bulunurdu. Çocuk aile ve yakınlarının gölgesinde
büyürdü. Çocuk hatalı davranışlarda bulunduğu zaman herkes onu uyarır, kulağını çeker, iyi
hal ve davranışlarda bulunduğu zamanda ise herkes onu överdi. Çocuk aile ve cemaatin
ağırlığını her zaman üzerinde hissederdi (Ortaylı, 2006:84). Çocuğun öksüz ve yetim kalması
durumunda ise yakın akrabaları tarafından sahip çıkarılırdı. Dolayısıyla çocuğun sokağa
çıkması düşük ihtimaller arasında yer alırdı.
Osmanlı döneminde akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok kuvvetli olduğu için
ekonomik olarak sıkıntıya düştüklerinde birbirlerine destek olurlardı. Devlet tarafından da
çocuklu aileler ve dul kadınlar ekonomik yönden de desteklenmiştir. Dul çocuklu kadınlara,
ikiz veya üçüz çocuklu ailelere dini ne olursa olsun maaş bağlanmıştır. Kimsesiz ve terk
edilen çocuklar da bir ailenin yanına verilerek ailelere maddi destekte bulunulmuştur (Sula,
2008:18).
Osmanlı döneminde kurumlar ve vakıflar vasıtasıyla sosyal düzen korunmaya
çalışılmış, ihtiyacı olan çocuklara barınma, beslenme, eğitim ve meslek destekleri sağlanarak,
topluma kazandırılmıştır. Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın Nişli aileler ve
muhacir çocuklardan yetim ve öksüz kalıp, kendilerine bakacak kimsesi olmayanların bakım
ve yetiştirilmeleri için Niş Islahhaneleri kurulmuştur. Bu Islahhanelerde Müslüman ve
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Hristiyan öğretmenler görevlendirilerek çocukların meslek öğrenmeleri sağlanmıştır. Burada
okuma ve yazmanın yanında terzilik ve sanat eğitimi gibi alanlara da yer verilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin ilk parasız özel okulu olan Darüşşafaka, esnaf çıraklarını eğitmek
için kurulmuştur. Fakat önceliği öksüz ve kimsesiz çocuklar olmuştur. Bütün çocuklara dini
bilgiler öğretilmiş ve her türlü evrakı kısa zamanda okuyup yazmaları için eğitim verilmiştir.
Maddi sıkıntısı olanlara ve başarılı olup eğitime devam edebileceklere gerekli maddi
yardımlar yapılmıştır. En önemli sosyal kurumların başında gelen Darülaceze ise İstanbul’un
düzenini bozan serseri ve dilencilerin disipline edilmesi ve düzenin sağlanması amacıyla
devlet tarafından planlanmış ve hizmete açılmış bir kurumdur (Karataş, 2015).
Sanayi sonrası toplumlarda ise geniş ailede akrabalar tarafından toplumsallaşan
çocuklar, artık çekirdek aile içerisinde sosyal bir varlık olmayı öğrenmiştir. Yetişkinler ise
daha önceki dönemlerinde yaşamadığı zor çalışma şartlarında ailelerini geçindirme çabasına
girmişlerdir. Çalışma koşullarında büyük sorunlar yaşayan bireyler, bu gerginliklerini aile
içinde yansıtmaya başlamıştır (Ekici, 2014:212).

6.4.2. Türkiye'deki Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılması
Sokak çocuklarını veya çalışan çocukları topluma kazandırmaya yönelik çalışmaların
yapıldığı birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır. Bunlardan bir kısmı:

6.4.2.1. Gençlik ve Toplum merkezi
Sokakta yaşayan ya da çalışan çocukların sokakta edindikleri olumsuz davranışları ve
uğradıkları her türlü istismarı gidermeye yönelik hizmetler veren, barınma, beslenme, sağlık,
eğitim, meslek edindirme gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, çocuklara ve ailelerine rehberlik
hizmeti vererek topluma kazandıran bakımevleridir (http://ailetoplum .aile.gov.tr/).

6.4.2.2. Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
İstismara ve ihmale uğrayan çocukları koruma altına alarak, barınma, beslenme ve
örgün eğitim imkanı sağlayarak çocukların ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar
yapmaktadır. Burada çocuklar sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve rehber öğretmenler
vasıtasıyla rehabilitasyon ve sosyal hayata uyum sağlama destekleriyle topluma
kazandırılmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli kurslar, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak
ilgi ve kabiliyetlerini keşfetme imkanını yakalamaktadır. Öğrenimine devam ettirmek isteyen
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öğrenciler eğitimleri boyunca Gençlik Evi adı verilen evlerde yaşamlarına devam
ettirmektedirler. Gençlik Evleri apartman dairelerinden oluşmakta, bu dairelerde iki veya daha
fazla öğrenci barınmaktadır. Öğrenciler bu evde yaşayarak hem ev hayatına adapte olmakta,
hem de ruhsal ve sosyal destek alarak daha kaliteli bir yaşam fırsatı yakalamaktadır
(http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/).

6.4.2.3. Hayat Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı ilköğretim çağında, ailesiyle birlikte yaşayan
ve sokakta çalışan çocukları sokakta çalışmaya iten nedenleri araştırıp, ortadan kaldırmaya
yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla “Çocuklar Sokakta Solmasın” adlı bir proje
yürütmektedir. Sokakta çalışan çocukların aileleri düzenli olarak ziyaret edilmekte, gıda,
giyim, sağlık, eğitim desteği verilmektedir. Bunların yanında çeşitli sosyal etkinlikler
düzenleyerek çocukların eğlenerek sosyal hayata adapte olmasına olanak sağlamaktadır
(http://cocuklar sokaktasolmasin.com/).

6.4.2.4. İlk Adım İstasyonu
İlk Adım İstasyonlarına sosyal hizmet uzmanları ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı
Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalardan, sokak çocukları alanında gönüllü çalışan
derneklerden ve kendi isteği ile gelen çocuklar kabul edilmektedir. Burada çocukların giyim,
sağlık, temizlik, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Belirli bir uyum sürecini
tamamlayan çocuklar eğitim durumlarına göre Gençlik ve Toplum Merkezlerine
yönlendirilmektedir (http://ailetoplum.aile.gov.tr/).

6.5. Çocuk İstihdamının Sosyal Ve Ekonomik Yönü
6.5.1. Toplumsal Boyutu
Sağlıklı bir toplum, bedensel, ruhsal, sosyal yönden yeterli düzeyde olan bireylerden
oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, çocukların çok yönlü gelişimine ve
eğitimine önem vermek ve bununla ilgili kaynak ayırmakla mümkündür. Araştırmalar
göstermiştir ki, sosyal yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılandır. Çünkü her yönden
sağlıklı yetişmiş bir çocuk, gelecekte yaratıcı, üretici, çok yönlü düşünebilen, bilimsel
problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barışık, hak ve
sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır (Senemoğlu, 2005; 1).
Ayrıca, çocuğun içinde bulunduğu çevrenin ve çocuğa sağlanan eğitimin niteliği de
onun gelecekteki başarısını ve yaşam kalitesini büyük ölçüde belirlemektedir. Bu da toplumun
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kalitesi anlamına gelmektedir. Bloom'un yaptığı analizlere göre, bir çocuğun zihinsel
gelişiminin %50'si 4 yaşına, %30'u 4 yaşından 8 yaşına ve %20'si de 8 yaşından 17 yaşına
kadar gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, çalışan çocukların daha zihinsel gelişimlerini tam
olarak tamamlamadan çalışma hayatına atılması, onların gelecekte sosyo-psikolojik bazı
sorunlarla karşılaşmasına neden olacaktır.
Bu doğrultuda işletmeler, çocuk emeğini kullanmayarak toplumun yapısının
bozulmaması açısından büyük bir sosyal sorumluluğu yerine getirmektedirler. Çünkü, nedeni
ne olursa olsun çocukların çalıştırılması, toplumların geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Ağır
iş koşulları altında çalışan çocuklar, hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöküntüye uğramakta,
toplumu dinamik ve zihinsel gelişimi yeterli olan bir genç nesilden mahrum etmektedir (Türkİş,2005, 3). Böylece, bir işletmenin sosyal sorumluluk bilinciyle çocuk işgören çalıştırmaması
önemli bir toplumsal sorununun çözülmesini sağlayacaktır.

6.5.2. Ekonomik Boyutu
Endüstri devrimi sonrası devlet müdahalesinin olmadığı dönemlerde bugünkü gelişmiş
ülkelerin çoğunda çocukların ağır iş koşullarında neredeyse bedavaya çalıştırıldığı
bilinmektedir. Ancak, devletin ekonomiye müdahalesi ve özellikle de sosyal devlet
anlayışının güçlenmesi, beraberinde çalışma yaşamına yönelik bazı sosyal politikaların
uygulama alanı bulmasını sağlamış ve çocuk istihdamının azaltılması yönünde tedbirlerin
alınmasını gerektirmiştir.
Ancak, birçok tedbire rağmen günümüzde özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde çocuk istihdamının giderek artış gösterdiği bir gerçektir. Bunun önemli
nedenlerinden biri de ülkeler için küresel ekonomide rekabet avantajı elde etmek ve haksız
rekabete dayalı bir strateji izlemek anlamına gelen "Sosyal Damping" uygulamalarıdır.
Türkiye de bu tür ülkeler arasında yer almakta ve en çok çocuk çalıştıran ülkeler
sıralamasında Kenya, Bangladeş ve Haiti'den sonra gelmektedir. (Çakır, 2005,1)
Ancak, sorunu geniş bir bakış açısıyla ele aldığımızda, çocuk işgücüne yönelik emek
talebi ve emek arzının nedenleri üzerinde durulması gereklidir. Öyle ki, sadece sorunun talep
yönü üzerinde durulmamalı, çocukları çalışmaya iten nedenlerin önlenmesine yönelik
tedbirler de alınmalıdır. Bu tedbirlerin başında da yoksullukla mücadeleyi öngören politikalar
gelmektedir.
Bu doğrultuda, çocukları çalışmaya iten neden, genel olarak gelir dağılımındaki
adaletsizliğin özellikle düşük gelir grubundaki ailelerin aleyhine giderek artış göstermesidir.

242

Bunun sonucunda, bir aileden daha fazla kişinin emek piyasasına girmesi zorunlu hale
gelmekte ve böylece, çocuklar çalışmaya yönelmektedir.
Ayrıca, hızlı nüfus artışı, iç göç ve çarpık kentleşme gibi sosyal bazı problemlerin
ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar ailelerin parçalanmasına neden olmakta, bunun sonucunda
da çocuklar erken yaşlarda çalışma hayatına atılmaktadır.
Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki
6-14 yaş grubu çalışan çocukların % 68'i aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışırken, geri
kalan kısmı ise, meslek sahibi olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmayı tercih
etmektedir. (TÜİK,2005,5) Bu sonuçlardan anlaşılmaktadır ki, çocuk istihdamının tek amacı,
ek gelir ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu durum işverenlerin çocuklar üzerindeki baskısını daha
da arttırmaktadır. Çünkü çocuklar, ağır koşullara rağmen işten ayrılamamaktadır.
Ayrıca, TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de 6-14 yaş grubundaki çocuklar sivil
nüfusun yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuk nüfusu 12 milyon
civarındadır ve bu sayının yaklaşık %10'u çalışmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de çalışan nüfusun
%5'lik kısmı çocuklardan oluşmaktadır. (TÜİK,2005,8)
Çocukların tehlikeli ve sömürücü işlerde çalıştırılmaları, "Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme"'de yer alan bütün hakların ihlali anlamına gelmektedir. Çocuklarm bulaşıcı
hastalıklardan korunması ne kadar önemli ise, onların tehlikeli ve sömürücü işlerde
çalıştırılmasının önlenmesi de o derece önemlidir (Tütüncü, 2003, 9).
Çocuk işçiliğinin aşağıdaki durumlarda sömürücü bir nitelik taşıdığı söylenebilir:
1- Çok küçük yaşta tam gün çalışma.
2- Çok uzun saat çalışma.
3- Aşırı fiziksel, toplumsal, psikolojik stres yaşatan işlerde çalışma.
4- Sokaklarda kötü koşullar altında yaşama ve çalışma.
5- Düşük ve yetersiz ücret verilen işlerde çalışma.
6- Aşırı sorumluluk verilen işlerde çalışma.
7- Öğrenimi engelleyici işlerde çalışma.
8- Kölelik, zorunlu çalışma veya cinsel sömürü gibi çocukların onuruna ve öz
saygılarına zarar veren işlerde çalışma.
9- Toplumsal ve psikolojik gelişmeyi aksatan işlerde çalışma.
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Bütün bu veriler ışığında çocuk istihdamı sorununun kısa sürede ortadan kaldırılması
mümkün görülmemektedir. Çünkü bu sorun yoksullukla, okullaşma oranıyla ve benzeri
sosyo-ekonomik unsurlarla ilgilidir. Örneğin, TÜİK'in 2004 verilerine göre ülkemizde
ilköğretimdeki okullaşma oranı %89,6 olmasına karşın özellikle doğu ve güneydoğu
bölgelerinde okullaşmanın yetersizliği, çocukların okula gitme eğilimi düşürmekte ve onların
çalışmaya yönelmelerini sağlamaktadır. (Çakar,2003,1) Dolayısıyla okullaşma oranı ne kadar
yüksek olursa, çocuk istihdamı da o kadar düşecektir.
Sonuç

olarak,

çocuk

istihdamının

önlenmesi

önemli

sosyal

politikalar

gerektirmektedir. Öyle ki, sadece işletmelere yaptırım uygulamak yetmemekte, çocukların
çalışma zorunluluğunu ortadan da kaldırmak gerekmektedir. Dolayısıyla ülkemiz de dahil
olmak üzere bu konuda sorun yaşayan tüm devletlerin çift yönlü bir politika uygulaması
gerekmektedir.
Bu doğrultuda, çocuk istihdamı artık devletlerin sosyal politikalar üreterek çözüme
ulaşmasının ötesinde daha başka tedbirler almayı da gerekli kılmaktadır. Çünkü devletlerin
politikaları gereği işletmelere çocuk istihdamının önlenmesine yönelik yaptırımlarda
bulunması pratikte her zaman mümkün değildir. Dolayısıyla, çocuk çalıştırmamaya yönelik
girişimleri kalite standardının bir parçası olarak algılatmak ve işletmeleri bu doğrultuda
yönlendirmek gerekmektedir.

6.6. Çocuk İstihdamı İle İlgili Düzenlemeler
6.6.1. Genel Çerçeve
Çocuk istihdamının günümüzde gün geçtikçe büyük bir toplumsal sorun haline
gelmesi bilinen bir gerçektir. Özellikle, çocuk emeğinin ucuz ve yaygın olması bu durumu
içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürüklemektedir. Bugün, milyonlarca çocuk, fiziksel,
zihinsel, eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine zarar veren ve ulusal yasalarla, uluslararası
standartlara uygun olmayan koşullarda çalışmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
araştırmalarına göre, 5-14 yaş grubunda 250 milyon çalışan çocuğun bulunduğu ve 12-17 yaş
grubundaki 280 milyon çocuğun da çalıştığı için okula devam edemediği tahmin
edilmektedir.(Sapancalı, 2002,18)
Günümüzde gelişmiş ülkeler, çocuk istihdamı sorununu önemli ölçüde çözmüş olsa da
bu tür ülkelerde halen çalışan çocuk sorunlarına rastlanmaktadır. Bunun önemli bir sebebi de,
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genellikle az gelişmiş ülkelerden gelen göçmen ailelerin çocuklarının istihdamda yer almak
istemesidir. (Baştaymaz, 1998,62)
Çocukların istihdamda yer alması, özelikle haklarını savunamayan ya da daha doğrusu
hiçbir çalışma hakkı olmayan bir kitlenin istismara açık olması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle de, çeşitli ulusal, uluslararası norm, proje ve standartlar gündeme gelmiştir.

6.6.2. Uluslararası Düzenlemeler
Türkiye'nin de onayladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin
1.maddesi, 18 yaşından küçük herkesi "çocuk" olarak tanımlamaktadır. ILO ise, 15-24 yaş
grubunu genç işçi kabul ederken, 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak yada
yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları "çocuk işgören" olarak adlandırmaktadır. Bu
sözleşmenin 32.maddesinde ise, çocuğun sosyal, zihinsel, ruhsal, ahlaksal gelişimi için zarar
oluşturabilecek her türlü ekonomik sömürü içeren işlerde çalıştırılmasına karşı korunması da
bir hak olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, maddenin devamında taraf devletler, bu maddenin
uygulamaya konmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar
denmektedir.
Bu önlemler arasında, işe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırının tespit
edilmesi, çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemelerinin
yapılması yer almakta ve bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için de ceza ya
da başka uygun yaptırımların yerine getirilmesi ön görülmektedir (TÜİK,2005,12). ILO'nun
çocuk istihdamı ile ilgili iki temel sözleşmesi bulunmaktadır. 138 nolu sözleşme ile
çocukların istihdama kabulünün asgari sınırı belirlenmiş, 182 nolu sözleşme ile de kötü
koşullardaki çocuk istihdamı yasaklanmıştır. Bununla birlikte, ILO, 1992-93 yıllarından
itibaren "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programını" (IPEC) başlatmıştır.
Ancak, öncesinde, ILO, 1919 yılında, Uluslararası Çalışma Konferansında 5 no'lu "En
Az Çalışma Yaşı Sözleşmesi"'ni kabul ederek, çocuk işçiliğine ilişkin ilk sözleşmeyi kabul
etmiş oldu. Bu sözleşme, 14 yaşından küçük çocukların endüstriyel işletmelerde çalışmasını
yasaklamıştır. (Bakırcı, 2004,52) Sonraki 50 yıl boyunca, 9 değişik sözleşme daha kabul
edilerek endüstri, tarım, denizcilik, endüstri-dışı, balıkçılık, yeraltı işleri gibi farklı
sektörlerdeki en az çalışma yaşı belirlenmiştir.
1973'de kabul edilen ve oldukça kapsamlı olan 138 nolu sözleşme, en az çalışma
yaşını 15 olarak kabul etmiş ve bununla birlikte, 13 yaşını doldurmuş çocukların da ancak
hafif işlerde çalıştırılabileceğini öngörmüştür.
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6.6.3. Türkiye'deki Düzenlemeler
Türkiye'de de 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesi ilgili uluslararası sözleşmeler
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların
çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan
çocukların, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına
devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılmasına da izin verilmiştir.
Ayrıca,

ilgili

maddede

çocuk

işgörenlerin

işe

yerleştirilmelerinde

ve

çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel, psikolojik gelişmeleri, kişisel
yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır denmektedir (Kurt, 2004,57). 1982 tarihli Anayasa'nın
50. maddesinde de kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz ifadesi
yer almaktadır. Dolayısıyla, çocuk istihdamının önlenmesi anayasal dayanağı olan bir
zorunluluktur.
İlgili yasal düzenlemelerin yanı sıra, ILO'nun 1992'de oluşturduğu IPEC programına
katılan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
koordinatörlüğünde, ilgili bakanlık birimleri, işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler ile
çeşitli vakıf ve dernekler tarafından çeşitli projeler uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanan bu
projelerin kısa vadede hedefi, çocukların çalıştırma koşullarının iyileştirilmesi ve en riskli
alanlarda çalışmalarının engellenmesi, uzun dönemde ise çocukların tümüyle çalışmaktan
alıkonulmasıdır (Çalışma Bakanlığı, 2000, 2). SA 8000 Standardı'nın da, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonları ve ilgili ILO
sözleşmeleri temel alınarak oluşturulduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, ilgili mevzuattaki
hükümlerin yerine getirilmesi standarda uymayı da sağlayacaktır.

6.7. Çocuk İstihdamı Boyutuyla Sosyal Sorumluluk Standardı
6.7.1. Genel Olarak Sosyal Sorumluluk
İşletmeler, genellikle ekonomik amaçlar doğrultusunda kurulurlar. Ancak, işletmelerin
ekonomik olmayan amaçları olarak kabul edilen sosyal sorumlulukları vardır. Bir işletmenin
ekonomik olmayan amaçları işletmenin çevresi ile ilgilidir. İşletmenin çevresi de çıkar
gruplarından oluşmaktadır. (Eren, 2004, 97) Bu çıkar grupları ise, müşteriler, kamu
teşekkülleri, halk, işgörenler ve sendikalardır. Ancak, işletmeler çoğunlukla, bu çıkar
gruplarının yararlarını maksimize etme noktasında bazı ödünler vermek zorunda kalırlar.
Çünkü ekonomik olmayan bu amaçları yerine getirmek, işletmelerin ekonomik amaçlarına
ters düşmektedir.
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Sosyal sorumluluğa yönelik lehte ve aleyhte bazı görüşler ileri sürülmüştür. Aleyhte
olan görüşler, daha çok, sosyal sorumluluğun işletmeye yüklediği maliyet unsuruna
odaklanmıştır. Bu çerçevede, bir işletmenin asıl çalışma sahasından uzaklaşarak bazı
faaliyetlerde bulunması, maliyetleri arttırıcı bir etki yapmaktadır. Lehte olanlar ise, nasıl ki
bireylerin bir ülke vatandaşı olarak bazı sorumlulukları varsa, işletmelerin de toplumun bir
parçası olmasından kaynaklanan sorumlulukları vardır görüşünü savunmaktadır.
Ayrıca, sosyal sorumluluğa eğilmeyen işletmelerin ileriki aşamalarda daha fazla bir
maliyetle karşı karşıya kalacağını savunan lehte görüşler de vardır. Öyle ki, işletmelerin
sosyal sorumluluğa tepki göstermek yerine bazı önlemler almalarının daha tutarlı bir davranış
olduğu söylenebilir. Örneğin, nehir, deniz ya da gölü kirleten bir işletmenin, buradaki yaşamı
yok ettikten ve bu suları kullanılamaz hale getirdikten sonra, temizlemeye çalışması hem çok
maliyetli hem de uzun süreli bir iştir.
Sosyal sorumluluk aslında, bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve
geliştirme konusundaki yükümlülükleridir. Bunlar, doğal çevreyi koruma, müşterilerin
tercihlerini dikkate alarak kaliteli ürünler üretme, işgörenlerin temel hak ve özgürlüklerine
saygı gösterme, işletmeyi ortakların haklarını koruyacak ve yatırımları karlı kılacak şekilde
yönetme, toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini
destekleme gibi uygulamalardır. (Griffin, 1998, 825)

6.7.2. Sosyal Sorumluluk Standardının Genel Çerçevesi
Sosyal sorumluluk, birçok çevre faktörünü ilgilendiren bir özelliğe sahip olduğundan
birçok kalite standardıyla da ilgilidir. Örneğin, çevreye karşı duyarlı olan işletmeler, ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardını kabul etmekle hem bu alanla ilgili sosyal
sorumluluklarını belgelemekte hem de rakiplerine göre bazı avantajlar elde etmektedir.
(Kalitenet,2005,2) Benzer şekilde, tüketicilere ya da müşterilere yönelik sosyal sorumluluk
ise, ISO 9001 Kalite Standartları ile karşılanabilmektedir. Çünkü burada ürün ya da hizmetin
kaliteli olması için gösterilen çabalar, sonuç olarak müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.
İşte bu çerçevede, sosyal sorumluluğun diğer bir yönünü oluşturan işgörenlere yönelik
bir kalite standardının oluşturulması gerekmiştir. Bu doğrultuda, geliştirilen standart "Sosyal
Sorumluluk (Social Accountability) 8000 Standardı" dır.
Sosyal Sorumluluk (SA) 8000 Standardı, ISO 14001'i örnek alan prosedür ve sistem
koşulları kadar, yönetim sistemi koşullarını da önemseyen bir standart özelliği
göstermektedir. 1997'de Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (The Council
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on Economic Priorities Accreditation Agency: CEPAA) tarafmdan geliştirilen ve "Amnesty
International" ve "The National Child Labour Committee" gibi sivil toplum örgütlerince
desteklenen standart, çeşitli özel sektör kuruluşlarının ve işçi sendikalarının da gündeminde
yer almıştır (Aydemir, 1999, 2).
Bu standart, mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alan bir
özelliğe sahiptir. SA 8000, uluslararası bir standart özelliği taşıdığından dünyanın her yerinde,
her sanayi kolunda, her büyüklükteki kuruluşa uygulanabilir. (Sodakrom,2005,2) Ayrıca, bu
standart, günümüz işletmelerinin imajı açısından önemli bir unsur olan iş yaşamının sosyal
değerlere uygun hale getirilmesi konusunda önemli bir sistem oluşturmaktadır (Oğlak,
2005,1).
SA 8000 Standardma yönelik önemli aşamalardan biri de belgelendirme sürecidir.
Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri (International Certification Services: ICS)'nin tanımma
göre, belgelendirme süreci 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, planlama, uygulama, kontrol ve
periyodik kontrol aşamalarıdır (Sodakrom, 2005, 3).
Ayrıca, sosyal sorumluluk standardına uygun faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek
amacıyla yatırımcılar tarafından sosyal sorumluluk standardı fonu oluşturulmuştur. İlgili fon
henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. ABD'de 7 trilyon dolarlık yatırımın ancak %10'u bu
fonlara akmaktadır (Aydemir, 1999, 7).

6.7.3. Standardın Çalışma İlişkileri ve Çocuk İstihdamı Boyutu
Günümüz çalışma koşullarında kaliteli ürün ve hizmetler artık çalışanların mutsuz
olduğu örgütlerde üretilememektedir. Uzun çalışma süreleri, güvensiz çalışma alanları, düşük
ücretler ve ayrımcılık gibi faktörler, artık yeni yönetim sistemleri tarafından kabul
edilmemektedir (Larson, 2005,1).
SA 8000, dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm standardın "amaç ve kapsamı"nı
tanımlamakta, ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak kazanabilmesi için standarda
ek olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ÜÇÖ)'nün ve
Birleşmiş Milletler Anayasasının temel düzenlemelerini belirtmekte, üçüncü bölüm ise,
standartla ilgili tanımlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, "işletme", "tedarikçi", çocuk işgören"
ve "zorla çalıştırılan işgören" gibi kavramlar tanımlanmaktadır. Son bölümde ise, işletmenin
yönetim sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel kuralları
açıklamaktadır (Export Today, 1998, 75).

248

İşletmelerin sadece kendilerinin standarda uymaları yeterli olmamakta, birlikte
çalıştıkları üretici ve tedarikçi işletmelerin de standarda uyumunu sağlamaları gerekmektedir.
CEPAA, işletmelerin birlikte çalışacakları tedarikçileri seçerken bu kuruluşların uyguladığı
çalışma saatlerini, ödedikleri ücretleri, hastalık ve kaza ödeneklerini, sağlık ve güvenlik
koşullarını, disiplin uygulamalarını, zorla işgören çalıştırıp çalıştırmadıklarını ve "çocuk"
kavramını

nasıl

tanımladıklarını

incelemesini

önermekte

ve

böylece

standardın

yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir (Aydemir, 1999, 3).
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki çalışma koşullarının gelişmiş ülkelere
nazaran daha kötü olması, gelişmiş ülkeleri bazı adımlar atmaya yöneltmiştir. Çünkü
çoğunlukla bu tür çalışma koşulları, insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Örneğin,
dünya oyuncak üretiminin %80'i ucuz işgücü nedeniyle üçüncü dünya ülkelerinde özellikle de
Asya ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu üretim gerçekleştirilirken çalışma şartları
ve koşulları çok ağır olmakla birlikte, kölelerden ve çocuk işçilerden yararlanılmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü toplantısında da ortaya konulduğu üzere, gerçek anlamda
demokrasinin olmadığı bu ülkeler, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlıklı bir
şekilde tamamlayamadıkları sürece, "çifte standart"lı uluslararası işletmelerin "modem
sömürgeleri" olmaya devam edeceklerdir (Aydemir, 1999, 5). Bu tür olumsuz çalışma
koşullarının önüne geçebilmek adına daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının
sağlanmasında, ürün kalite standardıyla beraber sosyal sorumluluk standardının da ön plana
çıkması gerekmektedir. Öyle ki, işletmelere bu standarda uyma zorunluluğu getirildiğinde,
kendiliğinden işleyen bir kontrol mekanizması oluşturulmuş olur. Örneğin, Amerikan
pazarının beşte birine sahip olan Toys 'R' Us, 5000 kadar tedarikçisinden SA 8000
Standardı'nı almalarını istemiştir.
Sivil toplum örgütlerinin de son yıllarda dünyadaki insan hakları ihlallerine yönelik
önleyici girişimleri başlatması, önemli bir adım olarak görülebilir. Özellikle bu örgütlerin
fonksiyonu, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının dünyaya duyurulmasına ve
düzeltici adımların atılmasına yardımcı olmasıdır. Örneğin, bu örgütlerin ağır eleştiri ve
baskılarına maruz kalan Disney, Nike ve Mattel gibi işletmeler, Asya'daki fabrikalarında
çalışma koşullarını iyileştirme yoluna gitmişlerdir. Mattel, bu olumlu çabası sonucunda Çin'de
SA 8000 Standardı'ın alan ilk işletme olma başarısını göstererek bütün fabrikalarını bağımsız
denetçilere açmıştır (Economist, 1999, 63).
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Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra son zamanlarda tüketicilerin de bu konudaki
duyarlılığı artmaktadır. Dolayısıyla, bu çerçevede reklam amaçlı da olsa, bazı işletmelerin
ürünlerinin üzerine, ilgili ürünün çocuk ya da köle emeği kullanılmadan üretildiğinin
yazılması, tüketicileri bu konuda bilinçlendirmeye yönelik bir çalışmadır. Örneğin,
Amerika'da "Bu top için ne çocuk ne de köle işgören çalıştırılmıştır" şeklinde ifadelere yer
verilmektedir (Economist, 1998, 13).
Her hangi bir işletme SA 8000 Standardı'na sahip olmak istediğinde, öncelikle, bu
standardın gereklerini yerine getirecektir. Bu gerekler özetle şu başlıklardan oluşmaktadır:
1- Çocuk işgören çalıştırmama.
2- Zorla işgören çalıştırmama.
3- Çalışanlara sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı tanıma.
4- Çalışma saatlerini yasalara göre düzenleme.
5- Maaş ve ücretleri ekonomik gereklere göre düzenleme.
6- Sağlık ve güvenliğe yönelik tedbirleri alma.
7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama.
Dolayısıyla, ilgili standarda uymak çocuk işgören çalıştırmamaktan geçmektedir.
Bununla birlikte, standardın gerektirdiği prosedürleri yerine getiren işletmeler, ICS tarafından
denetlenerek, SA 8000 Standardı belgesine sahip olabilmektedirler. Ayrıca, denetçi
kuruluşların değerlendirmeleri CEPAA tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilerek,
standardın güvenirliliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Denetçiler, gerektiğinde denetimin ve
belgelendirmenin etkinliğini arttırabilmek için bölgesel insan hakları gruplarıyla bilgi
alışverişinde bulunabilmektedirler (Aydemir, 1999, 6). Belgeler, 3 yıl için geçerli olmakta ve
bu süre zarfında işletmelere periyodik kontroller uygulanmaktadır.
Sonuç olarak, SA 8000, insan kaynaklarına yapılan ve bir süre sonra yüksek verimlilik
ve moral olarak işletmeye geri dönecek olan bir "yatırım" olarak değerlendirilebilir. Ancak,
bu verimliliğin sağlanmasında çocuk istihdamına yer vermemek ve bunun bir sosyal
sorumluluk anlayışı olduğunu kabullenmek gerekmektedir.
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OKUMA PARÇASI: ÇOCUK DOĞURAN SOKAK
Duydum ki sokakta yaşayan çocuklara “sokak çocuğu” deniliyormuş. Ben hiç çocuk doğuran
sokak görmedim. Ona ekmek getirmek zorunda olan, onun saçını okşamak, banyosunu
yaptırmak, onunla oyun oynamak zorunda olan bir sokak görmedim. İhtiyaçlarını karşılamak
zorunda olan bir sokak görmedim. Ben baba görevi, anne görevi olan şeyleri sokakların
yapmak zorunda olduğunu görmedim hiç. Duymadım.
Ya ben beş duyu organımdan habersiz yaşıyorum ya da siz (sözde anne ve babalar) sokağa
çok yük yüklüyorsunuz. Sokağın çocuğu mu olurmuş ya? Sokak çocuğu diye bir şey mi olur?
Çocuklarını, evlatlarını, ciğerlerini ve en önemlisi de insanlığını sokağa atanlar vardır sadece.
Onların o minicik yüreğini buz dağlarında üşüten vardır. Kıyısının nerde bittiğini bilmediği
denizlere çocuğunu salan vardır. Bazı çocuklar da yetimdir. Öksüzdür. Sokağın bir köşesini
anne öbür köşesini de baba edinmiştir kendine. Sığınmıştır hatta güvenmek zorunda kalmıştır
belki. Bazılarımız anne babamıza “keşke olmasaydın” deriz ama onlar bir cansıza canla
bağlanmıştır. ”
Annem olsaydı da yanımda ömür boyu ona köle olsaydım” diyorlardır belki. ” babam olsaydı
da sırtımı dayayabileceğim, beni koruduğuna inandığım, ömür boyu elinden tutardım.”
Diyorlardır. Haklısınız aslında. Onlar sokak çocuğu. Nerden bilirler anne derdini, baba
derdini. Nerden bilirler sevginin, şefkatin sıcaklığını. Onların canı yok zaten. Acıyan bir
yerleri yok. Huzur diye yağan yağmurda üşüyen bir bedenleri yok. Titreyen bir yürek,
ağlayan bir gözleri yok. Kırılmış duygularını toplayan onları okşayan bir şefkat da olmamalı.
Haklısınız aslında, onlar bir cansızın çocuğu. Alışıktır onlar toza dumana. Alışıktır dayak
yemeye azar işitmeye.
O melekler alışıktır kışın duygusuz karmaşasına. Evet evet galiba haklısınız. Onlar birer
sokak çocuğu. Onları büyüten bir cansızın çocuğu. Ben hayattan kopuk, hayatı dalgasına
yaşadığım için farkında değilim. Onları dokuz ay karnında taşıyan, büyüyünce onlara
bakmak zorunda olan “sokaklardır”. Siz değil. Sizlere sesleniyorum ey sokaklar! İyi bakın
çocuklarınıza. Kalpleri çürümüşlere bırakmayın onları. Çünkü onlar sizin eserinizmiş.
İnsanoğlunun değilmiş. Onlar taşlaşmış duygularla canlı gibi görünürken siz insanlığınızı
kaybetmeyin ey sokaklar. İyi bakın bağrı yanık yavrularınıza.
Kaynak: http://www.medyauskudar.com/sokak-cocuklari.html
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SONUÇ
Çocukları sokağa yönelten birçok neden olmakla birlikte bunun en başında ailevi
sorunlar yer almaktadır. Ailede çocuğa gerekli ahlak öğretileri verildiyse, sevgi, ilgi ve şefkat
yeterince gösterildiyse, çocuk her ne kadar problemlerle yüz yüze gelse de bu problemler
karşısında doğru tavırlar sergileyerek sorunları aile içinde çözmeye yönelecektir. Çocuklar,
toplumların geleceğidir. Bu sebeple, çocuklara yapılan her türlü yatırım, gerçekte geleceğe
yapılan yatırımdır. Bu bağlamda, her toplumun en önemli görevi sağlıklı, sorumluluk sahibi,
eğitimli, donanımlı, ahlaklı nesiller yetiştirmektir (Yıldız, 2007:56).
Günümüz işletmeleri her ne kadar kısa vadede, yüksek maliyetli bir uygulama olarak
algılasa da, sosyal sorumluluk bilinci, gün geçtikçe işletmeleri rakiplerine karşı avantajlı bir
konuma getirmeye başlamıştır. Dolayısıyla hem devletlerin çeşitli yaptırımlarda bulunması,
hem de işletmelerin topluma karşı saygılı bir bakış açısı kazanmaları, bu kavramın
gelişmesinde itici bir güç olmuştur. Ancak, sosyal sorumluluk bilincinin sadece işletmelerin
inisiyatifine bırakılması, yetmemekte, bunun dünyada genel kabul görmüş bir standart haline
gelmesi uygun görülmektedir. Böylece, kavramın kapsama ve uygulama alanı bakımından
daha fonksiyonel hale getirilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle de SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Standardı'na gerek duyulmuştur.
Bu standardın en önemli fonksiyonlarından biri de çocuk işgören çalıştırmamaya
yönelik olandır. Çünkü çocuk istihdamı, dünyada giderek yaygınlaşarak toplumun sosyal
dengesini bozan bir özelliği sahiptir. Bunun önlenmesi için ulusal ve uluslararası birçok
hukuki yaptırım devrede olmasına rağmen yine de çocuk istihdamı giderek artmaktadır.
Dolayısıyla, sorunun çözümünde sadece hukuki çözümler değil, sosyal yapıya dayalı
çözümler de üretilmelidir. Bu doğrultuda, SA 8000 Standardının, özellikle işletmeleri ve
toplumu bilinçlendireceğini ümit etmekteyiz. Öyle ki, işletmeler bunu bir kalite faktörü olarak
görmeye başlayacak, toplum da bir tüketici olarak bu kalite düzeyine uymayan ürün ve
hizmetlerden faydalanmama eğiliminde bulunacaktır.
Bununla birlikte, çocukları çalışma hayatına iten faktörler önlenemediği sürece,
"çalışan çocuklar" olgusunun sorumlusu tüm toplum olacaktır. Bu anlamda çocukların
çalışma yaşamına dahil edilmemesine katkıyı, sadece işverenlerden değil, toplumun tüm
kesiminden beklemek gerekmektedir. Bu da bu sosyal sorumluluk standardına uyması
gerekenlerin sadece işletmeler değil toplumun tümü olduğudur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çocukları sokağa iten nedenler arasında yer alır?
I.İstismar ve İhmal
II.Göç ve Kentleşme
III. Aşırı ilgi gösterilmesi
IV.Medyanın Etkisi
V.Cinsiyet Ayrımcılığı
A. I ve II
B. I,II, III
C. I,II,III ve IV
D. I, II, IV ve V
E. I, II, III, IV ve V
2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun sokakta yaşamasının getirdiği tehlike ve riskler
arasında değildir?
A.Barınma ve Yetersiz Beslenme
B.Eğitimsiz Kalma
C.Kronik, Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklar
D.Madde Bağımlılığı
E.Cinsiyet Ayrımcılığı
3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi Sokak çocukları sayısının az olmasının
en önemli nedenleri arasındadır?
A.Güçlü aile, komşu ve akrabalık ilişkilerinin olması
B.Medya Etkisi
C.Politikaların Etkisi
D.Savaşların Etkisi
E.Eğitimin Etkisi
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4. Osmanlı Döneminde Müslüman ve gayrimüslim muhacir çocuklardan yetim ve
öksüz, bakıma muhtaç çocukların bakımı hangi kurum tarafından üstlenilmiştir?
A.Umut Islahhaneleri
B.Niş Islahhaneleri
C.Sokak Çocukları Vakfı
D.İlk Adım İstasyonu
E.Mustafa Bin Ömer Vakfı
5. Osmanlı Döneminde önceliği yetim, öksüz ve kimsesiz olan ve esnaf çıraklarını
eğitmek amaçlı ilk parasız okul olma özelliği olan kurum hangisidir?
A.Darülaceze
B.Niş Islahhanesi
C.Darüşşafaka
D.Mustafa Bin Ömer Vakfı
E.Umut Islahhaneleri
6. Aşağıdakilerden hangi kanun çocukların çalışmasını yasaklamaktadır?
A. Ticaret kanunu
B. Toplu iş hukuku
C. Borçlar hukuku
D. Bireysel iş hukuku
E. Medeni kanun
7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çocukların çalıştırılmasında ortaya çıkacak
sorunlardandır?
I. Zihinsel gelişim
II. Fiziksel gelişim
III. Ruhsal
A.Sadece I

B.Sadece III C.I ve III

D.II ve III

E.I, II ve III
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8. Çocuk istihdamının önemli bir sorun olarak görülmeye başlanması hangi
politikalarla olmuştur?
A.Liberal politikalar
B.Neo-Liberal politikalar
C.Sosyal politikalar
D.Ekonomik Politikalar
E.Kültürel politikalar
9.Çocuk istihdamı en çok hangi nedenden tercih ediliyor?
A.Sosyal damping
B.Eğitim
C.Staj
D.Sağlık
E.Girişimcilik
10. Aşağıdaki sebeplerden hangisi veya hangileri çocuk işçiliğine neden olmaktadır?
I.Ailelerin parçalanması
II.Hızlı nüfus artışı
III.Düzensiz göç
IV.Çarpık kentleşme
A.Sadece I
B. Sadece III ve IV
C.Sadece I ve III
D.Sadece I, II ve III
E.I, II, III ve IV

Cevaplar
1. D 2.E 3.A

4.B 5.C

6.D 7.E 8.C 9.A 10.E

260

7. TOPLUMSAL CİNSİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan kadınların toplumun
kendilerine biçimiş olduğu roller karşısında karşılaştığı durum değerlendirilecektir. Birçok
toplumda var olan toplumsal cinsiyet sorunu ülkemizde de kadın üzerinde olumsuz baskı
oluşturmakta ve sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyetin nasıl ortaya
çıktığı ve sonuçları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal cinsiyet nedir?

2)

Toplumsal cinsiyet nasıl ölçülür?

3)

Toplumsal cinsiyeti hangi unsurlarla ilişkilendirebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Toplumsal cinsiyet

Kazanım

Toplumsal cinsiyet olgusunun
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Özellikle kadınların
karşılaştıkları sorunları anlatan
çalışmaların okunması

264

Giriş
Anne karnında cinsiyetin belirlenmesiyle başlayan, doğumdan ölüme kadar devam
eden ve neredeyse evrensel olarak etkisini gösteren toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten
farklı olarak erkeğe ve kadına toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder.
Bu roller ve sorumluklar en çok kadınlara yüklenmekte ve mağdur olan yine çoğunlukla
kadınlar olmaktadır. Kadınlar mağduriyeti ilk çocukluk dönemlerinden başlayarak eğitim
hayatlarında, aile hayatlarında, evliliklerinde ve diğer birçok sosyal alanda yaşamakta çoğu
zamanda bu duruma sesini çıkaramamaktadır. Bu çalışmanın ilk kısmında toplumsal
cinsiyetin tanımı, oluşumu, nedenleri anlatılmış, cinsiyet rollerinin neler olduğu, eğitim ve
çalışma hayatında, sağlık alanında kişileri nasıl etkilediği incelenmiştir. Daha sonra son
günlerde medyadan sık sık duyduğumuz kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet incelenmiş,
toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında Türkiye’deki ve Dünya’daki durumların hangi düzeyde
olduğu, bu eşitsizliği gidermek için neler yapılması gerektiği ve nasıl önlenebileceği hakkında
bilgi verilmiştir.
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7.1. Toplumsal Cinsiyet Tanımı
Toplumlarda cinsiyet farklılığına göre eşitsiz davranışlar uzun yıllardır sergileniyor
olsa da bu ayrımın tanımlanması oldukça yenidir. Toplumsal cinsiyet kavramı ilk defa 1972
yılında feminist sosyolog Ann Oakley tarafından yapılmıştır (Vatandaş, 2007, 31). Bu tanıma
göre biyolojik bir kavram olan Cinsiyet (Sex) erkek/kadın ayrımına genetik, biyolojik,
fizyolojik açıdan bakarken, toplumsal cinsiyet (Gender) erkeğin ve kadının toplum içindeki
statüsüne, bunlara uygun rollerine, görev ve sorumluluklarına, konumuna, toplumun bireyi
nasıl görüp algıladığına ve beklentilerine kısaca toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye işaret
eder (Öngen ve Aytaç, 2). Biyolojik cinsiyet ile Toplumsal cinsiyet birbirine bağımlı ve fakat
birbirinden farklı kavramlardır. İki kavramın temel farklılıkları şu şekildedir (Dökmen, 2004,
Bhasin, 2003);
 Cinsiyet doğaldır.
 Cinsiyet biyolojiktir.

Cinsel organlardaki görünür farklılıklara ve buna bağlı

olarak üreme işlevindeki farklılıklara işaret eder.
 Cinsiyet değişmez. Her yerde aynıdır.
 Cinsiyet değiştirilemez.
 Toplumsal cinsiyet ise sosyo-kültüreldir.
 Eril ve dişil niteliklere, davranış modellerine, rollere, sorumluluklara v.b. işaret
eder.
 Toplumsal cinsiyet değişkendir. Zamana, kültüre, hatta aileye göre değişir.
 Toplumsal cinsiyet değiştirilebilir.
Cinsiyet (Sex) anne karnında öğrenildiği andan itibaren toplumsal cinsiyet rollerine
uygun hazırlıklar başlar. Eğer bebek kızsa pembe renkte, eğer erkekse mavi renkte hazırlıklar
yapılır. Kız çocuğuna bebeklikten itibaren hanım hanımcık erkek bebeğe ise yaramaz olması,
girişken olması söylenir. Bu yönüyle cinsiyet doğalken toplumsal cinsiyet kültür tarafından
belirlenir ve çocukluktan itibaren oluşmaya başlar. Bir erkek için uygun görülen davranışlar
erkeksi, kadınlar için uygun görülen davranışlar ise kadınsı olarak adlandırılır. (Çiftçi ve
Özder, 2014, 325) Bu uygun görülen davranışlar dışındaki davranışlar sergileyen kişiler ise
anormal olarak görülür. Örneğin eğer erkek eşine evde yardım ediyorsa “kılıbık”, kadın
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erkeğe uygun görülen işleri yapıyorsa “erkek gibi kadın” olarak adlandırılır. Fakat toplumun
uygun gördüğü bu erkeksi ve kadınsı davranışlar kültüre bağlıdır ve her ortama göre
farklılıklar gösterir (Öngen ve Aytaç, 2013, 13).
Kadınların insan hakları, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeyde siyasi, sivil, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama kadınların
eşit ve tam katılımı; ayrımcılığın ortadan kaldırılması uluslararası toplumun birincil hedefidir.
Toplumsal cinsiyette eşitlik kavramı, fırsatların kullanımında eşitliği ifade ederken; erkeklerin
ve kadınların bu fırsatları nasıl kullanabilecekleri ve aralarında adil ve hakkaniyetli bir
dengeyi nasıl kurabilecekleri toplumsal cinsiyette hakkaniyet kavramı ile açıklamaktadır.
Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, sorumlulukların kadınlar ve erkekler arasındaki
paylaşımında, kaynaklara erişiminde, kaynakları kontrol etmekte ve faydaların paylaşımında
adil ve hakkaniyetli davranmaktır. Bu kavram, kadın ve erkeğin farklı gereksinimleri ve
güçleri olduğunu kabul etmesine rağmen, farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki
dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması görüşü benimsenmektedir. “Toplumsal
cinsiyet eşitliği” ve “ayrımcılık” kavramları, toplumsal ve sosyokültürel bir oluşumdur.
Ancak, kadın ve erkeğin eşit koşullarda yaşama başlaması ve eşit toplumsal sonuçlar elde
etmelerinin sağlanması halinde, toplumsal cinsiyette eşitlik ve hakkaniyetten söz
edilebilecektir. Cinsiyet, bireylerin kendilerini nasıl görmeleri ve diğer bireylere karşı nasıl
davranmaları gerektiğini belirlemekte ve genellikle sosyal farklılaşmaya temel oluşturmaktadır. Bu anlamda, cinsiyet eşitsizliği toplumda tabakalaşma sisteminin önemli bir
öğesi olmuş ve bu tabakalaşma birçok toplumda eşitsizliklere yol açmıştır (Demirbilek, 2007,
13).

7.2. Oluşum Süreci Ve Nedenleri
7.2.1. Öğrenmeye Dayalı Görüşler
Toplumsal cinsiyetin nasıl oluştuğuna dair görüşlerde Ralf Dahrendorf gibi genel rol
teorisi savunucuları, cinsiyet rollerinin sosyoloji ve psikolojinin sınırında durduğunu, cinsiyet
rollerinin öğrenilmesinin, toplumsallaşma veya içselleştirme aracılığıyla gerçekleştiğini
savunur (Vatandaş, 2007; 34). Bu görüşe göre çocuklar cinsiyetlerine uygun davranışlar
sergilediğinde bu davranışlar anne-babaları ve toplumdaki diğer insanlar tarafından
pekiştirilir, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar. Örneğin, bir erkek çocuk
kamyonla/silahla oynarsa çevresi hoşnut olur, gülümser, ilgi gösterir ve genel olarak bu
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seçimi pekiştirici davranışlarda bulunur. Fakat bir erkek çocuk oyuncak bebekle oynamayı
seçerse çevresi olumsuz şeyler söyleyerek onu doğrudan cezalandırabilir, bebeği elinden alıp
uzaklaştırabilir ya da ödüllendirmezler (Vatandaş, 2007; 34). Böylece çocuk ödüllendirildiği
ölçüde bu davranışları tekrarlar, böylece cinsiyet rollerini süreç içinde öğrenir/ içselleştirir
(Esen, 2013; 282).
Cinsiyet rollerinin nasıl oluştuğuna dair diğer görüşe göre, kişi ilk olarak ailesinden
başlayarak modellerin gözlenmesi yoluyla bu davranışları edinmekte ve böylece kadın ve
erkekler bu kavramın içindeki normları, sosyalleşme süreci içinde öğrenmektedir (Öngen ve
Aytaç, 2013; 3). Kız çocuk annesini rol model almakta ve annelerinin davranışını
sergilemekte, erkek çocuk ise babasını rol model alarak babasının davranışlarını
sergilemektedir. Anne babadan rolleri öğrenmeye başlayan çocuklar daha sonra okula
başladıklarında arkadaşlarını ve öğretmenlerini, daha geniş çevreyi gözlemlemeye başlar ve
ona uygun davranışlar sergiler. Aynı şekilde çevresi de beklenen rollere göre çocuklara
davranışlar sergiler. Örneğin Sadker ve arkadaşlarının (2009) yaptığı bir araştırmaya göre
öğretmenler erkek öğrencilerle daha sık etkileşime geçmekte ve onlara daha iyi sorular
sormakta, daha değerli ve faydalı dönütler vermektedir. Bu öğrenim sürecinde kızlar sabırla
beklemeyi, erkeklerse derslik yaşamını yönlendiren baş aktörler olduklarını öğrenirler (Esen,
2013; 282).
Sosyal öğrenme kuramcılarının odak noktası, çocukların çevrelerinde gördükleri
model kişilerden edindikleri yaşantıların davranışlarına yansımış olmasıdır. Çocuklar evde
ebeveynlerinden ve okulda öğretmenlerinden gördüklerini taklit ederek davranışlarını
biçimlendirirler. Dolayısı ile cinsiyete ilişkin kalıp yargıların biçimlenmesinde de edinilen
izlenimlerin payı büyük olmaktadır (Ünlü, 2012, 8).

7.2.2. Bilişsel Kuram
Cinsiyet rollerinin oluşumunda baskın görüşü öğrenmeye dayalı kuramlar oluştururken
diğer bir görüş olan bilişsel kurama göre cinsiyet rollerinin gelişimi, çocukların belli bir
bilişsel gelişim düzeyine ulaştıklarında mümkün olan bir tür anlayış ve değerlendirme ile
gerçekleşir. Bu kurama göre çocuklar ilk olarak kendi cinsel kimliklerini ve sonra
başkalarınınkini öğrenirler. Daha sonra ise kendi cinslerine ilişkin kalıplaşmış tutumları
öğrenir ve bu tutumlara uygun olarak davranmak zorunda olduklarını anlarlar (Vatandaş,
2007; 35). Bilişsel yaklaşımın temel düşüncesinde bilişsel tutarlılık yatar ve buna göre
çocuklar öğrendikleri tutum ve kalıpyargılara göre davrandıklarında bu tutarlığı sağlarlar.
Daha sonra ise kız çocuk kadınsı nesne, etkinlik ve davranışları erkek çocuk ise erkeksi nesne,
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etkinlik ve davranışları tercih ederek tutarlı bir davranış sergiler (Çıtak, 2008). Özellikle
kendine ve çevreye uyum sağlama, kimlik kazanma, davranışların çevre ve toplum tarafından
onaylanmasının önem kazandığı dönem olan ergenlik çağındaki bireyler, meydana gelen
biyolojik farklılıklarla kadın ve erkek olarak farklılaşmasını ve toplumun cinsiyetlere
yükledikleri anlamlara yönelik kadın ve erkek rollerini benimsemeye başlarlar. Toplumda
onay görmek için bu kalıpyargıları kabul ederler ve toplumun belirlediği rollere uygun
davranışlar sergilerler (Çetinkaya, 2013; 23).
Bilişsel kurama göre, cinsel kimlik bir kez geliştikten sonra, çocuğun davranışı bu
kimliğin çevresinde toplanmaktadır. Daha sonra çocuk, kedine uygun modeller arayarak bu
modellerle özdeşleşir. Bilişsel- gelişim modeli, çocuklara çevrelerinden bilgi toplayıp dünyayı
anlamlandırmada etkin bir rol vererek, çocuğun önce cinsel bir benliği geliştirip sonra
kendine uygun modeller bulacağını ileri sürmesi ile sosyal öğrenme kuramından ayırır (Tok,
2001, 32).

7.2.3. Çocukluk Dönemindeki Kız Ve Erkek Rolleri
Çocukluktan itibaren kız ve erkeklerin yetiştirilme tarzlarının farklı olduğu, özellikle
aileler ve toplum tarafından erkeklere saldırgan ve yarışmacı olmalarının; kızlara sakin, sıcak
ve destekleyici olmalarının öğretildiği görülmüştür (Öngen ve Aytaç, 2013; 35). Ayrıca
erkeklerin saldırganlık ya da şiddet türü davranışlar sergilediğinde bu davranışların kabul
gördüğü, kızların ise bu davranışları sergilediğinde onaylanmadıkları görülmüştür (Öngen ve
Aytaç, 2013; 35).
Anne babanın çocukla kuracağı ilişki biçimleri, ona ne öğretileceği ne tür bir eğitim
alacağı gibi bireyin bütün yaşamını etkileyecek kararlar, onun cinsiyeti doğrultusunda
oluşturulur. Cinsiyet rolü kabulünün en temel yönü, kişinin kendini kabaca erkek ya da kadın
olarak algılaması yani cinsiyet kimliğidir. Çok küçük çocuklar insanları erkek ve kadın ya da
oğlan ve kız olarak etiketlemeyi öğrenirler. Okul öncesi yıllarda büyük olasılıkla kendilerini
oğlan ya da kız olarak tanımlamayı öğrendiklerinde bir cinsiyet kimliği kazanmışlardır ki, 33.5 yaşlarında çocukların çoğunun ciddi sorunlara yol açmaksızın değişmeyen sabit bir
cinsiyet kimlikleri vardır.
Çocuklar genellikle 4-5 yaslarında cinsiyetin değişmediğini anlarlar. Okul öncesi
yıllarda çocuklar kültürel olarak “erkeksi” ve “kadınsı” olarak belirlenen karakterlerin çoğunu
kazanırlar. Cinsiyet farklılıklarına biyolojik, hormonal etmenlerin katkıları ne olursa olsun,
bireylerin cinsiyet rollerini edindiği temel araç öğrenmedir. Cinsiyet rolü ana babalardan,
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kardeşlerden, okuldan, akranlardan ve kitle iletişiminden öğrenilir. Çocuğun kendi cinsiyeti
ile özdeşleşmesi ise üç aşamada gerçekleşmektedir (Aydın, 2015, 141).
1. Cinsel kimliğin fark edilmesi: Birinci aşamada çocuk kız veya erkek olduğunu fark
etmektedir.
2. Cinselliğin devamlılığı: İkinci aşamada, kız çocuk büyüyünce anne olacağını, erkek
çocuk da baba olacağını bilmektedir
3. Cinsiyet tutarlılığı: Üçüncü aşamada çocuk zaman içerisinde, cinsiyetin koşullara ve
zamana göre değişmeyeceğini fark etmektedir.
Yetiştirme ve sosyalleşme sürecinde kız ve erkek çocuklularına hangi rollerin ve
uygun davranışlarının öğretildiğine bakıldığında ise kız çocuklarına daha çok sosyal beceriler
ve konuşma becerileri ile fiziksel olarak çekici olma, ev sorumluluğu gibi özellikler
öğretilirken, erkek çocuklarına teknik beceri, otoriterlik, fiziksel güce verilen önem
öğretilmekte, bu durum, cinsiyetle cinsiyete özgü olduğu düşünülen mesleklere uygun
nitelikler, beğeniler ve beklentilere güçlü bir eğilim yaratmaktadır (Gündüz, Tarhan ve Kılıç,
2015; 23). Çocukluk yıllarında oluşmaya başlayan bu tutumlar, cinsiyet kalıp yargıları ve bu
sosyal deneyimler değişime oldukça dirençlidir. Hayırsever ve Kalaycı’nın (2014) yaptığı
araştırmada da bu fikri destekler nitelikte çıkmış ilköğretim öğrencilerinin bile toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine ilişkin görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Özellikle sosyo-ekonomik
düzeyi düşük olan öğrencilerde bu oran daha yüksek çıkmış ve bu davranışların egemen
güçler tarafından bilinçli bir şekilde ortaya atıldığı savunulmuştur (Hayırsever ve Kalaycı,
2014; 1064). Aynı şekilde Zeyneloğlu’nun (2008) lise öğrencileriyle yaptığı araştırmada
süper lise/Anadolu lisesinden mezun olan öğrencilerin daha eşitlikçi tutumlara sahip olduğu
görülmüştür (Çelik, Pasinlioğlu, Tan ve Koyuncu, 2013; 184). Bu durum bu liselerde öğrenim
gören öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeyinin yüksek olmasından ve cinsiyet eşitliğine
ilişkin eşitlikçi tutumlara sahip olmalarından kaynaklanabileceğiyle açıklanmıştır. Bu
araştırmalardan çıkan sonuç cinsiyet eşitsizliğine ilişkin düşünce, tutum ve davranışların daha
çok eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bireylerde görüldüğü ve egemen güçler
tarafından bu davranışların desteklendiğidir.
Çocuğun cinsel kimlik kazanımını etkileyen faktörler şunlardır (Ersoy, 2003, 125):
1. Anne ve Baba ile büyüme
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2. Çocuklara verilen oyuncaklar
3. Kitap ve medya yayınları
4. Annenin çalışması
5. Erkek çocuk beklentisi ya da kız çocuk beklentisi
6. Babanın yokluğu
7. Babanın ve annenin cinsel rollerinin gereğini yerine getirmemesi
8. Kocanın erkeklik anlayışının abartılmış olması.

Daha çocuk yaşta öğrenilmeye başlanan ve bu rolleri desteklenmesine katkı sağlayan
ve bundan fayda gören egemen güçleri erkekler oluşturmakta ve bu durum yüzyıllardır süren
“ataerkillik” kavramıyla açıklanabilmektedir. Ataerkillik Mackinnon’a göre (1983, Akt. Buz;
2009; 55) “kadın üzerinde erkek egemenliğini haklı gösteren bir inanç ve fikirler dizisine
işaret eden evrensel bir ideolojidir” ve erkeklerin kadınlar üzerinde baskınlık kazanmak ve
arttırmak için kullandıkları mekanizma, ideoloji ve sosyal yapıları kapsar (Buz, 2009; 55). Bu
cinsiyetlere yüklenen davranış kalıplarından fayda gören çoğunlukla erkeklerdir ve
sosyal/kültürel alanlarda zarar gören çoğunlukla kadınlardır. Son yıllarda bu eşitsizliği
gidermek amacıyla “feminizm” hareketleri başlamış ve toplumsal bir sorun olan eşitsizlik
için mücadelelere girişilmiştir. Eisenstein feminizmi “erkek üstünlüğünü sona erdirme
mücadelesi değil, baskınlığın ideolojisini kökten kazıma çabası” olarak açıklamıştır. Bu
yönüyle feminizmi kadınların egemen güç olmak için olan mücadeleleri olarak değil her
alanda eşit fırsatlara sahip olmaları için yaptıkları mücadele olarak değerlendirmek gerekir.

7.2.4. Medya ve Kitle İletişim Araçlarının Etkisi
Kitle iletişim araçları cinsel kimliğin oluşmasında bir diğer önemli araçtır. Çocukların
dinledikleri hikâyeler, seyrettikleri filmler, televizyon programları bu gelişimlerine büyük
katkıda bulunurlar. Bununla birlikte bu araçlar, çocuğun kimlik kazanmasında yaşamındaki
insanlardan daha az önemli rol oynar. Çünkü ebeveynler, kardeşler, bakıcılar, öğretmenler
çocuğun davranışlarını onaylayabilir ya da eleştirebilirler. Bu durum çocuğun uygun bir cinsel
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kimlik kazanmasında motive edici bir rol oynar. Oysa bu motivasyon kitle iletişim araçlarında
yoktur (Aral vd., 2000, 110).
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin oluşmasında büyük rol oynayan medya ve kitle
iletişim araçlarının etkisini göz ardı etmemek gerekmektedir. Medyanın bu eşitsizliği nasıl
sunduğuna ve cinsiyet rollerini nasıl tanıttığına bakıldığında kadınları ya örnek anne-eş
rolünde ya da fettan-kötü kadın imajları arasında sıkıştırıldığı görülmektedir (Sevim, 2013;
44). Bu örnek kadınların arka plandaki özel hayatında olan yaşadığı olumsuzluklara ve ev
içinde yaşadığı eşitsiz iş bölümüne hiç değinilmemekte kadınların mutlu olduğu bir aile
tablosu çizilmektedir (Sevim, 2013; 44).
Aynı zamanda haber programında kadınların metinlerin içinde konu olmadıkları,
medyanın ya mutfaklarında ya da sunucu konumunda yer aldıkları, böylece kadınların
kamusal alanla ilgili konularda yer almamalarıyla, kadınların ciddi işlerde yer almadıkları
izlenimi verilmekte, magazin ağırlıklı haberlerde yer almalarıyla ise görsel imajına dikkat
çekilmektedir (Sevim, 2013; 43). Sadece ülkemizde değil dünya genelinde de reklamlarda
kadınlar ya arzu uyandıran, şehvet veren ve kusursuz vücuduyla cinselliği çağrıştıran ve
erkeği motive eden bir seks objesi ya da eşi ve çocukları için her şeyi yapan kendisini harap
eden evinin hanımı ve eşinin çocuklarının bakıcısı konumunda yer almaktadır (Bal, 2014; 23)
Kadınlar medyada genel olarak pasif roller üstlenmekte, anne, eş ya da kız kardeş
rollerinden birinde erkekten gelen fiziksel ya da duygusal şiddete maruz kalmakta ve bu
çıkmazdan yine kurtarıcı rolündeki erkek tarafından çıkarılmaktadır (Sevim, 2013; 49).
Medyanın verdiği bu mesajlarda kadın, hem erkeğin gücüne maruz kalmakta hem de erkeğin
gücüyle bu durumdan kurtulmaktadır. Kadın kendi başına bu işin üstesinden gelemeyecek
muhtaç durumundadır, pasif kadın ancak güçlü bir erkek yardımıyla zor durumdan
kurtulabilir mesajı verilir. Ayrıca erkekler karar mekanizmalarının başında ve olaylara yön
veren durumunda yer alır, kadın ise yönlendirilen temsil edilir (Sevim, 2013; 54).
Kadınlara medyada pasif roller verilip kadın arka plana atıldığı gibi, çocukların
ilköğrenim çağındaki sosyal bilgiler kitaplarında da kadınlara gereken önem verilmemiştir.
Sosyal bilgiler kitaplarında kadın konusu sadece “seçme-seçilme” ve “iş hayatında kadın
rolleri” ile anlatılmış, tarihimize ışık tutan kadın kahramanlar ve şahsiyetlerin hayatlarından
kesitler sunulmamıştır (Şeker, 2014;117). Böylelikle kadının toplumdaki esas yeri göz ardı
edilmiştir.
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7.2.5. Dinin Öğretinin Toplumsal Cinsiyet Oluşumundaki Etkisi
İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarına yön veren din değerlere ve inançlara etki
etmekte bu da sosyal hayatta din öğretilerinin etkisinde hareket etmemize ve farklı anlayış ve
yaşantılara sahip olmamıza neden olmaktadır. Çoğunlukla tek tanrılı dinler erkek ve kadını
ayrıştırarak erkeğin üstün olduğu bir aile ilişkisini kutsamakta ve erkeğin kadının üzerinde
denetim kurması gerektiğini söylemektedir (Kara ve Gürhan, 2013; 71). Kutsal kitaplarda
geçen cinsiyetlere olan bu ayrımcı tutumun, yorumlayıcılar tarafından farklı yorumlanarak din
adına meşrulaştırıldığı görülmüştür (Gürhan, 2010; 77). Bu meşrulaştırılan durumda kadını
ikinci plana atmış, kadın haklarının inkârı için de gerekçe gösterilmiştir.
Birçok dinde kadına ve erkeğe yönelik cinsiyet ayrımcılığı olsa da her dinde
ayrımcılık eşit değildir, türü ve derecesi farklıdır (Gürhan, 2010; 77). Örneğin Yahudilikte
cinsiyet ayrımcılığı kadın düşmanlığı olarak görülmekte, Hristiyanlıkta kadınlar suçlayıcı bir
tavırla toplumsal hayatta tamamen ayrımcı bir tutuma maruz kalmakta, Hindulukta ise kadını
aşağılama ibadet olarak görülmektedir (Gürhan, 2010; 77). İslam dininde eşitlik söz konusu
olmasına rağmen din farklı yorumlanarak, dinin öğretisiymiş gibi kadınlar ikinci plana itilmiş
ve ataerkil sistemin devamlılığına hizmet etmiştir (Gürhan, 2010; 77).

7.3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Sonuçları
Zaman içerisinde toplumlarda kadının konumunun nasıl olduğu incelendiğinde 17. ve
18. Yüzyıllarda kadının eş ve anne olarak evine ait olduğu varsayımı neredeyse evrenselken,
18. Yüzyılın ortasından, özellikle 19. Yüzyıldaki sanayi devrimiyle birlikte kadın özel
alandan tecrit edilerek, işyeri ve ev mekânını birbirinden ayırmıştır (Buz, 2009; 56). Sosyal
alanı kamusal (dışarısı/iş hayatı) ve özel (evin içerisi) olarak kurgulayıp erkeğe kamusal alanı
kadına ise özel alanı uygun gören bu toplumsal cinsiyet rolleri eril tahakkümle belirlenir
(Sankır, 2010; 2). Fakat kadına ve erkeğe rollerini, nerede nasıl davranması gerektiğini
belirleyen eril tahakkümün tek etkisi kadınlarda olmaz. Kadınlar her ne kadar çok daha fazla
bu kalıp yargıların sonuçlarını hissetse de erkeklerde kendisine uygun görülen davranışları
yapmadığı ölçüde toplum tarafından yargılanır. Sonuç olarak her ne kadar kadın özel alandan
sıyrılıp kamusal alana geçse de yine de toplumsal cinsiyet eşitsizliğin etkilerine maruz kalmış
ve günümüzde de hala kalmaktadır.

7.4. Cinsiyet Rolleri
Cinsiyet rolleri kendisini ev, iş, eğitim, sağlık ve diğer kamusal alanlarda
göstermektedir. İlk olarak geleneksel roller içerisinde toplum tarafından kadına yüklenen
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rollerin ne olduğuna baktığımızda bu rollerin; çocuk doğurma ve büyütme, temizlik yapma,
bulaşık yıkama, yemek pişirme gibi ev işlerinden sorumlu olma, kendilerinden önce eşlerinin
ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama, onların mutluluğu ve rahatı için kendi isteklerinden
ödün verme, iş hayatında aktif olmama gibi eşitlikçi olmayan sorumluluklar olduğunu görürüz
(Öngen ve Aytaç 2013; 13). Erkeklere yüklenen geleneksel rollerin ne olduğuna baktığımızda
ise bu rollerin; ev dışında çalışma, aileleri için zorluklarla mücadele etme, evin geçiminden
sorumlu olma, parasal kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olma ve evin reisi olma gibi
sorumluluklar olduğunu görmekteyiz (Öngen ve Aytaç, 2013; 13). Genel anlamda erkeğin
rolü ailenin geçimini sağlamak iken kadının görevi ailenin devamını sağlamaktır (Günay ve
Bener, 2011; 158).
İş hayatında cinsiyet rollerinin etkisine baktığımızda Öneren ve arkadaşlarının yaptığı
araştırmada kadınların iyi bir anne ve eş olması gerektiği, kadınların zayıf olduğu ve iş
yaşamının zorluklarına katlanamayacakları fikrinin ağır bastığı görülmüştür (Öneren, Çiftçi
ve Özder, 2014; 355). Yapılan bir başka araştırmada genç ve kadın olmanın tüm eksik
istihdam türlerinde riski arttırdığı, genç kadınların, genç erkeklere göre piyasaya girişte eşit
fırsatlara sahip olmadıkları görülmüştür. Aynı çalışmada tüm eksik istihdam türlerinde
kadının kayıt dışı çalışma riskinin erkeğe göre fazla olduğu da görülmüştür (Kumaş ve
Çağlar, 2012; 285).
Cinsiyet, cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi kalıp yargılar aynı zamanda kariyer seçimini de
etkilemekte geleneksel olarak kız çocuklarının sözel alanlarda başarılı olabilecekleri,
matematik ve mühendislik alanlarında başarılı olamayacakları, erkek çocuklarının ise sayısal
ve mühendislik alanlarında başarılı olacakları, sözel ve sanatsal alanlara teşvik edilmemeleri
gerektiği görüşü vardır (Gündüz, Tarhan ve Kılıç, 2015; 23).
Kadın çalışma hayatına başlayıp ve yeni roller edinse bile bu evdeki görevlerinde bir
değişiklik meydana getirmemiştir. Kadın çalışan olmanın yanı sıra yine eş, anne, ev hanımı
rollerine devam etmiş, çalışmadan önceki rollerinde herhangi bir eksiklik olmamış, aynı
zamanda çalışan kadın olması nedeniyle de görev ve sorumlulukları artmıştır (Dursun ve
İştar, 2014; 128). Artık para kazanmaya ve ev ekonomisine katkı sağlayan kadına ilişkin
toplumsal kalıpyargılar değişmeye başlarken, ev işlerinin paylaşımına ilişkin kalıpyargılar
değişime direnç göstermiştir (Günay ve Bener, 2011; 160). Kadının ev ekonomisine erkek
kadar katkı sağla da erkeklerden ev işlerine katkı aynı oranda görülmemiştir. Yapılan birçok
araştırmada bu düşünceyi destekler nitelikte çıkmış, kadınların iş-aile çatışmasını erkeklere
göre daha fazla yaşadığı bu nedenle yaşamlarından memnuniyet düzeylerinin olumsuz yönde
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etkilendiği belirlenmiştir (Dursun ve İştar, 2014; 134). Bu söylenenlerle paralel olarak sadece
iş kadını rolü olan ev hanımı rolü olmayan bun nedenle çatışmaya girmeyen kadınların iş
hayatında daha kolay başarılı oldukları görülmüştür (Dursun ve İştar, 2014; 129).
Kadın ve erkeğe uygun görülen bu cinsiyet rollerine uygun davranmanın bedelini
yalnızca kadınlar ödemezler. Erkeğe verilen evin geçimini sağlamak yükümlülüğü erkeği hem
fiziksel hem de psikolojik olarak bakı altına sokar (Öngen ve Aytaç, 2013; 23). Çalışmayan
erkek toplumumuzda ailesine sahip çıkamayan işe yaramaz olarak adlandırılır ve aynı toplum
bu sefer erkeğe bedel ödetir.

7.5. Eğitim Ve Çalışma Hayatı
Ülkemizde kadın eğitimin oranının erkek eğitim oranına göre oldukça düşük olduğu
bilinmekte ve bu toplumsal sorunu çözmek için özellikle son yıllarda etkin çalışmalar
yapılmaktadır. Özellikle doğuda kadın eğitim oranının düşük olmasının önemli ve önlenmesi
gereken nedenlerinden biri yapılan/yaptırılan erken evliliklerdir. Burcu ve arkadaşlarının
(2015) erken evlilik üzerine yaptığı araştırmada kadın katılımcılar sık sık eğer eğitim
imkânları engellenmeseydi mutlaka okumak istediklerini vurgulamışlardır (Burcu, Yıldırım,
Sırma ve Sanıyaman, 2015; 89).

Okumak isteyen kadınlar, kadınlarının okumadığı ve

çalışmadığı, evlendiği takdirde namusunu kurtaracaklarını düşünen kültürel beklenti ve
kabullerin kurbanı olmakta, bu durum kadınları eğitimden uzaklaştırmakta ve erken yaşta
evliliği de meşrulaştırmaktadır (Burcu, Yıldırım, Sırma ve Sanıyaman, 2015; 89). Nitekim
kadın bir şekilde eğitimini tamamlasa, çalışma hayatına atılsa bile, beklentilere uygun bir
şekilde hemen evlenmelidir. Eğitimini tamamlayan, çalışmaya başlayan kadına erkeğin
egemenliği altına girmeden nihai kurtuluşa ve rahata ulaşma seçeneği sunulmaz (Akmeşe ve
Deniz, 2015; 94). Kadın evlenerek anne ve eş rollerini mutlaka üstlenmeli ve bu rollerin
gerekirliliklerini yapmalıdır.
İnandı ve arkadaşlarının (2009) alan yazınları incelediği bir araştırmada kadınların
kariyer yapmalarını engelleyen başlıca etkenlerin 6 başlık altında toplandığı bunların (1) cam
tavan; (2) toplumsal cinsiyet kalıp yargıları; (3) aile kaynaklı engeller; (4) kadınların
yöneticiliğe bakış açıları; (5) eğitim, çalışma saati, yaş, ekonomik nedenler ve medeni
durumdan kaynaklı engeller; (6) okul ve çevre kaynaklı kariyer engelleri olduğu görülmüştür
(İnandı, Özkan, Peker ve Atik, 2009, 78).
1-Cam Tavan: İlk kez 1986’da Hymovitz ve Schellhard tarafından “devlet ve
şirketlerde, eğitim kurumlarında veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yüksek pozisyonlara
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gelmeyi arzulayan ve bunun için çabalayan kadınların karşılaştıkları engeller” olarak
tanımlanan cam tavan kadınların üst yönetime çıkmasını engelleyen fakat açıkça görülmeyen
aynı zamanda da aşılamayan engellerdir (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014; 4). Kadınlar tepe
yönetim pozisyonlarını görebilmekte fakat bu pozisyonlara ulaşmaya çabaladıklarında sırf
kadın oldukları için cam tavana takılı kalarak ilerleyememektedirler. Cam tavan kadınların
kariyerler yapmalarına engel olmaktadır.
2-Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları: Bir iş yerine gidildiğinde üst yönetimle
görüşülmek istendiğinde “müdür beyle” görüşebilir miyim sık sık duyarız ve müdürün erkek
olduğu varsayımıyla sık sık karşılaşırız.

Toplumun kadınların üst düzey yönetici

olmayacağına dair olan bu kalıp yargıları 2 ana başlıkta toplanabilmektedir. Bunlardan birisi
kadınların yaşadığı toplumda kendilerine uygun mesleklerin hangilerinin olduğunu belirleyen
mesleki ayrımlar ve kendisine yönelik çalışma hayatını etkileyen toplumsal önyargılardır
(Taşkın ve Çetin, 2012; 23). Mesleki ayrım bazı mesleklerin kadın işi olduğunu bazılarının ise
erkek işi olduğuna işaret eder. Örneğin hemşirelerin kadın olduğu pilotların erkek olduğu gibi.
Toplumsal önyargılar ise kadınların erkeklerden farklı olduğu ve bu sebeple etkin bir
yönetimin gerekliliğini yerine getiremeyeceği, yöneticiliğin “güçlü” olmayı gerektirdiği ve
kadınların “zayıf” olduğu için bu görevi başaramayacağı inancıdır (İnandı, Özkan, Peker ve
Atik, 2009; 78). Kadınların zayıf olduğu ve erkeklerin koruması gerektiği fikrinin
çocukluktan itibaren verilmesinin bu konuda etkisi oldukça büyüktür.
3-Aile Kaynaklı Engeller: Ailenin etkisi ilk başta çocuklarını yönlendirdiği kadına ve
erkeğe uygun mesleklerde olmaktadır. Anne, eş ve çalışan kadın rollerinin eş zamanlı olarak
baskısı, kadın yöneticinin aile ve kariyeri arasında çatışma yaşamasına neden olmakta ve
kadınların yönetici olmasını engellemektedir (Taşkın ve Çetin, 2012; 12). Toplum genelde
kadından ilk önce iyi bir eş ve anne olmasını beklemektedir. Bu sorumluluğu üzerinde taşıyan
kadın

sıklıkla

bu

rolleri

yerine

getirmekten

yöneticilik

konusunda

kariyerini

geliştirememektedir.
4-Kadınların yöneticiliğe bakış açıları: Yönetici konumundaki kadınlar çoğunlukla
başkaları tarafından bu pozisyona itilmekte, itilmeyi beklediklerini dile getirmekte ve
başkalarının onayını ya da desteğini dikkate alarak yönetici olmaktadır (İnandı, Özkan, Peker
ve Atik, 2009; 81). Bu durum kadınların kendilerine güven duymadığını göstermektedir.
Ayrıca kadınlar yönetici olduklarında cinsel kişiliklerini kaybedeceklerini düşünmekte yani
erkek gibi kadın olarak algılanacaklarını düşünmekte ayrıca başkalarının yönetici olduğunda
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başarısını kendisine değil de olumsuz nedenlere yükleyeceklerini düşündüklerinden
yöneticiliğe sıcak bakmamakta ve başarılı olmaktan kaçınmaktadır (Taşkın ve Çetin, 2012;
21).
5-Eğitim, çalışma saati, yaş, ekonomik nedenler ve medeni durumdan kaynaklı
engeller: Taşkın ve Çetin’in 2009 yılında Bursa İlindeki 42 tekstil firmasında Cam Tavan
etkisi üzerine yaptığı bir araştırmada kadın yöneticilerin 0-9 yıl arasında yöneticilik tecrübesi
olanların %75’, 18-34 yaşları arasında olan kadın yöneticilerin yüzdesinin %75, evli çocuklu
olanların %58.4, evli çocuksuz olanların %20.8 ve bekârların %20.8, hiç çocuğu olmayanların
%39.6, iki ve daha fazla çocuk sahibi olanların %12.5 olduğu sonucu çıkmıştır. Çocuk sahibi
olanlardan çocuklarının bakımıyla daha çok aile büyüklerinin ilgilendiğini söyleyenler %41.4,
kreş bakıyor diyenler %17.2 iken kendim ilgileniyorum diyenler %27.6 çıkmış, eğitim
durumlarında ise önlisans ve üzeri bir eğitimi olanların oranı %77.1’di olarak belirlenmiştir.
Bu sonuçlara göre kadın yöneticilerin bilinçli ve eğitimli olduğu, yoğun çalışma şartları, ailevi
sorumluluklar gibi nedenlerden dolayı en fazla tek çocuk sahibi olma eğilimi gösterdiği bunun
yanında çocuklarının bakımında Türk aile ve kültürel yapısının etkili olduğu görülmektedir
(Taşkın ve Çetin, 2012; 31).
6-Okul ve Çevre: Çoğu sektörde erkek yönetici olduğu gibi okullarda da erkek
yöneticiler daha fazladır. Erkeklerin yönetici olması gerektiğinin önemle vurgulandığı
toplumsal norm ve inançlar aileleri de etkilemekte aileler de erkek yöneticileri ya da erkek
gibi davranan kadın yöneticileri tercih etmektedir (Taşkın ve Çetin, 2012; 21). Veliler aynı
zamanda kadın yöneticilerin otorite kuramayacağını düşünmektedir.
Kadınların çalışma hayatındaki niteliklerine bakıldığında ise kadınların; bazı
sektörlere yığıldığı diğer bir ifadeyle ayrıştırıldıkları, aynı şekilde işyerinde de benzer şekilde
ayrıştırıldığı, ücretlerinin göreceli olarak düşük olduğu, yükselme olanaklarının erkeklere
göre daha düşük olduğu, sosyal güvenceye sahip olmadan kayıt dışı çalışma oranlarının daha
yüksek ve çalışma şartlarının daha ağır olduğu görülmüştür (Öneren, Çiftçi ve Özder, 2014;
336). Sadece Türkiye de değil diğer ülkelerde de aynı durum olduğu belirlenmiş;
Bangladeş'teki kadınların, erkeklerin kazandığının %42'sini, Suriye'de %60'ını ve Şili'de
%61'i kadarı ücret aldığını,

Japonya'da kadın işçilerin %37'sinin düşük ücretli işlerde

çalışmak zorunda kalırken, erkek işçilerin sadece %6'sının bu tür işlerde istihdam edildiği
tespit edilmiştir. Dünya ölçeğinde kadınlar, yönetim düzeyindeki pozisyonların sadece
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%14'üne ve yüksek düzeyde yönetici kadroların ancak %6'sına sahip bulunmaktadır (Öztürk
ve Çetin, 2009; 2671).
Kadınların çalışma oranı erkeklere göre genel olarak her kıtada düşük olmakla birlikte,
1980 yılında sanayileşmiş ülkelerde kadın nüfusunun %53'ü çalışırken, 1990 yılında bu oran
%60 düzeyine yükselmiştir (Öztürk ve Çetin, 2009; 2671). Çalışan kadın oranı gitgide
artmaktadır. Çalışma sektöründe daha ağır ve daha düşük ücretle çalışan kadınlar aynı
zamanda çocuklarla birlikte yoksulluktan en fazla etkilenen kesimdir ve kadınların dünyadaki
1,5 milyardan fazla yoksul içindeki payı %70'tir ( Öztürk ve Çetin, 2009; 2261). Yaşamak ve
geçinmek için çalışmaya mecbur olan ve başka seçeneği kalmayan kadınlar böylelikle
enformel istihdama katılmaktadır.

7.6. Sağlık
Hemen hemen her alanda kendisini hissettiren toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en
belirgin yansımalarından biri de sağlık alanındadır. Yapılan araştırmalar kadınlarının yaşam
ömrünün erkeklerden uzun olsa bile yaşam kalitelerinin daha düşük ve yaşanılan hastalık
oranının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Bal, 2014; 16).
Yaşam boyunca kadınlar sağlık konusunda erkeklere göre daha fazla sıkıntı yaşıyor
olsa da aslında ilk geri kalmışlığı anne karnında cinsiyetleri belli olduğunda yaşarlar.
Herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın cinsiyeti sırf “kız” diye yaşamı sonlandırılan ve bu
uygulamanın Çin, Hindistan gibi ülkelerde yasal olduğu “cinsiyet seçimi” uygulaması aslında
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ilk başlangıç noktasıdır (Koyun ve Büken, 2013; 40).
Cinsiyet seçimi anne karnında bebeğin cinsiyetinin öğrenilmek suretiyle sırf kız olması
nedeniyle hamileliğin sonlandırılmasıdır. Bu uygulamayla daha kız çocukları dünyaya
gelmeden kız çocukları aleyhine ayrımcılık başlar ve kız çocuklarını değerlerini kaybederek
aile ve toplum içinde statüsü azalır (Koyun ve Büken, 2013; 40).
Yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sağlık konusunda bir örnek de “kadın sünneti”
olgusudur. Bu uygulama dini gereklilik, eşini cinsel açıdan daha fazla tatmin edebilme,
bekâretin korunması, daha iyi bir evlilik kuracağı inancı, sosyal kabulün sağlanması ve
temizlik gerekçesiyle yapılmakta fakat hiçbir sağlık yararı olmayan bir uygulamadır (Bal,
2014; 20) Kadın sünneti göz ardı ediliyor olsa da rakamlar dünya genelinde oldukça
yüksektir. BM UNİCEF verilerine göre, kadın sünneti ABD (göçmenler) de dâhil olmak üzere
büyük çoğunluğu beş yaş altının oluşturduğu ve on beş yaşına kadar tüm kız çocuklarında
toplamda 29 ülkede halen uygulanmaktadır. Ve günümüzde 125 milyondan fazla kadının
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sünnetli olduğu ve bu sayının her doğan kız bebekle birlikte arttığı tespit edilmiştir (UNICEF,
2013).
Kadının sağlık sorunu yaşadığı bir diğer konuyu “cinsellik” oluşturmaktadır. Cinsellik
kadınlar için evlilikle bağdaştırılırken erkeklerde beklenen ve alkışlanan bir durumdur
(Şimşek, 2011; 123). Kadın evlilik dışında cinsel ilişki yaşadığında bu durum direk namusla
ilişkilendirilir ve sık sık haberler yansıyan “namus cinayetine” maruz kalır. Kadınlarda
yaratılan namus baskısı kızlık zarı kontrolü, erken ya da istenmeyen gebelikler, sağlıksız
koşullarda düşük ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama olgularını yaratmaktadır (Şimşek,
2011; 23). Üreme sağlığına ilişkin yüksek risk barındıran cinsel davranış ve bilgi eksikliği,
hizmete ulaşmada karşılaşılan engeller cinsel yolla bulaşan hastalıklara, istenmeyen
gebeliklere, ergen gebeliklerine ve sağlıksız düşüklere neden olmaktadır (Şimşek, 2011; 123).
Kadınların ve erkeklerin intihar olasılığına baktığımızda kadınların erkeklere göre
intihar olasılığını yordayan değişkenlerden en temel farklılığın erkeksi cinsiyet rolü
değişkeninde olduğu görülmüştür (Arsel ve Batıgün, 201; 13). Erkeksi cinsiyet rolünün
içeriğini “güçlü kişilikli”, “kendine yeten”, “bağımsız/dilediğini yapan” gibi özellikler
oluşturmaktadır. Bu özelliklere sahip olanların yüksek benlik algısıyla ilişkili olduğu
belirlenmiştir. Erkeklerin kadınlara göre yüksek bir benlik saygısı olduğu ve erkek cinsiyet
rollerine düşük derecede sahip olan benlik saygısı düşük olan kadınların intihar eğilimlerinin
daha yüksek olduğu bulunmuştur (Arsel ve Batıgün, 2011; 13). Yani bir kadın toplum
içerisinde ne kadar erkeksi davranış gösterirse kendine olan saygısı o oranda artmakta ve
intihar riski o oranda düşmektedir.

7.7. Cinsiyet Ayrımcılığı Ve Kadına Yönelik Şiddet
Kadına yönelik şiddeti incelemeden önce kadınlara sırf kadın olduklarında dolayı
uygulanan cinsiyet ayrımcılığı olgusuna bakmakta yarar vardır. Cinsiyete dayalı ayrımcılık en
basit haliyle bir kişinin bir kadına, bir erkeğe davranacağından daha az olumlu davranması
veya daha az olumlu davranması şeklinde tanımlanabilmektedir (Öneren, Çiftçi ve Özder,
2014; 327). Kadına yönelik şiddetin tanımına bakıldığında ise en yeni ve geçerli olan tanımın
2011 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde imzalanmış olan İstanbul
Sözleşmesinde yapıldığını görmekteyiz. Bu sözleşmede yer alan tanıma göre kadına yönelik
şiddet “bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik bir ayrımcılık biçimidir ve ister kamuda
ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik zarar
veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu
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eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” anlamına
gelmektedir (Kandemirci ve Kağnıcı, 2014; 2)
2007’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle
Altınay ve Arat’ın (2008) yürüttüğü çalışmada, Türkiye’de kadınların % 35’inin eşinden en az
bir kez fiziksel şiddet gördüğü sonucuna ulaşılmıştır (Kandemirci ve Kağnıcı, 2014, sf. 2).
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009). Aile Araştırma Kurumu tarafından yapılan
araştırmada ise 18 ilde 6480 kişiyle görüşülerek yapılan bir çalışmada, kadınların %
71,9’unun “az”, % 25,9’unun “fazla” düzeyde şiddete maruz kaldığı bulunmuştur (Akt.
Kandemir ve Kağnıcı, 2014; 2). Aynı araştırmada kadınların şiddete maruz kalma oranları
fiziksel şiddet için % 39, cinsel şiddet için % 15, duygusal şiddet için % 44 ve ekonomik
şiddet için ise % 23 olarak belirlenmiştir (Kandemirci ve Kağnıcı, 2014; 2). Ross’un (2011)
yaptığı bir araştırmaya göre şaşırtıcı bir şekilde şiddet uyguladığı belirlenen erkeklerin
yaklaşık üçte birinin saygın mesleklerde (tıp, hukuk, ekonomi vb.) çalıştığı sonucu çıkmıştır
(Kandemir ve Kağnıcı, 2014, 3)
Şiddet konusunu işlerken ülkemiz ve dünya için önemli bir sorun olan namus
cinayetlerini unutmamak gerekir. Kocası, eski eşi, erkek arkadaşı, birlikte yaşadığı erkek,
babası, erkek kardeşi ya da diğer yakın erkek akrabaları gibi yakından tanıdıkları insanlar
tarafından kadınlar namus adını altında infaz edilmektedirler. Ve bu infaz yadsınamayacak
derecedir. BM Nüfus Fonunun verilerine göre namus nedeniyle her yıl yaklaşık 5000 kadın
hayatını kaybetmektedir (Bal, 2014, 18).
Toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğe sert tartışma yapma gerektiğinde fiziksel veya
psikolojik şiddet uygulama rolleri uygun görülürken, kadına her alanda karşısına çıkan
sorunlara sessiz kalma, özellikle evlilikle ilgili olarak karşıdan gelen her şeyi kabullenme
rolleri uygun görülmüştür (Öngen ve Aytaç, 2013, 24). Bu cinsiyet rolleriyle erkeğin şiddeti
bir nevi meşru görülürken kadının sessiz kalması da normal karşılanır. “Kol kırılır yen içinde
kalır”, “Evi diş kuş yapar”, “Ev içinde olan evin içinde kalır” gibi deyimler ve atasözleri de
bu rolleri ve davranışları besler.
Kadın şiddetine medyanın verdiği tepki ve ifadeler de bir nevi şiddet olgusundan fayda
sağlamaktadır. Nitekim RTÜK 2006 yılında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
derneğinden aile, kadın ve şiddet eksenli programlardan oluşan bir rapor hazırlamasını
istemiş, bu raporda toplumun yoksulluk durumunun ve duygularının kötüye kullanıldığı, aile
içi olumsuz ilişkilerin teşhir edilerek çocukların ve gençlerin ruh sağlığının olumsuz
etkilendiği, kadınların küçük düşürülerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin güçlendirildiği
sonucu çıkmıştır (Sevim, 2013, 47). Aynı zamanda kadınlar kışkırtıcı oldukları ya da
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erkeklerin dürtülerine gem vurmadıkları için şiddet maruz görülmekte ve erkekler
aklanmaktadır (Sevim, 2013, 47). Kadınların konu edildiği programlarda kadınların sorunu
basite

indirgenmekte

magazinsel

tarza

işlenmekte

ve

dramatize

edilerek

trajedi

yaratılmaktadır (Sevim, 2013; 46)
Üzerinde konuşulması ve kabullenmesi oldukça zor olan bir diğer şiddet biçimi ise
ensest ilişkidir. 2009 yılında Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak” başlıklı yapılan
çalışmada çoğunlukla kız çocuğu olmak üzere 92 kişiyle görüşülmüş ve bu kişilerin 3-4
yaşlarından itibaren sistematik şekilde öz babaları, ağabeyleri, dedeleri, gibi kan bağı olan
yakın akrabaları ve üvey baba, enişte gibi kan bağı olmayan kişiler tarafından cinsel şiddete
maruz kaldıkları görülmüştür (Bal, 2014; 24)
Şiddet gören kadının psikolojik ve bedensel sağlığının olumsuz etkilenmesi oldukça
doğal bir sonuçtur. En güvenli sığınağı olması gereken evinde kendine ve sıklıkla çocuklarına
yönelik sürekli şiddet tehdidi altında olan kadın korkmakta, güvensizlik duygusu artmakta,
benlik saygısı yaralanmakta, gördüğü şiddeti saklama çabasıyla sosyal yaşamdan
uzaklaşmakta, zaman içerisinde izole bir yaşama sürüklenmesiyle depresif duygudurumu
yaşamaktadır (Kandemirci ve Kağnıcı, 2014; 3).
Şiddet mağduru kadınlara yönelik oldukça çok çalışma bulunurken şiddet uygulayan
erkeğe yönelik oldukça az çalışma bulunmaktadır. Şiddet bu kadar gündemdeyken erkekler
neden hala şiddet uygulamakta, erkekleri şiddete iten faktörler neler bunları da incelemek
gerekmektedir. Erkekler şiddet uyguladığı gibi şiddete maruz kalmakta aynı zamanda
organize ya da kurumsal şiddetin kurbanı da olmaktadır (Körükcü, Kayır ve Kukulu, 2012;
398). Dünya genelinde silahlı kuvvetleri çok büyük oranlarda erkekler oluşturmakta,
toplumsal olaylarda, mahallelerde, okullarda kavgalarda erkekler başrol oynamakta, daha
fazla silah kullanmakta ve hapse girmektedir (Körükcü, Kayır ve Kukulu, 2012; 398). Şiddet
uygulayan erkek şiddet uygulayan bir babayı örnek alarak “şiddeti” normalleştirir ve dışarıda
şiddet uyguladığında arkadaşını yendiğinde alkışlanır (Karakuş, 2012; 5). Böylece gelişim
sürecinde erkek çocukların şiddet davranışları pekiştirilir ve çocuk şiddeti olumsuz bir durum
olarak görmez. Şiddeti açıklamaya yönelik diğer bir görüş ise evlilik kurumu içerisinde
erkeklerin kadınların kendilerine bağımlı olmalarını istemesi, kadın ekonomik özgürlüğünü
alarak bağımsız davranışlar sergilediğinde şiddet gücünü koz olarak kullanarak gücü elinde
tutmak istemesinden kaynaklanmaktadır (Karakuş, 2012; 7)
Şiddet uygulayan erkeğin bireysel faktörleri olduğu kadar şiddetin toplumsal ve
çevresel nedenleri de vardır. Bunlardan bazıları olumsuz aile ortamı, şiddet içeren programlar,
filmler, bilgisayar oyunları, ekonomik sıkıntılar, eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar,
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olumsuz okul ortamı, uyuşturucu ve ateşli silahlara ulaşım kolaylığı... gibi sıralanabilmektedir
(Karakuş, 2012; 10).

7.8. Türkiyede Ve Dünyada Durum
Türkiye 2005 İlerleme Raporunda Türkiye’nin kadın hakları konusunda yeterli
gelişme sağlayamadığı, kadın hakları konusundaki sorunlarının; aile içi şiddet, namus
cinayetleri, okuma yazma oranının düşüklüğü, parlamento/ yerel temsil organlarına ve iş gücü
piyasasına düşük oranda katılımı olduğu belirtilmiştir. Parlamenter sistemde kadın temsili ve
cinsiyet eşitsizliği yalnız ülkemizde değil tüm dünyada da bir sorun teşkil etmektedir.
Parlamenter sisteme sahip ülkelerin kadın temsil oranının %17.4 olduğu bulunmuştur (Bal,
2014; 2).
Yaklaşık 1970lerde toplumsal cinsiyet ayrımcılığının tanımlaması yapıldıktan sonra
dünyada bu cinsiyet ayrımcılığını önlemeye dair çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 1975
yılında Mexico City’, 1980 yılında Kopenhag’da, 1985 yılında Nairobi’de, 1995 yılında
Pekin’de Dünya Kadın Konferansları yapılmış, bu konferans dışında ayrıca Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nca da kadın haklarına yönelik oturumlar yapılmıştır (Dinçkol, 2005,
sf. 108).
Ülkemizde uluslararası platformlarda kadın ile ilgili sözleşmelere imza atmış,
taahhütlerde bulunmuş, kadına yönelik eşitliği ve pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla
medeni, ceza, iş ve aile kanunlarında anayasal düzenlemeler yapmıştır (Çelik, Tan, Koyuncu
ve Pasinoğlu, 2013; 184). İlk olarak 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı Sosyal
Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu
kurulmuş, ülkemizde kadın-erkek eşitliği devlet içerisinde kurumsallaşmaya başlamıştır
(Tüğen ve Özen, 2008). Şuan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere hizmet vermektedir. Türkiye’de 1979
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 1981 yılında yürürlüğe giren
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeyi (CEDAW) 1985
yılında imzalayarak ilk imzalayanlardan birisi olmuştur (Dinçkol, 2005; 108).
Ülkemizde aynı zamanda 1980’li yılların ortalarından itibaren ilk defa cinsiyete
duyarlı bütçeleme uygulanmaya başlamış, devletin mali araçları ve özellikle bütçesi
kullanılarak toplumda kadının daha fazla söz sahibi olması ve cinsiyet ayrımcılığının
önlenmesi amaçlanmıştır (Tüğen ve Özen, 2008; 2).
Türkiye’de yapılan Birleşmiş Miletler tarafından kullanılan Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Endeksinin illere uyarlanması ile oluşturulan Yereller için Toplumsal Cinsiyet
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Eşitliği Endeksinde kadın ile erkek arasındaki eşitsizliklerin en az olduğu ilk 5 ilin İstanbul,
Tunceli, Bolu, Düzce ve Eskişehir olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada Ankara 15. sırada
yer alırken İzmir 22. sırada yer almıştır (Demirdirek ve Şener, 2014; 7). Aynı araştırmada
kadınların güçlenme düzeyini ölçen Yereller için Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Endeksine
bakılmış, kadınların en güçlü olduğu ilin İstanbul daha sonra ise Tunceli, Tekirdağ, Ankara ve
Eskişehir olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmada yoksulluğun en fazla olduğu Ağrı, Şırnak ve
Muş gibi iller listenin en geri sıralarında kalmıştır (Demirdirek ve Şener, 2014; 10).
Türkiye’deki evlenme oranlarına bakıldığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından, 2006 yılında yapılan aile araştırmasında 18 yaşın altındaki kız çocuklarının evlilik
oranı %31,7 bulunmuş, bu oran 2011 araştırmasında ise %29,2 olarak belirlenmiştir (Burcu,
Yıldırım ve Sanıyaman, 2015, 88). Bu evlilikler daha çok kırda gerçekleşmekte ve eğitim
düzeyi arttıkça evlenme yaşı da yükselmektedir (Burcu, Yıldırım ve Sanıyaman, 2015, 70).

7.9. Toplumsal Cinsiyette Mevcut Durum
Öncelikle toplumsal cinsiyete ilişkin algı, tutum ve rollerde değişikliklerin gözlenir
olmaya başlandığını söylemek gerekir. Bunun en somut örneğini ise 1981 yılında yürürlüğe
giren ve 1985 yılında Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve 1994 Pekin Eylem Platformu ve Deklarasyonu
oluşturur (Vatandaş, 2009,;50). Ayrıca ailenin küçülmesi (Geleneksel aile yapısından
çekirdek aile yapısına geçiş olması), çocukların okul öncesi çağda bakımını üstlenen
toplumsal kurumların sayılarının artması ve verdikleri hizmetlerin geliştirilmesi, çalışan
kadınların sayılarının artması gibi toplumdaki bazı değişimler de geleneksel kadın ve erkek
rollerinin değişmesinde etkili olmaktadır ( Karcıoğlu ve Leblebici, 2014; 2). Bu etkenler her
ne kadar umut verici olsa da tam eşitlik sağlanana da kadar çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
Çoğunlukla erkek etkeninden kaynaklı olan bu ayrımcılık konusunda erkek çocuklar
küçük yaştan itibaren eğitilmeli ve duyarlılık oluşturulmalıdır. Anne ve babalar çocuklarına
rol model olduğunu unutmamalı, aile içerisinde iş bölümü eşit şekilde ayrılmalı ve çocuklarla
sadece anne değil baba da eşit şekilde ilgilenmeli, çocuklara küçük yaştan itibaren kadın ve
erkeğin eşit olduğu mesajı verilmelidir.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ayırımcılığını önlemek için ilk olarak toplumsal cinsiyet
ayırımcılığı olgusunun varlığının kabul edilmesi, geleneksel ve kültürel temellerinin farkında
olunması, toplumda cinsiyet ayırımcılığının gerçek boyutunun saptanması ve toplumun
bilgilendirilmesi gerekmektedir (Kaypak, 2014; 354). Daha sonra kadına karşı cinsiyetinden
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dolayı olan bu ayrımcılığı önlemek için cinsiyete dayalı politikalar geliştirilmelidir. Hem
merkez hem de yerel düzeyde oluşturulan politikalar toplumsal cinsiyete duyarlı, kadınlara
etkisi göz önünde bulundurularak, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde hizmet
vermelidir (Demirdirek ve Şener, 2014; 11).
29 Ocak 2014 tarihinde TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)
tarafından hazırlanan Karne taslağında yerel yönetimlere ve yerelde hizmet veren kamu
kurumlarına ilişkin yapılması gereken politika ve hizmet önerileri şu başlıklar altında
toplanmıştır: Veri derlenmesi ve paylaşımı, Hizmetler, Eğitim/Güçlenme, İstihdam ve gelir
artırıcı faaliyetler, Katılım, Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı ve kurumsal yapı.”
Veri derlenmesi ve paylaşımı: Genel anlamda kadınlara ait iş, doğum, evlenme,
ölüm, şiddet alanlarında bilgi ve veri toplanmasını içerir.
Hizmetler: Kadınlara ve çocuklara yönelik yerel yönetimlerde hizmetlerin
geliştirilmesi oluşturur.
Eğitim ve güçlendirme: Okuma yazma oranının arttırılarak toplumsal cinsiyet
duyarlılığı geliştirmek amaçlanır. “
İstihdam ve gelir arttırıcı faaliyetler: Kadınların iş yaşamında fırsat eşitliği
yakalayarak istihdamını arttırmaya yönelik faaliyetler oluşturur.
Katılım: Kadınların yönetime katılımı ve söz sahibi olmasını ifade eder.
Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığı ve kurumsal yapı: Kadının yerel yönetimler
ve kamu yönetimlerince eşitliğinin sağlanarak uygun politikalar geliştirmesini amaçlar
(Demirdirek ve Şener, 2014) .
Kanunlar kapsamında yapılacak çalışmaların ilk başında kadınların haklarını
konusunda bilgilendirilmesi gelmektedir. Kadınlar şiddete uğradığını saklamamalı gerekli
yasal ve psikolojik desteği almaktan çekinmemeli ve kadınlara bu fırsat sağlanmalıdır. Aynı
zamanda şiddet uygulayan erkeğe verilen tahrik indirimi kaldırılmalıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinde öğretmenlerin ve okulun etkisini azaltmak için
öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük duyarlılık ve farkındalık kazandırmak
gerekmektedir (Esen, 2013, 290). Öğretmenler önce öğrencilerin sahip olduğu geleneksel
cinsiyetçi görüşlerinin farkına vardırmalı daha sonra öğrencilerde eşitlikçi bir düşünce
sağlamak içim çaba harcamalıdır (Hayırsever ve Kalaycı, 2014; 1064).
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Kadın şiddete uğramak suretiyle güvenlik birimlerine başvurduğu zaman, polislerin
sıklıkla sergilediği eşleri barıştırıcı tavırdan uzaklaşmalı ve kadının hakları konusunda kadını
koruma desteğini sağlayabilmesi gerekir (Kandemirci ve Kağnıcı, 2014; 6).
Kadınların iş ve ev arasında üstlendiği sorumluluklar nedeniyle yaşadığı rol
çalışmalarını engellemek ve zaman yönetimini sağlamak amacıyla aile içerisinde eşit iş
dağılımlarının yapılması sağlanmalı, yapılamadığı ve kadının çatışma yaşadığı takdirde
sorunların üstesinden gelebilmesi için psikolojik destek ve zaman yönetimi gibi hususlarda
destek sağlanmalıdır (Dursun ve İştar, 2014; 135).
Şiddetin önlenmesi ve müdahalesinde sağlık çalışanlarına da önemli görevler
düşmektedir. Sağlık çalışanları toplumsal önyargılarından arınarak etik ve mesleki değerler
doğrultusunda şiddet mağdurunu tanımalı, suçluluk hissettirmeden sorunu dile getirmeye
cesaretlendirilmeli, mahremiyetini ve güvenliğini sağlamalı, uygun veri toplamalı ve gerekli
durumlarda diğer profesyonellere yönlendirerek rehberlik etmelidir (Dişsiz ve Şahin, 2008;
56).
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OKUMA PARÇASI: KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNE 118 YIL VAR
Nazilli’de kurulan ve ilçenin tek kadın derneği olma ünvanını elinde taşıyan Nazilli Turkuaz
Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ergün, TÜİK verilerine göre kadın ve erkeğin eşit
olabilmesi için 118 yıl gerektiğini belirtti.
Dernek binasında yaptıkları basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Fatma Ergün,
“Bölgesel artılar ve eksiler olan ülke genelinde özellikle 1881 yılında kurulmuş bir belediye
olan Nazilli belediyesinde bile bu güne kadar kadın bir başkan görev almamıştır. 2012’ye
kadar da bir kadın derneği kurulmamış ve biz ilkiz. Ben bundan gurur duyuyorum. TUİK
verilerine göre mecliste kadın ve erkek milletvekili sayısının eşit hale gelmesi 118 yıllık bir
zaman dilimine ihtiyaç var. O yüzden pozitif ayrımcılığı bir anlamda bütün kurul
kuruluşlarda toplumun her yerinde, özellikle siyasi hayatta ihtiyaç var. Bu da referandumla
kabul ettiğimiz anayasamızda var. Kadına, engelli vatandaşa, şehit ve gazi vatandaşlarımızın
ailelerine ve yaşlılarımıza, son yaptığımız anayasa değişikliğinde yer verdik” dedi.
“Türk kültürüne baktığımızda, Türkçede cinsiyet ayrımcılığı yoktur” diyen Ergün, “Çünkü
Türklerde cinsiyet ayrımı yoktur. Fransızcada vardır kelimeler dişi ve erkektir. Türkler önem
verdikleri haklara ’ana hakkı’ derler bunu ’tanrı hakkı’ ile eşit tutarlar. Günümüzde bunun
uzantısı tüm hakların düzenleyicisi ’ana-yasa’ dır. Ya da herkesin kullandığı yol ’ana
yol’dur. Türk destanlarından Yaratılış destanında Tanrı Ülgen’e insanları ve dünyayı yaratma
fikrini veren ’Ak Ana’ dır. Oğuz Kaan’nın eşi karanlığı yaratmak gökten mavi ışıktan gelir.
Orhun kitabelerinde ’Hakan ve Hatun’un buyurduğudur’ ifadesi yer alır. Dede Korkut
hikayelerinden Bamsı Beyrek de yer alan Banu Çiçek iyi ata binen, iyi kılıç tutan, iyi savaşan
bir kadındır.
Yine Deli Dumrul hikayesinde Azraili kızdıran ve canını ancak bir başkanın onun için can
vermesiyle kurtaracak olan Deli Dumrul’a onun için canını vereceğini söyleyen eşidir,
kadınıdır.
Ahilik teşkilatında erkeğe ’ eline, beline, diline, sahip ol dendiği gibi Kadın teşkilatı
Bacıyan-ı Rum kadınlarına da ’aşına, eşine, işine sahip ol ’ denir. Allah cinsiyet ayırmadan
kullarını Takva derecelerine göre değerlendirilirken toplumumuzda ve dünyada cinsiyet
ayrımcılığını anlamakta zorlanmamak mümkün değildir. Bu ayrımcılığı rakamlarla
ifadeyüzde edersek; Toplam işlerin 2/3 kadın yapar, toplam gelirin ise 1/10’unu alır, özel
mülkiyette 1/100 pay kadına aittir. Kadının iş gücüne katılımı 1990 da yüzde 34, 2004 de
yüzde 24,5, 2011 de yüzde 29’dur.
134 ülkenin katıldığı Küresel Cinsiyet ve Uçurum Endeksine göre: Ekonomik alanda Türkiye
131. sırada, politik katılımda 99. sırada yer alır. Şu an mecliste temsil oranı yüzde 14,7, kadın
belediye başkanı oranı yüzde 2,9, kadın muhtar oranı ise yüzde 2’dir. Bu rakamlar şunu ifade
eder: erkek sorumludur, kadın değildir. Erkek öncüdür, kadın uyandır. Erkek güçlüdür, kadın
zayıftır.
Erkek değerlidir, kadın değerli olana aittir. İşte bu yüzden güzel ülkemde kadınlarımızın
yüzde 75’i ‘mutlu musun?’ sorusuna ‘Hayır’ der. Türkiye’de kadın olmak şiddetin her
türlüsüne maruz kalmak ve Ana sıfatıyla taçlanmış toprak gibi bereketli olmaktır. Kadın
olmak doğduğunda herkesin sessizleştiğine dair deyimin öznesi olmakla birlikte, yuvayı
yapanın sorumluluğunu taşımaktır.
Türkiye’de kadın olmak, eşitlikten söz edince çirkin feminist, kendini özgürce ifade ettiğinde
hafif meşreplikle suçlanmaktır. Kısaca Türkiye’de ‘Kadın’ acemisi olduğumuz kelime. o
yüzden bazen bayan, bazense bacıdır” dedi.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/ergun-kadin-ve-erkek-esitligine-118-aydin-yerelhaber1979258/
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik cinsiyetten farklı olarak erkeğe ve kadına
toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder?
A.Erkek egemen
B.Kadın egemen
C.Toplumsal baskı
D.Toplumsal yük
E.Toplumsal cinsiyet
2. Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken değildir?
A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları
E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri
3. Aşağıdakilerden hangi toplumsal cinsiyet davranışında, çocuklar cinsiyetlerine
uygun davranışlar sergilediğinde bu davranışlar anne-babaları ve toplumdaki diğer insanlar
tarafından pekiştirilir, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar?
A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları
E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri
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4. Aşağıdakilerden hangisi kadınların kariyer yapmalarını engelleyen başlıca
etkenlerden değildir?
A. Cam tavan
B. Kadınların yöneticiliğe bakış açıları
C. Esnek çalışma yöntemleri
D. Aile kaynaklı engeller
E. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları
5. Türkiye'de kadının statüsü konusunda aşağıdaki hangi bakanlık çalışma
yapmaktadır?
A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B. Çalışma Bakanlığı
C. Kültür Bakanlığı
D. Sağlık Bakanlığı
E. Tarım Bakanlığı
6. Toplumsal cinsiyetin oluşumunda kadınlar mağduriyeti en aşağıdaki hangi dönem
veya dönemlerde yaşamaktadırlar?
I.İlk çocukluk dönemleri
IV.Evliliklerinde
A.Sadece I ve IV

II.Eğitim hayatlarında III. Anne karnında iken

V. Aile hayatlarında
B.Sadece III C.I ve III

D.I, II, IV ve V

E.I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Toplumsal cinsiyet sosyo-kültüreldir
III. Toplumsal cinsiyet değişkendir
IV. Biyolojiktir
A.Sadece I ve IV

B.Sadece III ve IV

D.I, II, III ve IV

C. Sadece I

E.I, II ve III

292

8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri biyolojik cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Sosyo-kültüreldir
III. Değişkendir
IV. Biyolojiktir
A. Sadece I ve IV

B.Sadece II ve III

D.I, II, III ve IV

C. Sadece I

E.I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çocuğun kendi cinsiyeti ile özdeşleşmesi
sürecini açıklar?
I.Cinsel kimliğin fark edilmesi
II.Cinselliğin devamlılığı
III.Cinselliğin değişebileceği
IV.Cinsiyet tutarlılığı
A.Sadece I ve IV

B.Sadece II ve III

D.I, II, III ve IV

C. Sadece I

E.I, II ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel kimlik kazanımını etkileyen faktörlerden
değildir?
A.Anne ve Baba ile büyüme
B.Çocuklara verilen oyuncaklar
C.Kitap ve medya
D.Annenin çalışmaması
E. Babanın yokluğu

Cevaplar
1.E 2.B 3.E 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.E

10.D
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8. YAŞLILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk bölümlerde genel olarak yaşlılık ile ilgili literatür bilgisi verildikten
sonra, yaşlılara yönelik sosyal politikaların neden önemli olduğu belirtilmiştir. Son bölümde
ise Türkiye'de yaşlılara yönelik olarak uygulanan poltikalar açıklanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Yaşlılar bir toplum açısından neden önemlidir?
2- Yaşlılar neden sosyal politika uygulamalarının hedef kitlelerinden birisidir ?
3- Sizce yaşlılar ile ilgili en önemli uygulama hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlılık

Kazanım

Yaşlılık sorunları ve yaşlılara
yönelik politikalar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Türkiye nüfusunun
yaşlanmasının sonuçları ilave
makalelerle okunmalıdır
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8.1. Yaşlılık Kavramı
İnsanlar yaşamları boyunca değişik, birbirine benzemeyen dönemler yaşamaktadır ve
bunları bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık olarak sınıflandırabiliriz. Yaşlılık,
sözlük anlamı olarak “yaşı ilerlemiş, ihtiyar” anlamına gelmektedir. Yaş sınırı olarak
bakıldığında kimi ülkelerde 60 yaş kimi ülkelerde 65 yaş, yaşlılığın başlama sınırı olarak
nitelendirilmektedir. İnsan yaşamında ölüm gerçekleşmeden önce yaşanan dönemi
simgeleyen yaşlılık, kişinin daha çok biyolojik olarak yetilerinin kaybettiği durumlardan
oluşmaktadır. Bunları fiziksel olarak kendine bakamayacak duruma gelmek ya da yaşamını
sürdürmek için başka kişilerin yardımına ihtiyaç duymak, zihinsel olarak beyin
fonksiyonlarında azalma gibi açıklayabiliriz (Yıldırım, 2007: 467-468).
Dünya sağlık örgütünün kabul etiği yaşlılık sınırı 65 yaştır. Dünya da birçok ülke bu
sınırı kendi ülkelerinde de kullanmaktadır. Ancak kişinin başkalarına bağımlı olmaya
başladığı yaş 75 yaş civarlarındadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan ayrımda:
 45-59 yaş aralığı orta yaş
 60-74 yaş aralığı yaşlılık
 75-89 yaş aralığı ileri yaşlılık
 90 ve üstü yaş aralığı ise ihtiyarlık, olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de yaşlılar anayasa güvencesi altındadır. Anayasanın 61. Maddesine göre
“Yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar
kanunla düzenlenir.” denmektedir (Anayasa, 1982). Ülkelerin yaş dağılımlarına bakıldığında
yaşlı nüfusun her yıl giderek arttığı gözlemlenmektedir. Genç nüfustaki azalış ve yaşlı
nüfustaki artış genel anlamda nüfusun yaşlanması demektir. 21. yüzyıl dünya nüfusunun
giderek yaşlanacağı bir dönem olacaktır (Kurt, Beyaztaş ve Erkol, 2010: 34).
Yaş kavramı doğal bir süreçtir ve sosyal politikaları ilgilendiren bir sorun olarak
görülmektedir. Ancak son yıllarda ortalama insan yaşamı süresinin artması ile yaşlılık
döneminin uzaması söz konusudur. Bu nedenle yaşlılık sorunları ile sosyoloji, siyaset bilimi,
sosyal hizmet ve tıp gibi bilim dalları da ilgili duruma gelmiştir (Yıldırım, 2007: 467-468).
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8.2. Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Oluşturulmasının Nedenleri
8.2.1. Demografik Nedenler
Dünya nüfusunda son yüzyıl içinde yaşlılığın artmasının nedenlerinden olan Birinci ve
İkinci Dünya Savaşları, genç ve yetişkin insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep
olmuştur. Savaşlar sonrası oluşan güvensizlik ortamı gençlerin evlilikten uzaklaşmasını
etkilemiş ve doğum oranlarını azaltmıştır.
İkinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve sağlık
hizmetlerindeki artış yaşam koşullarının iyileştirmiştir. Tıp alanındaki gelişmeler ve bu
hizmetlerin etkin bir şekilde toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması ise ortalama yaşam
süresini uzatmaktadır. ABD’ de 1940’larda ortalama yaşam süresi 64 iken, günümüzde bu
süre 78 yıla çıkmıştır. Aynı şekilde Türkiye’ de ise 76 yıl ortalama olarak yakalanmıştır.
Sadece gelişmiş değil gelişmekte olan ülkelerin de önemli bir sorunu haline gelen
yaşlılık, sosyal politikaların etkin bir şekilde kullanılması gereken bir sorundur. Önümüzde ki
yüzyılın önemli bir sorunu olması ile birlikte var olan politikaların daha etkili kullanılması ve
yeni politikaların geliştirilmesi kaçınılmazdır (Altan ve Şişman, 2003: 9-10).

8.2.2. Ekonomik Nedenler
Ekonomik faktörlerin başında kişinin emekli olması ile birlikte gelirinde azalma
olması ancak bu azalmaya karşı yaşlılığın sebep olabileceği sağlık sorunları nedeniyle
harcamalarında artışlar olmasıdır. Kişi yaşlılığın vermiş olduğu bedensel ve psikolojik
sorunların beraberinde bir de maddi sıkıntılar çekmeye başlar ise bu onlar için zor durumlar
oluşturabilir (Tokol ve Alper, 2011: 337).
Ayrıca yaşlıların büyük bir kısmının sadece tüketici olacağı düşünüldüğünde ülkelerin
makro politikaları bu durumdan etkilenmektedir. Bu nedenle toplumun üreten kesimi
üzerindeki yük artmaktadır. Yaşlı sayısı ve oranın yükseldiği ülkeler bu makroekonomik
sorunlarla karşı karşıyadır (Altan, 2006: 271).

8.2.3. Sosyal Yapının Değişmesi İle İlgili Nedenler
Modernleşme ile sadece ekonomik değil sosyal anlamda da önemli dönüşümler
meydana gelmiştir. Sosyal anlamda ki en önemli değişimi ise “aile” kurumunda görmekteyiz.
Aile yapısında meydana gelen bu dönüşüm ailenin içinde olan yaşlılar içinde önemlidir.
Yaşlıların kendi ailelerinin içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Aile hakkı, bu
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nedenden dolayı yaşlının kendi ailesi içerisinde devam ettirme hakkını belirtir (Con ve Dural,
2011: 489).
Yaşlının konum ve statüsünün önemsenmesi ve hatta korunması geleneksel aile
yapısının bir unsurudur. Yaşlı birey, aile içinde en bilgili ve tecrübeli kişi olarak görülmekte
ve bu nedenle de kendisine saygı duyulmaktadır. Ancak bu durum, özellikle sanayileşmiş
ülkelerde, sanayileşme ve şehirleşmenin sonucu olarak, hemen hemen ortadan kaybolmaya
başlamıştır. Böylece çekirdek aile yapısı ile yaşamını ayrı sürdürmek zorunda kalan yaşlı
insanların ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Bunun manası ise, yaşlıların eskisi gibi
birincil (aile) ve ikincil (akraba) çevresinden destek alamayacağıdır. Çekirdek aile modeli
yanında, tek ebeveynli ailelerin ortaya çıkması da geleneksel anlamda görülen desteklerin
ortadan kaybolması anlamına gelmiştir. Zira gerek çekirdek aile ve gerekse tek ebeveynli aile
modelinde yaşlı bireylerin yeri bulunmamaktadır. Böylece, yaşlı bireyler yeni aile
modellerinde dışarıda kalmak suretiyle “sosyal destek”ten mahrum duruma düşmüş
olmaktadırlar.
Günümüzde çekirdek ailenin yapısının daha da daralması ile yalnız yaşayan yaşlı
bireylerin sayısının çoğalması farklı bir boyutu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle günümüzde
kadınların da sıklıkla iş yaşamında yer almaları sebebi ile yaşlı aile büyükleri ile ilgilenecek
kadar zamanları ne yazık ki bulunamamaktadır. Öte yandan kadının çalışmadığı hanelerde de
çoğu zaman aile içi tartışmalardan dolayı yaşlılar istenmemekte ve hak etmedikleri
muamelelerle karşılaşmaktadırlar. İşte bu noktada devreye yaşlı dostu sosyal politikalar
girmektedir (Yumurtacı, 2013: 15).
Ayrıca son yüzyıllarda aile kurumunu kuranlarda bile ailelerini ayakta tutma ve devam
ettirme anlamında zorluk çekmektedirler. Boşanma sorunları bunun bir göstergesidir. Bu
durum, aile yapısını etkileyen diğer önemli bir konu olmuştur. İskandinav ülkeleri ve
İngiltere’de boşanma oranları, %40’ın üstünde bulunmaktadır. Durum, Türkiye açısından
bakıldığında, Avrupa ülkeleri kadar keskin değildir. Türkiye’de TÜİK’in 2013 yılı için
yaptığı ve 2014’te sonuçlarını açıkladığı verilere göre ise evlenen sayısı bir önceki yıla göre
%0,6 azalarak 2013 yılında 600.138 oldu. Boşanan olaylarının sayısına baktığımızda ise bir
önceki yıla göre %1,6 artarak 125.305’e yükseldi (TÜİK, 2014).
Türkiye’de aile yapısı çekirdek aileye dönüşmeye devam etmesine rağmen geniş aile
ve akrabalık anlayışı yerini korumaya devam etmektedir. Ancak büyükşehirler de özellikle
İstanbul’da akrabalık ve dayanışma ağlarında azalmaların olduğunu araştırmalarda
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görmekteyiz. Aile ile ilgili meydana gelen bu dönüşümler, yaşlılara yönelik kurumsal olarak
sosyal politikaların önemini göstermektedir. Bu nedenle yaşlıların oluşturduğu bu kesimlere
yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır (Taşçı, 2010: 182).

8.2.4. Siyasî-Hukukî Zemin: “Sosyal Devlet” İlkesi
Devletin önemli ilkelerinden biri olan sosyal devlet ilkesi, herkese içinde yaşadığı
toplumun şartlarına uygun bir yaşam seviyesi sunmayı hedefler. Eğer bir devlet sosyal devlet
ilkesini kabul etmekte ise toplumdaki bireylerin sosyal durumlarını iyileştirmek, sosyal
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara insan onuruna uygun bir yaşam seviyesi sağlamak
zorundadır. Vatandaşlarını olumsuz durumlara karşı koruyabilecek ve bu koruma için gerekli
olan yasal düzenlemeleri yaparak işlevliğini sağlamak sosyal devletin en temel özelliğidir
(Şişman ve Altan, 2003: 16).
Yaşlılar için sosyal devlet ilkesinin bağlayıcılığı sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir.
Bu nedenle yaşlıların ihtiyaç duydukları bakım, sağlık ve korunma hizmetlerinin yerine
getirilmesi yaşlılar açısından bir “hak”, devlet açısından ise bir “görev” dir.
Sosyal devlet ilkesinin sonucunda ortaya çıkan uygulamalara baktığımızda ise bakım,
çalışma isteği ve yeterliliğinde olanlara iş bulunması, çalışma yaşamında uğrayabilecekleri
yaş ayrımcılıklarının engellenmesi, çalışma yaşamındaki olumsuz durumlara karşı koruma
sağlanması ve bir gelir güvencesinin sağlanması gibi uygulamalar öne çıkmaktadır (Taşçı,
2010: 182).

8.2.5. İnsani Nedenler
Yaşlı olmak ve yaşlanmak insanların elinde olan bir durum değildir ve bu nedenle
insanların yaşlı oldukları için bir ayrımcılığa uğramaları kabul edilemez. Yaşlanma temel bir
insani durum olduğuna göre, yaşlanmanın sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların ve
güçlüklerin engellenmesi ve bu sorunlarla ilgilenilmesi bir insani davranış olarak
görülmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 338).
Bu anlayış ile birlikte, yaşlıların toplumdaki yaşamlarını insan onuruna uygun bir
şekilde geçirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İnsan onuruna uygun koşulların şartların
sağlanması sadece devletin bir görevi değil, toplumdaki diğer bireylerinde bu konuda
sorumluluğa ihtiyaçları vardır.
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Son dönemlerdeki yaşlıların bakımı konusunda ön plana çıkmaya başlayan ahlak (etik)
ilkeleri bu anlamda, sorumluluğun sadece devlete bırakılmadığını, bunun yanında ahlâkın
insanlara fert olarak yardım etmeyi vaaz ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, yaşlıların
içinde yer aldıkları, maddi ve manevi olarak değer kattıkları bir toplumun bireyleri olarak
takdir edilmeleri ve güçlendirilmelerinin, ahlakî bir gereklilik olduğu belirtilmektedir
Son zamanlarda ortaya çıkmaya başlayan yaşlıların bakımında ahlak (etik) kavramı,
yaşlılara yönelik hizmetlerde sadece devletin değil, toplumdaki fertlerinde yaşlılara yardımcı
olmaları gerektiğini göstermektedir. Bu nedenledir ki, yaşlıların maddi ve manevi olarak
desteklenmeleri gerekmekte ayrıca katkıda bulundukları toplumunda onlara karşı sorumluluk
alması gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Taşçı, 2010: 183)

8.3. Yaşlıların Sorunları
Dünya genelinde artma eğiliminde olan yaşlılık oranları ülkemizde de aynı şekilde bir
yol izlemekte ve artmaya devam etmektedir. Ülkelerin sosyolojik ve ekonomik yapıları
yaşlıların üzerinde önemli etkilere sahiptir. Toplumsal yapısı gereği aile geleneğinden uzak
olan toplumlarda yaşlıların toplumdan dışlandığı, başıboş bırakıldığı görülmektedir. Aile
kurumuna önem veren toplumlarda ise yaşlıların toplum içinde tutulduğu ihtiyaçlarının
karşılandığı ve daha sosyal bir ortama sahip olduğu aşikardır.
Ekonomik boyutuna bakıldığında ise özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlılar ekonomik
anlamda daha fazla desteklenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlıların bir diğer avantajı ise
yaşlı bireylerin büyük bir bölümün emekli olmasıdır. Emekli olan bu kişiler devletten her ay
emekli maaşı almakta bu sayede de geçimini sağlamakta ve sağlık hizmetlerinden
yararlanmaktadır. Ancak emekliliği olmayan bireyler için ise yaşlılık maaşı sistemi
uygulanmaktadır. Sosyolojik ve ekonomik boyutu ile bakıldığında yaşlıların birçok sorunla
karşılaştığı görülmektedir. Ancak yaşlı birey açısından en önemli sorun sosyal ilişkilerinde
yaşadığı sorunlar olmaktadır. Yaşlılığın beraberinde getirdiği sosyal statü değişikliği ve
yaşadığı çevredeki değişim en çok çalışma yaşamından gelen ve emekli olan bireyleri
etkilemektedir. Emeklilik ile beraber birey üzerinde yalnızlaşma ve ileriye yönelik
beklentilerde kararsızlıklar ortaya çıkmaktadır.
Yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlılar açısından bakıldığında bu durumun bir
istismara neden olabileceği görülmektedir. Huzurevleri ve evde bakım hizmetleri
politikalarının olumlu yanları olmakla birlikte olumsuz yanları da bulunmaktadır. Olumsuz
yanı ise istismar konusudur. Tanımadığı ve kan bağının olmadığı bir bireyden yardım almak
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zorunda kalan yaşlılar, kötü davranışlara maruz kalabilmektedir. Buda yaşlılar üzerinde ağır
psikolojik sorunlar doğurmaktadır. Yaşlıların beslenme, barınma, tıbbi destek gibi zorunlu
ihtiyaçlardan kasıtlı olarak uzaklaştırılması ve bu hizmetleri almasının engellendiği
bilinmektedir. Bunun sonucunda da yaşlıların fiziksel olarak sorunlar yaşadığı görülmektedir.
Yaşlılara yönelik hizmetler veren bu bireyler bu yanlışları bilerek yapmakla birlikte
bilmeyerek de yapmaktadır. Yaşlı hizmetinde yeterli vasfı olmayan bireylerin çalıştırılması
önemli bir sorundur. Çünkü bu çalışanlar yeterli yetenekleri ve bilgi birikimleri olmaması
nedeni ile yaşlılara iyi hizmet verememekte hatta onlara zarar vermektedir.
Toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, kişilerin aileye bakışı, çekirdek aile
anlayışının yayılması, giyim, inanç, gelenek gibi konularda meydana gelen değişimler
yaşlıların toplum içindeki statüsünü değiştirmektedir. Bu nedenle uygulanacak politikalar ve
hizmetlerin bu değişimlere paralel şekilde oluşturulması gerekir. Politikalar güncellenmeli ve
yaşlıların gerçek anlamda sorunlarına çözümler bulunmalıdır (Kurt, Beyaztaş ve Erkol, 2010:
36-37).
Dünya genelinde yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranının artması sebebiyle,
demografik yapı git gide değişmekte, yaşlı nüfusun karşılaştığı sorunlar daha belirgin bir
biçimde hissedilir hale gelmektedir (Danış,2009: 68). Yaşlıların durumu, karşılaştıkları
sorunlar bireysel sorun olmaktan çıkıp, toplumsal, hatta küresel bir sorun haline gelmiştir.
Çünkü toplumsal sorunların önemli özelliklerinden biri de, potansiyel olarak gelecek yıllarda
da varlığını sürdürme özelliği taşımalarıdır. Yaşlılığın, toplam nüfus içinde, dünya çapında
giderek arttığı gözle görülür bir hal almıştır. Bu nedenle de yaşlıların varlığı görmezden
gelinemez. Dolayısıyla öncelikle yaşlıların sorunlarının doğru biçimde tespit edilmesi
gerekmektedir (Yel, t.y.: 23).
Sanayileşmenin hızlanması ve kentleşme oranındaki artış yaşlının aile içindeki rol ve
statüsünde değişime neden olmuştur. Geleneksel ailenin yerini daha çok çekirdek ailenin
alması ve yaşlı nüfusun hızla artması, yaşlı sorunlarına olan ilgiyi artırmıştır (Artan, t.y,: 18).
Bu sorunların bir kısmı yaşlı bireyin kendi fiziksel, ruhsal, ekonomik durumundan bir kısmı
ise yaşlının dışındaki çevresel şartlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, yaşlı bireyin yaşamış
olduğu

toplumun

sosyal,

ekonomik,

kültürel

ve

politik

uygulamalarından

kaynaklanabilmektedir. Günümüzde de gözlemlenen olgu yaşlılığın bireysel bir sorun
olmaktan ziyade toplumsal bir sorun olarak algılanmasıdır. Ülkelerin uygulamış oldukları
sosyal politikalar, sosyal güvenlik yasaları kısaca sosyal devlet anlayışları yaşlıların yaşlanma
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döneminde karşılaşmış oldukları sorunları azaltmakta ya da arttırmaktadır (Kurt, Beyaztaş ve
Erkol, 2010: 34). Yaşlanmayla ilgili olarak temel sorunların başında sosyokültürel, ekonomik,
bakım, sağlık, bakım, beslenme, yalnızlık, yaşlı istismarı, biyolojik ve psikolojik sorunlar
gelmektedir.

8.3.1. Sosyokültürel Sorunlar
Sosyal boyuttaki sorunlara örnek verilecek olursa; insanın çevresiyle, ailesiyle,
dostlarıyla, akrabalarıyla iletişiminin kopması, yapmak istediği herhangi bir etkinliği yapması
karşısında engellerin olması, sağlık sorunlarının çözülmesinde engellerin olması bir
sorununun çözülmesi için nereye başvuracağını bilememesi, yalnızlaşmak ve yalnızlık, eğer
bunu insan bir amacıyla ilgili ve geçici olarak, kendi iradesiyle istemiyorsa, insanlarla
etkileşim

kurmada,

dost

bulmada

güçlükler

yaşaması

sosyal

bir

sorun

olarak

değerlendirilebilir (Tomanbay, 2007).
Değişen hayat koşulları, toplum yapısının yanında, aile yapısında da değişiklere sebep
olmaktadır. Şehirlerdeki, aile yaşamında yaşlılara yer verilmemektedir. Bu durum, kendilerini
yalnız ve işe yaramaz hissettirmekte ve yaşlıların psikolojik yönden yıpranmasına neden
olmakta, kalan ömürlerini zorlaştırmaktadır (Dalkılıç ve Genç, 2013: 466).
Yaşlılık döneminde, yaşlıların maruz kaldıkları, yalnızlık ve sosyal dışlanma toplumla
sosyal uyum sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Başka bir ifade ile yaşlıların, toplumsal
yapıda meydana gelen hızlı değişimlere adapte olmakta zorluk çeken bir grup olduğunu
göstermektedir. Bu sebeple yaşlı, yaşlılık sürecinde yoğun şekilde sosyal izolasyona maruz
kalmakta ve bunun sonucunda yalnızlık ve çaresizlik duyguları yaşamaktadır. Yaşlıların
sosyal ilişkilere katılma düzeyleri, sosyal uyumları, aile ve toplumla olan ilişkileri yaşlıdan
yaşlıya farklılık göstermekte olup; yaşlının eğitimi, meslek ve gelir durumu gibi etkenlere
bağlı olarak yaşlının sosyal uyumu değişebilmektedir (Artan, t.y.: 21).

8.3.2. Ekonomik Sorunlar
Yaşlanmayla birlikte emeklilik ve fiziksel yoksunluktan dolayı oluşan iş gücü kaybı
yaşlıları ekonomik yaşam standardından uzaklaştırmaktadır. Ekonomik yoksunluk içerisinde
olan yaşlı birey, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamada zorluk çekmekte, başkalarına
bağımlılığı artmakta ve buna bağlı olarak depresyon, yalnızlık, dışlanma gibi sorunlarla karşı
karşıya gelmektedir (Dalkılıç ve Genç, 2013: 467).
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Ekonomik sorunların çoğu, yaşlanan bireyin emekli olması ile iş ve gelir kaybından
kaynaklanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; azalan gelire uyum sağlayamama, daha önceki
standartlara uygun yaşayamamanın sebep olduğu psiko-sosyal bunalımlar, sağlık ve beslenme
gibi alanlara yapılan harcamaların artması, yetmeyen gelir nedeniyle yakınlarından maddi
yardım alma ve yakınlarına yük olmanın getirdiği psikolojik baskıdır (Danış 2009: 73).
Emeklilikle gelen gelir düzeyindeki düşüş, sanayileşmenin ve hızlı nüfus artışının
neden olduğu istihdam sıkıntısı, sağlık problemleri nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşma,
hayat pahalılığı vb. sebeplerle yaşlılık döneminde ekonomik zorluklar ve yoksullukla karşı
karşıya kalınabilmektedir (Danış, 2004; 21). Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamı dışında olan
yaşlıların oranı %33’tür. Her üç yaşlıdan birinin herhangi bir sağlık ve sosyal güvencesi
bulunmamaktadır (Danış 2009: 73).
Türkiye’de yaşlılıkta yoksulluk konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus
da, yaşlı kadınların durumu ile ilgilidir. Sosyal güvencesizlik, düşük dulluk maaşları ve
ortalama yaşam beklentisinin erkeklerden daha yüksek olması sebebiyle kronik hastalıkların
görülme sıklığının kadınlarda daha yüksek olması, kadınların yoksulluğu daha derinden
yaşamalarına sebep olmaktadır. Nitekim ülkemizde yaşı altmışın üzerinde olan 3,2 milyon
kadının yüzde doksanından fazlası yoksulluk sınırının altında kalan bir gelirle hayatını
sürdürmektedir (Danış, 2009: 75). Türkiye’de emekli memur, işçi ve esnaflar ile 2022 sayılı
yasa gereğince 65 ve yaş üstündeki muhtaç yaşlılara ödenen aylıkların genel itibariyle düşük
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılarımızın emeklilik sonrası yaşamlarını tatmin
edici bir düzeyde sürdürebilmeleri için yeterli ekonomik gelirden yoksun oldukları ve
ekonomik sorunlar yaşadıkları söylenebilir (Kurt, 2008: 45).

8.3.3. Bakım Sorunu
Kentsel mekânda, ailelerin yaşlılarını evlerde bakabilme imkânlarının sınırlı olması ve
kurumsal bakım maliyetlerin yüksekliği, yaşlılığı sosyal bir sorun haline getirmiştir (Artan,
2012: 35). 65 yaş üstü bireylerde giyinme, yemek yeme, tuvaleti kullanma gibi günlük yaşam
faaliyetlerinden en az bir ya da birkaçını yapabilmekte zorlandıkları, 75 yaş üzerindekilerin
ise hastalık ve sakatlık görülme olasılığının arttığı bilinmektedir. Sağlığın bozulması, kronik
hastalıklar veya bağımsız fonksiyonlardaki azalma, yaşlıların bakım gereksinimlerini artıran
etkenledir. Bu nedenle bireylerin yaşın ilerlemesinden kaynaklanan sorunlara bağlı olarak
ilerde sosyal çevresi ya da devlet koruması altında bakım almaya gereksinim duymaktadır
(Erdem, 2004: 101-102).
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Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de yaşlı bakımı konusundaki genel eğilim, yaşlının
aile içinde bakılması ve barındırılması yönünde olmaktadır. Fakat aile fonksiyonlarından
çoğunu diğer kurumlara devrettiği gerçeği dikkate alındığında, kurum bakımı ya da diğer
bakım hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Günümüzde yaşlılara yönelik hizmet
veren kurum ve kuruluşların sayısında, her ne kadar yeterli olmasa da, nispeten bir artış
gözlenmektedir. Aile üyelerinin ve yakın çevrenin, yetersiz kaldığı durumlarda, yaşlıların
ihtiyaçlarına cevap veren, onlara güvenli bir yaşam alanı hazırlayan kurum ve kuruluşlar,
özellikle son yıllarda daha etkin görevler üstlenmeye başladıkları söylenebilir (Kurt, 2008:
39).

8.3.4. Sağlık Sorunları
Yaşlanmayla beraber hastalıkların artmasından kaynaklanan öz bakım becerilerinde
azalma, yaşam aktivitelerinde sınırlılıklar olabilmektedir. Yaşlanmayla beraber sağlık
sorunları da artmaktadır.65 yaş ve üzeri insanların % 80’inden fazlasında kronik ya da sürekli
olarak bir fiziksel rahatsızlık veya birden fazlası görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda,
yaşlıların ortalama olarak 3,5 hastalığının olduğu bulunmuştur. Yaşlanmayla beraber görülme
sıklığı artan hastalıkların başında demans, alzheimer, idrarı tutmada zorluk, görme
bozuklukları, kemik erimesi, yetersiz beslenme, yürüme bozuklukları ve sık düşme, duyma
bozuklukları, bası yaraları, uyku bozuklukları, kireçlenme gelmektedir (Danış, 2004: 25).
Yaşlıların sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte günlük yaşamlarını bağımsız olarak
sürdürmeleri güçleşmektedir. Dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinde ileri yaşlarda
başkasına bağımlı olma durumu ortaya çıkmaktadır. İlerleyen zamanlarda yaşlıların günlük
yaşamlarını bağımlı olarak sürdürme durumu artmakta, fiziksel yetersizlikler çoğalmaktadır
(Çakır ve ark, t.y: 3).

8.3.5. Beslenme Sorunu
Bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel açıdan sağlığın temelini oluşturan dengeli ve
sağlıklı beslenme, yaşlılıkta oluşan değişimlerin hızını yavaşlatarak olumsuzlukları erteler,
insanın yaşam kalitesini arttırır (Danış, 2004: 27). Beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve
verimli olarak yaşamak için gerekli olan enerjiyi ve besin öğelerinin her birini yeterli
miktarlarda sağlayacak olan besinlerin besleyicilerini yitirmeden, sağlığı bozacak duruma
getirmeden en ekonomik şekilde almak ve vücut için kullanmaktır. Bedenin büyümesi,
yenilenmesi çalışması için gereken besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve
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vücutta

uygun

şekillerde

kullanılmasına

“yeterli

ve

dengeli

beslenme”

olarak

tanımlanmaktadır (Danış, 2004: 27).
Beslenme durumu, yaşlılıkta pek çok hastalık oluşumunu etkileyen önemli bir
unsurdur. Yaşam süresince yeterli-dengeli beslenmenin ve besin seçiminin, ilerleyen yaşlarda
kronik hastalıkların oluşumunun önlenmesi ve geciktirilmesi bakımından önemli rolünün
olduğu bilinmektedir. Yaşlı beslenmesinde temel amaç; kişinin sağlığının korunması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı yaşam biçimlerinin
benimsetilmesidir. Yaşlıların iyi beslenme düzeyine sahip olması hem kendisine hem de
topluma yarar sağlar. Yaşlı bireylerin çoğunun enerjik, hayat dolu ve bağımsız bir yaşam
sürdürmelerini kolaylaştırır (Kurt, 2008: 41-42).
Yaşlanmayla beraber görülen fizyolojik ve psikolojik değişimler, yaşlıların sağlık ve
beslenme durumlarıyla yakından ilgilidir. Yaşlanmayla birlikte bireylerin tek başlarına
gereksinimlerini karşılayamamaları, alışveriş yapamamaları, yemek hazırlayamamaları,
beslenme ve sağlık durumlarını olumsuz etkilememektedir. Yaşlılık döneminde yoksulluk,
yalnızlık, fiziksel aktivitede oluşan sınırlamalar, hastalık, demans, depresyon gibi durumlar
besin alımını olumsuz etkilemekte, sağlıksız ve dengesiz beslenmeye yol açmaktadır (Danış,
2004: 28).
Yaşlıların kötü beslenmesine nedenler arasında; alış veriş merkezlerine ulaşımda
yaşanan toplu taşıma sıkıntıları, ulaşılabilirlik sorunları, dengeli beslenme konusundaki bilgi
eksikliği, gıda ürünlerinin alımı için yeterince satın alma gücüne sahip olamama, beslenmeyi
önemli ölçüde sağlıklı kılan dişlerin olmaması ya da yeterince iyi takma dişlere sahip
olamama, yalnız yaşayan yaşlılar için yemek yapmada isteksizlikten kaynaklı lezzetli bir
yemekten mahrum kalma ve yeterli yemek yapamama gibi nedenler sayılabilir. Bu durum
yaşlılar açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir (Artan, t.y.: 87).

8.3.6. Yalnızlık Sorunu
Günümüzde; emeklilik, eş kaybı, çocukların evden ayrılması, sağlık sorunları gibi
sebeplerle çoğu yaşlı yalnızlık ve sosyal izolasyonla karşı karşıya gelmektedir (Danış, 2004:
29). Yapılan araştırmalar eşleri olmayan kişilerin diğerlerine oranla daha fazla izole yaşama
yöneldiklerini ortaya çıkarmıştır (Danış, 2004: 30). Hansson ve Carpenter’e göre yaşlılık
döneminde yalnızlık sorunu; sosyal ilişkilere katılmama, utangaçlık ve sağlık sorunları gibi,
bireysel yetenek, sosyal, ekonomik şartlar gibi çevresel nedenlerle ortaya çıkmaktadır (Danış,
2004: 31).
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Yaşlılarda sosyal rolün ve kendisine olan güvenin kaybolması; faydasızlık, çaresizlik,
başkalarına muhtaç olma ve ölüm korkusu gibi ruhsal problemlere yol açmaktadır. Yakın
çevresinin kendisine ihtiyaçlarının bulunduğunu hissetmesi, yaşlıyı yaşama bağlayan ve onu
aktif kılan nedenlerdendir. Yaşlı annenin (anneanne- babaanne) torun bakması, onların
denetimini sağlaması bir işe yarama duygusu yaşama sarılmasına neden olur. Bu tür
davranışlar aile ve akrabalık ilişkilerinin pekişmesini sağlar ve yaşlının yaşamla olan bağını
arttırarak sosyal anlamda yaşlı bireyin yaşam kalitesini yükseltir (MEB, 2013: 10). Sosyal
ilişkiler yaşlılar için oldukça önemlidir. Duygusal bağlar veya sosyal bağların olmadığı
durumlarda yalnızlığa daha sık rastlanmaktadır (Danış, 2004: 31).
Bu dönemde yaşlıların yalnızlık sorununun önlenmesinde sosyal destek sisteminin
güçlü olması oldukça önemlidir. Sosyal destek genel anlamda, stres altındaki ya da güç
durumdaki kişiye, çevresindeki insanlar (eş, çocuk, aile, arkadaş, komşu vb. gibi) tarafından
maddi, manevi yardım olarak tanımlanmaktadır (Aksüllü, 2002: 4).
Genel olarak yapılan çalışmalarda; yüksek düzeyde sosyal desteğin yalnızlık
duygusunu, depresyonu ve fiziksel sağlık sorunlarını azaltarak bireyin sağlık ve iyilik halini
artırdığı belirtilmektedir (Aksüllü ve Doğan, 2004: 35). Peplau (1988), yalnızlığın, acı verici
kişisel bir yaşantı olduğunu belirtmekte ve bireylerin sosyal ilişki ağlarında nitelik veya
niceliksel olarak önemli derecede eksiklik olduğunda meydana geleceğini ifade etmektedir.
Buna göre, bireylerin hâlihazırdaki sosyal ilişkileri, onların sosyal etkileşim gereksinimlerini
veya isteklerini karşılamadığında yalnızlığın ortaya çıkması ihtimali vardır. Benzer şekilde,
Champion (1995), yetersiz sosyal desteğin hem olumsuz yaşam olaylarına hem de depresyona
yol açabileceğini ifade etmektedir (Yalçın, 2014: 11-12).
Sosyal desteğin azalması, yaşlılarda yalnızlık duygusunun ve sonuçta bedensel ve
ruhsal sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir (Altıparmak, 2009). Sosyal destek
eksikliğinde yaşlılarda mortalite riskinin arttığı, aksine yeterli sosyal destek alanlarda ise
iyileşme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında gelişme olduğu belirtilmektedir (Polat ve
Kahraman, 2013: 214).

8.3.7. Yaşlı İstismarı
Yaşlı istismarı olarak bilinen kavram, ilk olarak 1975’te İngiltere’de bilimsel
literatürde, bakıma muhtaç olan bir yaşlının kendisinin bakımını üstlenen bir aile üyesi
tarafından fiziksel istismara uğramasını tanımlayan bir vakayla ortaya çıkmıştır. İzleyen
yıllarda söz konusu tanımlama, yaşlıyla güvenilir bir ilişki içinde olan bir akrabanın ya da
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kişinin,

yaşlı

üzerinde

zararla

sonuçlanan

fiziksel,

psikolojik

ve

ekonomik

istismarından/ihmalinden kaynaklanan konuları da içerecek şekilde genişletilmiştir (Kurt,
Beyaztaş ve Erkol, 2010: 35).
Yaşlı

istismarının

literatürdeki

çeşitli

tanımlamaları

yapılmaktadır.

Yapılan

tanımlamalardan birisi de yaşlı istismarını “kasıtlı olarak yaşlı bireye zihinsel ve/veya fiziksel
acı ve yara verme yaşlı bireyi fiziksel ve zihinsel sağlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynak
ve hizmetlerden yoksun bırakmadır” (Danış, 2004: 31). Yaşlı ihmali ve istismarı; “aile içi”,
“kendi kendine” ve “kurumsal” olmak üzere üç grupta ele alınarak değerlendirilmektedir
(Uysal, 2002).
Aile içi yaşlı istismarı; Yaşlı kişinin kendi evinde veya bakıcısı tarafından kötü
muamelede bulunulmasıdır (Uysal, 2002).
Kendi Kendini İhmal: Yaşlının kendi sağlık ve güvenliğini tehdit edecek şekilde
bir başına yaşama davranışı göstermesidir (Uysal, 2002). Bir başka tanıma göre de, yaşlı
kişinin fiziksel ve mental kapasitesinin yok olması sebebiyle kendine zarar vermesi ve
kendine bakamamasıdır (Danış,2004: 32).
Kurumsal İstismar: Yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş
olan (huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda yaşlıya kötü
muamelede bulunulmasıdır (Uysal, 2002).
Birçok araştırma kurum bakımı altındaki yaşlıların toplum içinde yaşayan
akranlarına oranla daha fazla istismara uğradıklarını ortaya koymuştur (Danış, 2004:
33). Başlıca ele alınan istismar türleri ise “fiziksel, “psikolojik, “cinsel” ve “ekonomik”
istismardır.
Fiziksel istismar: Yaşlı kişinin güvendiği biri ya da bakıcısı tarafından yaşlıya kasıtlı
olarak ağrı ve acı verebilecek her türlü bedensel zarar fiziksel istismar olarak kabul
edilmektedir (Uysal, 2002). Yaşlıya vurmak, tokat atmak, cinsel saldırıda bulunmak, yakmak
vb. gibi davranışlar fiziksel istismara örnek verilebilir (Artan, t.y.: 114).
Psikolojik İstismar: Yaşlı kişiye güvendiği bir kişi ya da bakıcısı tarafından bilinçli
olarak ruhsal açıdan kasıtlı olarak acı verme psikolojik istismar olarak tanımlanmaktadır.
Yaşlıya bağırmak, hakaret etmek, suçlamada bulunmak, utandırmak, yaşlıyı korkutmak vb.
gibi davranışlar psikolojik istismara örnek gösterilebilir (Uysal, 2002).
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Cinsel İstismar: Kişinin kendi isteğinin dışında (rızası olmadan) herhangi bir şekilde
cinsel birlikteliğe zorlanmasıdır (Artan, t.y.: 116).
Ekonomik Yaşlı İstismarı: Yaşlıya ait değerli mal varlıklarını çalma, zorla veya
sahte belgelerle satma, devretme, yaşlı lehine kullanmak yaşlının ekonomik istismarıdır
(Danış, 2004: 32).

8.3.8. Biyolojik Sorunlar
Biyolojik sistemdeki değişikliklerin yaşlılar üzerinde yarattığı sorunları; sinir sistemi,
kalp damar sistemi, sindirim sistemi, böbrek ve idrar sistemi, endokrin sistemi, üreme sistemi,
hormonal sistem ve duyu sistemi değişiklikleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
İnsanların yaşlanmalarına ve emekli olmalarında etkili olan nedenlerden birisi hiç kuşkusuz
biyolojik etkenlerdir. İnsanların yaklaşık yarısının emekli olmalarında başlıca neden olarak
sağlıklarının giderek kötüleşmesi söylenebilir. Sonuç olarak, yaşlıların yaşam kalitelerine etki
eden en önemli biyolojik etken hastalıklardır. Yaşlanma döneminde kişinin yaşamdan haz
alması, sorumluluklarını yerine getirmesi ve kendini algılaması doğrudan biyolojik etkenlerin,
dolayısıyla da hastalığın etkisi altında olmaktadır (Artan, t.y.: 22).
Yaşlı kişilerde; bilişsel yetersizlikler, hareketsizlik, dengesizlik, idrar kaçırma, görme
bozuklukları, işitme bozuklukları, yürüme bozuklukları ve sık düşme gibi hastalıklar
görülebilmektedir (Artan, t.y.: 22). Yaşlılarda biyolojik sorunlarının temelini oluşturan sağlık
sorunları, yaşlıların çalışma hayatından ve sosyal çevreden uzaklaşmasına sebep
olabilmektedir. Bu dönemde üzerinde durulması gereken en önemli unsur; yaşlılara sunulan
sağlık ve bakım hizmetlerinin en iyi şekilde verilerek, yaşa bağlı olarak gelişen fiziksel
kayıplarını gidermektir (Dalkılıç ve Genç, 2013: 466).

8.3.9. Psikolojik Sorunlar
Yaşlılarda psikolojik sorunları genç yaşlarındaki deneyimlerinden kaynaklı olabileceği
gibi, yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı,
emeklilik, menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu,
ölüm korkusu vb.) neden olduğu yeni sorunlar da olabilmektedir (Cangöz, t.y: 100). Fiziksel
görünümde değişiklikler, ortaya çıkan sağlık sorunları ve kendi kendine yetemez duruma
gelmek yaşlıda psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Genç ve Dalkılıç,
2013: 466). Yaşlılıktaki psikolojik sorunların başında; eskiye bağlılık, yeniliklere uyum
sağlamakta zorlanma, intihar, depresyon, uyku bozuklukları, ölüm korkusu, öğrenme ve
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hatırlama güçlüğü, bunaltı, performans kaybı, kişilik değişikliği, alınganlık ve bunama gibi
sorunları gelmektedir (Artan, t.y: 23).

8.4. Dünya’da Ve Türkiye’de Yaşlılık Ve Sosyal Politikalar
8.4.1. Dünya’da Yaşlılık ve Sosyal Politikalar
Antik Çağ’ a baktığımızda Romalı bir askerin ortalama ömrü 22 yıl ve her 100 kişiden
sadece bir tanesi 60 yaşını görebilmekteydi. 20. yüzyıl başlarına kadar ki dönemde dünya
genelinde uzun bir yaşam sürecek ortamın olmadı belirtilmektedir. Bu dönemlerde Avrupa da
ortalama yaşam süresi 50 yıl iken, ölüm insanların gençlik yıllarına denk gelmektedir. Bu
dönemlerde en uzun yaşayan insanlar ise genellikle devlet adamları, krallar, filozoflar ve
yüksek rütbeli askerler olmuştur.
Günümüze baktığımızda dünyada yaşlılığı ve yaşlılık yaşının artmasını etkileyen pek
çok neden bulunmaktadır. Bunların başında sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler gelmektedir. 1970-2025 yılları arasında dünyadaki yaşlı nüfus sayısının 694
milyon kişi olması beklenmekte ve bu dünya toplam nüfusunun %22,3’ ü olarak tahmin
edilmektedir. Ayrıca 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında ise bu rakamın 2 milyar olması
beklenmektedir. Bu rakamlar doğrultusunda özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus sayısı
oranlarında ciddi artışlar beklenmektedir. Yaşlılık sorunu Birleşmiş Milletler (BM) başta
olmak üzere birçok uluslararası kuruluşu da harekete geçirmiştir. Birleşmiş Milletler, ilki
1982 yılında olmak üzere ikincisi ise 2002 yılında olmak üzere Dünya Yaşlanma
Toplantılarını gerçekleştirerek yaşlanma sorununu açıkça gündeme getirmiştir (Hilwah ve
öte., 2013: 9).
Günümüzdeki yaşlılık istatistiklerine baktığımızda, her yedi insan biri yaşlı iken bu
rakamın 2030 yılında her dört insan birinin yaşlı olması beklenmektedir. Bu durum, yaşlı
nüfus içinde bir diğer süreç olan “yaşlıların yaşlanmasını” başlatacaktır. 2050 yıllarına
yaklaşıldığında ileri yaşlıların (85 yaş ve üzeri) sayısı genç yaşlıların (65 yaş) sayısından 6 kat
fazla olacaktır. Yaşlı nüfusun Avrupa ve Kuzey Amerika’nın endüstrileşmiş bölgelerinde
toplandığı ve ayrıca gelişmekte olan ülkelerde de yaşlı nüfus artış oranlarının yüksek olduğu
görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 2008 yılında yaşlı nüfus sayısı 702 milyondur. Bu
sayı dünya yaşlı nüfusunun %81’i anlamına gelmektedir. 2040 yıllarına gelindiğinde ise
gelişmekte olan ülkelerde yaşlılığın 1 milyara ulaşacağı ön görülmektedir (Yaşlanma Özel
İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 2)
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Yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamaları oldukça geniş kapsamlıdır. Bunlar;
çalışma hayatı, sağlık, bakıma muhtaçlık, konut, toplumsal yapı içinde yaşlıların sosyokültürel konumu, serbest zamanın değerlendirilmesi ve eğitim şeklinde sıralanabilir. Bu
uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
Gelir güvencesi sağlamak: Yaşı nüfusun çok olduğu ülkeler, yaşlıların bağımlılık
oranlarını düşürebilmek için erken yaşta emeklilikten uzak durarak bireyleri yaşlılık
dönemlerinde de çalışmaya teşvik etmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların temel geçim kaynakları emekli
aylıklarıdır. Ancak emekli olamayan

yaşlılarında sosyal devlet gereği bakılması

gerekmektedir. Çünkü emekli olamayan yaşlılar sürekli ve düzenli bir gelirden yoksun
kalmaktadır. Bu nedenle yaşlıların bir diğer geçim kaynağı onlara verilen sosyal yardımlardır.
Bunların başında yaşlılık ve dul yaşlılık maaşları gelmektedir. Örneğin Macaristan’da
yaşlıların yarısını oluşturan dul yaşlılara muhtaçlık yardımları yapılmaktadır.
İstihdam edilebilirliklerini attırmak: Yaşlıların istihdam açısından en önemli
eksiklikleri niteliklerinin düşmesidir. Bu nedenle yaşlılara yönelik eğitimler verilerek nitelik
kazanmaları

sağlanmaktadır.

Bireylerin

yaşlılıktan

etkilenmelerini

azaltarak

onları

niteliklerine göre işlere yönlendirmek gerekmektedir. Bu şeklide yaşlı bireyler çalışma
hayatından dışlanmamış olacaktır.
Yaş ayrımcılığına karşı korumak: Yaşa dayalı ayrımcılık daha çok çalışma
hayatında yaşlıların uğradığı sorunlardandır. “ Gri Tavan (Gray Ceiling) Sendromu ˮ olarak
da nitelendirilen bu sorun çalışan ücretlerinin ödenmesinde ve kariyer olarak yükselmelerde
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ayrımcılığa karşı koruma sorunu yaşlılara yönelik uygulanan
önemli bir sosyal politikadır.
Evde ve kurum çatısı altında verilen bakım ve gözetim hizmetleri: Özellikle
gelişmiş toplumlarda görülmekte olan bu uygulamalar evde bakım ve eve hizmet götürme
şeklinde gerçekleştirilmekte ve kurumların yaşlılara yönelik hizmetlerinin devam etmesi
sağlanmaktadır. Simone de Beauvoir’e göre yaşlılar kalacak yer sorunları, yer bulduklarında
ise yine bakıma muhtaç olmalarının en önemli sebebi çocuklarının onlara bakmak istememesi
ve onları reddetmesi yatmaktadır (Beauvoir, 1970: 28). Bu nedenle yaşlıların bu
dönemlerinde devletin kurumlarından bakım ve evde hizmet almalarından başka çözümleri
kalmamaktadır. Bu şekilde yapılan bakım ve hizmetler ile muhtaç durumda olan yaşlılar,

312

sağlık, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını kurumsal bir yapı ile karşılamaktadırlar. Bu
şekilde hizmet veren kurumların yapıları ve özellikleri ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Ancak bu kurumlar, devlet, yerel yönetimler, sosyal güvenlik kuruluşları ve
gönüllü derneklerin destekleri ile oluşturulmaktadır (Tokol ve Alper, 2011: 342).

8.4.2. Türkiye’de Yaşlılık ve Sosyal Politikalar
Türkiye’ de ilk nüfus sayımı Cumhuriyetin ilanından dört yıl sonra 1927 yılında
yapılmıştır. Yapılan sayımda nüfus 13,6 Milyon olarak bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı
yıllarında ki ölümlerden dolayı nüfus azalmıştır. Yetersiz sağlık koşulları nedeni ile salgın ve
bulaşıcı hastalıklar artmış, bebek ve çocuk ölümleri yüksek seviyelere gelmiştir. Bu nedenle
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki en önemli politikalardan biri sağlık bir nüfus oluşturmaktı. Bu
anlayış ile yapılan politikalarla 1930’lu yıllarda ölümlerin azalması ve nüfus artış hızında
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu dönemde ki nüfus yaklaşık 16 Milyon ’dur. 1940’lı
yıllardan itibaren Dünya Sağlık Örgütü’nün de katkıları ile artan tıp teknolojileri Türkiye’deki
ölüm hızı oranlarını binde 30’dan binde 18’ e kadar düşürmüştür. Nüfus artış oranı ise yıllar
itibari ile azalma eğilimindedir ve 2000 yılında binde 18 olarak hesaplanmıştır.
Son yıllarda yapılan araştırmalara ve revize edilen nüfus projeksiyonlarına göre
Türkiye’nin doğurganlık oranındaki azalmanın devam edeceği ve uzun vadede nüfus artış
hızının sabitlenebileceği öngörülmektedir (Yüksel, 2011: 40).
Günümüzde binde 13 olan nüfus artış hızının 2023 yılında binde 9’a düşeceği tahmin
edilmektedir. Nüfus artış hızının 1960’lardan itibaren sürekli azalmasına rağmen nüfus
büyüklüğü bakımından 1990 yılında 56 milyona, 2000 yılında 72 milyona ulaşılmıştır. 2023
yılında ise Türkiye’nin toplam nüfusunun 82,3 milyon olması beklenmektedir.
Nüfus yapısının değişmesi özellikle çocukların ve gençlerin oranının azalması buna
rağmen yaşlı nüfus oranının artması şeklinde gerçekleşmektedir. 20. Yüzyıl nüfus yapısındaki
değişimler için dönüm noktasının olduğu bir yüzyıldır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ise yaşlı nüfus sayısında ve oranlarında tüm dünyada ciddi artışlar olmuş ve Türkiye’de
bundan etkilenmiştir.
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Nüfus

Piramidi,

2013

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974,

(14.04.2015).
Bir toplumda 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının toplam nüfus içindeki oranı o
toplumun “genç, olgun, yaşlı” olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır. Yaşlı nüfusun toplam
nüfus içindeki oranı %4’ten az ise “genç nüfus”, %4-6,9 arasında ise “olgun nüfus”, %7-10
arasında ise “yaşlı nüfus” ve %10’dan fazla ise de “çok yaşlı nüfus” olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımlama ile Türkiye 1965-2000 yılları arasında “olgun nüfus” iken 2000’den sonra
“yaşlı nüfus” sınıfına geçmiştir ve “çok yaşlı nüfus” olmaya doğru ilerlemektedir. Bu nedenle
Türkiye’de yaşlılar ile ilgili sosyal politikalar öncelikli bir hal almıştır (Yaşlanma Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 2014: 11).
TÜİK’in hazırlamış olduğu 2013-2075 nüfus verilerine göre, Türkiye’de 2023’te 8,6
milyon olan yaşlı nüfusun (65 ve üzeri yaştakiler) 2050’de 19,5 milyona, 2075’te ise 24,7
milyona çıkması beklenmektedir. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2023’te %10,2’ye
2050’de %20,8’e, 2075’te %27,7’ye yükselmesi beklenmektedir (TÜİK, 2023-2075).
TÜİK’in hazırlamış olduğu 2013-2075 yıllarına ait nüfus projeksiyonlarına
bakıldığında Türkiye’de taban kısmındaki genç nüfusun giderek azaldığı, tavan nüfusun ise
giderek arttığı görülmektedir.

314

Şekil: Türkiye Nüfusu, 2013-2075

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075
Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 247 088 kişi olması, 2050 yılına kadar yavaş bir
artış göstererek en yüksek değerini 93 475 575 kişi ile bu yılda alması ve 2050 yılından
itibaren de düşmeye başlayarak nüfusun 2075 yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir
(TÜİK,2013-2075). Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği sürece
Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. ADNKS’ye göre 2016 yılı itibariyle, 65 yaş
üstü nüfusun 6.651.503 kişi ve nüfus oranı da %8,3’tür. TÜİK 2013-2075 nüfus
projeksiyonuna göre de 2023 yılına gelindiğinde nüfusun 8,6 milyon kişiye ve oranı da
%10,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir (TÜİK,2013-2075).
TÜİK 2015 verilerine göre Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5.293 yaşlı vardır. Yaşlı
nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlıların sayısı 2015 yılında 5 bin 293
olmuştur. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sıralamasına göre
birinci sırada İstanbul (675 kişi), ikinci sırada İzmir (236 kişi) ve üçüncü sırada Ankara (234
kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), Bayburt (6 kişi) ve Bilecik
(7kişi) olmuştur (TÜİK 2015). Bu verilerden anlaşılabileceği üzere, önümüzdeki yıllarda
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının giderek artış göstereceği ve gelişmiş ülkelerin sahip olduğu
yaşlı nüfus oranlarıyla benzer özellikler taşıyacağı öngörülmektedir (Artan, t.y.: 14).
Demografik değişimler bugüne kadar ülkemizde tartışılan bir konu olamadı. Kıyıda
köşede kalan, göze çarpmayan ve dikkate alınmayan bu fenomen, Türkiye’nin geleceğini
belirleyecek olan en önemli konulardan biri olmuştur bu nedenle de tartışmaların merkezine
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oturtulması gerekmektedir. Demografik değişimler her kesimi ilgilendiren bir konudur.
Yaşlıyı genci, yalnız yaşayanı ve aileyi, ekonomiyi, devleti ve toplumu etkilemektedir. Bu
konu hiç de iç açıcı olmayan problemlerde ilgilenmeyi şart koşmaktadır. Örneğin sosyal
yardımların nasıl düzenleneceği, kime ne kadar sosyal yardım yapılacağı, yaşlılıkta yardıma
ve bakıma muhtaçlık, yaşlılıkta yaşamın anlamsız hale gelmemesi için alınacak önlemler,
intihar, depresyon, ölüm gibi bir dizi sorunlara kulak kabartılması, araştırılması, verilerin
toplanıp düzenlenmesi, analiz ve yorumlarının yapılması gerekmektedir (Tufan, 2001: 43).
Geçmiş yıllarda yardıma ihtiyaç duyan yaşlıların bakımı ve korunması öncelikli hedef
iken, günümüzde yaşlı bireyin ve etkileşim içerisinde bulunduğu ailesinin yaşam kalitesinin
geliştirilmesi, sağlıklı ve başarılı yaşlanarak toplumsal yaşama daha aktif bir biçimde katılım
sağlamaları amaçlanmaktadır (Danış,2009: 72).

8.4.3. Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Politika Uygulamaları
Sosyal devlet anlayışı ile toplumun refahının arttırılması amaçlanır. Bu amaç, ülke
kalkınması ile beraber, bireylerin maddi ve manevi olarak gelişmelerini ve korunmalarını
sağlayarak bunun adil olarak sürdürülmesidir. Ancak toplumun içinde bazı gruplar vardır ki,
sosyal yardım ve sosyal hizmetler konusunda özel önem taşımaktadırlar. Bunları çocuklar,
gençler, yaşlılar, suçlular, engelliler, yoksullar ve kadınlar gibi sıralayabiliriz.
Geçmişte, bu şekildeki ilgi ve yardıma ihtiyaç duyan grupların bakımını aileler
üstlenmekteydi. Ancak günümüze gelindiğinde ailenin yapısal ve işlevsel anlamda değişmesi
ile bu anlayıştan uzaklaşıldığı ve bu hizmetlerin devlet kurumları tarafından yürütüldüğü
görülmektedir. Bu nedenle yaşlılara yönelik hizmetlerin incelenmesinde fayda vardır.
Sanayinin ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de toplumsal yapıda önemli değişimler olmuştur. Yaşlılar toplumda ve aile içinde
sahibi olduğu “ata” ve “otorite” statülerini kaybetmeye başlamıştır. Bununla birlikte, kırdan
kente göçlerin de etkisiyle geniş aile tipinden çekirdek aile tipine doğru geçişler başlamış ve
ortaya çıkan çekirdek aile yapısı içinde yaşlılar rollerini kaybetmektedir. Bu nedenle yaşlılar
ile ilgili hizmetler ve politikalar sosyal devlet anlayışı içerisinde daha fazla önem kazanmıştır.
Tıbbi gelişmeler ile birlikte artmaya başlayan yaşlı nüfus oranı, ailenin yaşlı nüfus
bakımındaki rolünü devlet ile paylaşmaya götürmektedir. Bu anlamda yaşlıların yaşam
standartlarının yükseltilmesi ve korunması bir sosyal devlet ilkesidir. Sosyal devlet yaşlılara
yönelik sorumluluğunu yerine getirmediği taktirde bu durum yaşlılar için bir “sosyal
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dışlanma” ortaya çıkartacaktır. Sosyal dışlanma sosyal bütünleşme güç yetersizliği ile
ilgilidir. Yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel güç ve gelir kaybı güçsüzlüğe/muhtaçlığa
neden olmakta ve bu da yaşlı bireyleri sosyal dışlanmaya götürmektedir.
Yaşlılara yönelik bakım ve muhtaç durumdaki yaşlıların korunması için yapılan en
önemli hizmetlerden biri kurumsal bakımdır. Bunları huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri
oluşturmaktadır. Günümüzde Anayasanın 61. Maddesinde yaşlılara yönelik olarak “Yaşlılar
devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla
düzenlenir “ hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 3. Maddesinin (d) bendinde muhtaç yaşlı
“sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç
kişi” olarak tanımlanmakta, aynı maddenin (d) bendinin birinci fıkrasında Huzurevleri
“muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşları” olarak
tanımlanmıştır. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ise “ Bedensel, zihinsel ve ruhsal
özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon
kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler
kazandırmak veya bu becerileri kazanmayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet
kuruluşları” olarak tanımlanmaktadır. Kanunun 4. Maddesinde yaşlılara sosyal hizmet
alanındaki uygulamalarda öncelik hakkı da verilmiştir.
Kanunun 9.maddesi (b) bendi ile “Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, çocuk,
sakat ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını
sağlamakla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevi” olarak tanımlanmıştır. Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 2011 yılında Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlük ile kişilerin ve ailelerin kendilerinden ve çevre
şartlarından kaynaklanan veya kendi kontrolleri dışında ortaya çıkan maddi, manevi sosyal
eksikliklerin

giderilmesini

sağlamaktır.

Ayrıca

sosyal

sorunların

belirlenmesi

ve

çözümlenmesine yardımcı olmak, bütün bu sosyal hizmetleri programlı ve sistemli bir şekilde
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri aracılığı ile yaşlılara
götürmektir (Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 30).

8.4.3.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlılara Yönelik
Hizmetleri
8.4.3.1.1. Huzurevleri
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Aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı olarak kurulan, 60 yaş ve üzeri yaşlıların
korunması, bakılması ve bu bireylerin sosyal ve psikolojik açıdan ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla oluşturulan hizmet kuruluşlarıdır. Huzurevleri temel ihtiyaçlar olan yeme, içme ve
barınma gibi ihtiyaçların sunulduğu ve kapsamlı bakım hizmetlerinin yapıldığı bir yelpazeye
sahiptir (Kutun, 2004: 64).
Yaşlılar açısından huzurevlerine yerleşmek kolay bir durum değildir. Çünkü kişi aile
içerisinde bir statüye sahipken aileden uzaklaşmış be bakıma muhtaç duruma gelmiştir. Aile
içinde bildiği ve hakim olduğu bir ortam var iken huzurevinde farklı kültürlerden insanların
olduğu ve bu kişilerle yaşamak zorunda olduğu bir ortam bulunmaktadır.

Bu nedenle

ülkemizde aile kültürünün de etkisi ile yaşlılar ailelerden uzaklaştırılmadan bakımlarının
karşılanabileceği bir ortam yaratılmaya çalışmakta. Tükiye’de Aile ve Soyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer
bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, özel huzurevleri ve azınlık huzurevleri
işletmektedirler. Bu huzurevlerinde yaşlılara yönelik yeme, içme, barınma ve psikolojik
destek hizmetleri yürütülmektedir.
Ayrıca hızlı bir şekilde artmaya devam eden yaşlı nüfus yeni konut tiplerine olan
ihtiyacı da ortaya çıkarmaktadır. Sosyal yapısında değişim yaşayan Türkiye’de yaşlılara
yönelik yeni yaşam alanları ve sosyal alanlar yapımına yönelik politikalar geliştirilmelidir
(Gülpınar ve Güven, 2003: 223). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Huzurevleri ve
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezlerinde ekonomik durumu iyi olan ve sosyal yönden
yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımıza ücretli, ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan
ve 1005 sayılı Kanun gereği istiklal Madalyası verilen yaşlılarımıza ise ücretsiz yatılı bakım
hizmeti sunulmaktadır (Çohaz, 2010: 123).

8.4.3.1.2. Yaşlı Hizmet Merkezleri
Yaşlı hizmet merkezleri, yaşamını evinde sürdüren yaşlılara boş zamanlarını çeşitli
aktivitelerle değerlendirme, sosyal ilişkilerini arttırma ve günlük yaşam aktivitelerini
geliştirmelerini

destekleyerek,

yaşam

kalitelerinin

yükseltilmesine,

kendi

sosyal

ortamlarından kopmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.
Yaşlı bakım merkezleri tarafından verilen evde bakım hizmeti; akıl ve ruh sağlığı yerinde
olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlılara sunulan bir
hizmettir. Bu hizmetler, hane halkının tek başına veya komşu akraba gibi diğer destek
unsurlarına rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam
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ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı
olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel ve psikolojik destek hizmetleridir (Genç ve Barış,
2015: 46). Yaşlı hizmet merkezleri 2013 yılında çıkarılan sosyal hizmet merkezleri
yönetmeliği ile kapatılmış verdiği hizmetler Sosyal Hizmet Merkezlerine aktarılmıştır. Ancak
sosyal hizmet merkezi ek binası şeklinde hizmet sunan yaşlı hizmet merkezleri de vardır.
Bu merkezler ile yaşamını evinde sürdüren yaşlıların sosyal ilişkilerini yükseltme,
günlük aktivitelerini geliştirme, boş zamanlarında yeni aktiviteler kazanma, yaşam kalitelerini
arttırma ve kendi sosyal ortamlarından kopmadan yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı
olunmaktadır. Yaşlı hizmet merkezi tarafından verilmekte olan evde bakım hizmeti; akıl
sağlığı yerinde olan ve tıbbi bakıma ihtiyaç duymayan yaşlılara verilen bir hizmettir. Bu
hizmetler, ev halkının ve çevresinin desteğinin yetersiz olduğu durumlardaki yaşlılara yönelik
yapılan hizmetler olup yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak desteklenmesini içerir.
2013 yılında kapatılmış olan yaşlı hizmet merkezleri, sosyal hizmet merkezlerine
aktarılmıştır. Ancak sosyal hizmet merkezlerinin bazı binalarında faaliyetlerini sürdürenler
bulunmaktadır (Genç ve Barış, 2015: 46).

8.4.3.1.3. Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi
Bu merkezin amacı; ailesi ile birlikte yaşamlarını sürdüren Alzheimer hastalarının
evde tek başına kalmaları durumunda oluşabilecek riskleri azaltmak, hasta olan yaşlının çeşitli
etkinliklerle daha aktif bir yaşam sürmesini sağlamak, yaşlının ailesine yönelik dayanışma ve
destek ile ailelerdeki çaresizlik ve suçluluk duygularının azaltılmasını sağlamak, huzurevleri
ve yaşlı bakım merkezlerindeki yığılmaları azaltmaktır. Yaşlılara haftanın 5 günü 08.30-17.30
saatleri arasında ücretli olarak hizmet verilmektedir. Ulaşım yaşlı ya da yakınları tarafından
sağlanmaktadır. Ailelerin talepleri ve yaşlının durumuna göre yaşlıların Merkezden
yararlanacağı günler Merkez tarafından saptanmaktadır.
Alzheimer hastalığı, insan beynindeki bazı sinir hücrelerinin zamanla işlevini
kaybetmesi sonucunda, çeşitli zihinsel sorunlara neden olan ilerleyici bir hastalıktır. Hastalık,
insanda hafıza, düşünme ve konuşma gibi zihinsel fonksiyonları etkilemekle beraber
dalgınlık, ruh halinde problemler, zaman ve mekanın algılanmasında güçlüklere de sebep
olmaktadır.
Yaşlılara yönelik bu hizmetler ücretli olup haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde
verilmektedir. Yaşlıların merkeze getirilmesi yaşlı yakınları tarafından sağlanmaktadır.
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Yaşlının merkezden yararlanacağı günler ise yaşlının durumu ve ailenin talepleri
doğrultusunda

merkez

tarafından

belirlenmektedir

(http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf).

8.4.3.1.4. Bakım Hizmetleri
2828 sayılı kanun gereği Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engelli ve
yaşlıların bakımından sorumlu kılınmıştır. Bu kanun sonucunda korumaya, bakıma ve
yardıma ihtiyaç duyan kişilere gündüzlü ve yatılı bakım hizmetleri verilmektedir. Bu şekilde
başkasının bakımına muhtaç olan kişilere evlerinde veya özel bakım merkezlerinde verilen
hizmetler kişinin gelir seviyesine göre belirlenmektedir. Bakım hizmetleri iki şekilde
gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki kurumsal bakım hizmetleri, ikincisi ise evde bakım
hizmetleridir. Bakım hizmetlerinden faydalanan bireylerin % 27’si 60 yaş ve üzeri
guruplardır.

8.4.3.1.5. Kurumsal Bakım Hizmeti
Kurumsal bakım hizmetleri denildiğinde akla gelen ilk hizmet huzurevleridir.
Huzurevleri, yaşlıların barınması, dinlenmesi ve hayati ihtiyaçlarının karşılanması için
kurulmuştur. Modernleşen toplumun bir neticesi olarak ortaya çıkan huzurevi anlayışı, zaman
içerisinde gelişimini sürdürmüş kapsamlı bir yapı haline gelmiştir. Türkiye’de huzurevleri
kuruluş şekillerine göre 6 ayrı gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Diğer Bakanlıklar, Belediyeler, Dernek ve Vakıflar, Azınlıklar ve Özel olarak
belirlenmiştir (Yıldırım, 2007: 484).
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HUZUREVİ
SAYISI

KAPASİTE

BAKILAN
YAŞLI SAYISI

124

12.647

11.688

Yaşlı Yaşam evi

28

114

100

Özel Huzurevleri

151

7.612

5.328

Belediyelere
Huzurevleri

Ait

21

2.055

1.439

Dernek
Vakıflara
Huzurevleri

ve
Ait

27

2.308

1.616

Azınlıklara
Huzurevleri

Ait

7

920

644

YATILI BAKIM
HUZUREVLERİ
Aile
ve
Politikalar
Bakanlığı

Sosyal

Diğer Bakanlıklara
2
566
Bağlı Huzurevleri
Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014)

566

8.4.3.1.6. Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyetler olan evde
bakım hizmetleri, yardıma muhtaç olan engelli ve yaşlı bireylere sunulmaktadır. Bireyin evde
destek görmesi gerektiği durumlarda psikolojik ve fiziksel destekler verilmektedir. Kurumsal
bir fayda sağlamaktan ziyade bireysel olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaktadır (Türkiye’de
Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı, 2007: 17).
Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı ve Harcama Tutarı
Yıl

Kişi sayısı

Harcama Tutarı
(Bin TL)

2006

8

3

2007

28.583

35.387

2008

113.000

417.603

2009

210.320

869.362

2010

284.595

1.580.803
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2011

352.859

2.214.804

2012 Aralık

403.758

2.898.944

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EYHGM (Mart 2013)
Evde bakım; özürlü, yaşlı, süreğen hastalığı olan veya kişinin eski sağlığına kavuşması
için geçen süreçte bireyleri bulundukları ortamda destekleyerek, sosyal yaşama ayak
uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumsal
entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma ihtiyaç duyan bireyin aile üyeleri ve özellikle de
ailedeki kadın üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye sunulan psiko-sosyal,
fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir (Bahar ve
Parlar, 2007: 34).
Evde bakımda hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisinin devam etmesi gerekenler
(yara bakımı, IV terapi, fizyoterapi..vb), kronik hastalıkları veya özürlülüğü nedeniyle evden
çıkamayan, yalnız başına bakımını sağlayamayan veya evde bakımını yapacak hiç kimsesi
olmayan, şizofreni, depresyon veya diğer psikozlar gibi kronik mental hastalığı olan, yakınları
tarafından bakımında zorluk çekilen, huzurevlerine şartları uymadığı için yatırılamayan,
terminal dönemde olup yakınları tarafından bu dönemi evinde huzur içinde geçirmesi istenen
veya sadece aralıklı bakım ihtiyacı olan kişiler yararlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri tüm
yaş gruplarına yönelik olmakla birlikte, bu hizmetlerden çoğunlukla 65 yaş ve üzeri kişiler
yararlanmaktadır (Pınar, 2010: 155).
Evde bakımın yaşlılıkta; fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal
katılım, bireylerarası ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entellektüel gelişim
süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz konusu olmaktadır. Bunun yanında aile bütünlüğünün
korunmasına, stresin azaltılmasına, bireyin alışık olduğu çevrede yaşamına devam
edebilmesine, alışık olduğu hobi ve sosyal etkinlikleri sürdürebilmesine imkan tanımaktadır
(Bahar ve Parlar, 2007: 35)
 “Evde bakım yaşlının ailesi ve çevresiyle iletişimini sürdürmesine yardım eder;
böylece uzun süreli bakım gereksinimi olanlara psikolojik destek sağlar. Evde
bakım hizmetleri alan kişilerde depresyon, anksiyete ve stres insidansı, kurumda
bakılanlara göre daha azdır”,
 “Yaşlının alışık olduğu ortamda bakım alması, hem kendisinin hem de ailesinin
bakıma katılmasını sağlar; böylece kişi kendisini daha özgür, işe yarar, bağımsız,
rahat, huzurlu ve mutlu hisseder”,
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 “Evde bakım ile aile bireylerinin üzerinden direkt bakım sorumluluğu alınacağı
için, bakıma destek olan aile üyeleri daha az tükenmişlik yaşar, iş ve sosyal
yaşantılarını daha rahat sürdürür” (Pınar, 2010: 154).
Yaşlı bireylerin hastane ortamında uzun süre bakılmasının ülkelere getirdiği maddi
yük, günümüzde hızlı nüfus artışı, kişi başına düşen hastane yatak sayısında azalma, hastada
hastaneye yatış ile ilgili birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara sebep olabilmektedir.
Teknolojik

gelişmeler

sağlık

hizmetlerinin

ev

ortamında

da

yapılmasına

olanak

sunabilmektedir. Bunun yanı sıra yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu kendi ev ortamlarında
kalmayı tercih etmektedirler (Bahar ve Parlar, 2007: 34).
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları
Hakkında Yönerge kapsamında; “Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde
sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi
bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini” ifade etmektedir. İlgili yönergenin 5. Maddesinde
“evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma
hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri ve ADSM bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti
birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile
sunulur”. Aynı yönergenin 9. maddesinde “evde sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen
ekibin ulaşımı için uygun bir mobil araç, hastaların evden sağlık kurumuna veya sağlık
kurumundan eve nakli için gerektiğinde kullanılmak üzere bir hasta nakil aracı tahsisi yapılır.
Acil durumlardaki hasta nakli için 112 ambulans hizmetlerinden yararlanılır”.

8.4.3.1.7. Yaşlılık Aylığı
2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşına Aylık
Bağlanması

Hakkındaki

Kanun’un

uygulamaları

Türkiye’de

1977

yılından

beri

uygulanmaktadır. Bu politika sosyal devlet anlayışının da bir örneğidir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz
Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ünce yürütülen ve ödemeleri yapılan yaşlılık maaşları, 65 yaşını
doldurmuş muhtaç, kimsesiz ve güçsüz Türk vatandaşlarına verilmektedir. Ancak yaşlılık
aylığının ödenmesi ile ilgili sorumluluk 2012 yılında 633 sayılı KYK ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir (Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal
Eylem Planı, 2007: 18).
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Tablo: 2022 Sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı alanlar
2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı
867.035
859.516
848.826
848.609
683.724
Yaşlılık
114.518
142.288
168.559
162.505
293.991
Malullük
255.990
275.028
290.558
286.061
196.555
Engellilik
18 Yaş Altı Engelli28.631
44.541
55.727
53.418
58.505
Malul
197
Taşlama Hastalığı
TOPLAM
1.266.174 1.321.373 1.363.670 1.350.593 1.232.972
Kaynak: http://www.sgk.gov.tr, ASP Bakanlığı Ocak 2013
Ayrıca yaşlı bakım hizmetlerini bir tabloda göstermek gerekirse aşağıdaki gibi bir
tablo oluşturulabilir

8.4.3.2. Yerel Yönetimlerce Verilen Hizmetler
Belediyeler yaşlılara yönelik olarak birçok hizmetler vermektedir. Bunların başında
huzurevleri gelmektedir. Ayrıca ücretsiz muayene, gıda-yakacak yardımları, ev temizleme
hizmetleri, belediye otobüslerine ücretsiz binme gibi uygulamalarda vardır.
Ekonomik ve kültürel yönden daha gelişmiş belediyeler ki bunların başında büyük
şehir belediyeleri gelmektedir, bu belediyelerin hizmetleri daha kapsamlı ve detaylı
olmaktadır. Verilen hizmetlere baktığımızda;
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Evlere yemek dağıtımı



Seminer ve Poliklinik hizmetleri



Özel gün kutlamaları



Sinema ve tiyatro



Nakdi yardım



Evde sağlık hizmetleri



Gezi ve seyahat programları/turlar, örnek olarak gösterebiliriz.

Büyükşehir, ilçe ve belde belediyelerin görevleri genel hatları ile kanunlarca
belirlenmiştir. Belediyeler dezavantajlı gruplar olarak bilinen yaşlılar, engelliler, çocuklar,
gençler ve kadınlara yönelik olarak sosyal ve kültürel hizmetler vermek zorundadır. Bu amaç
doğrultusunda sosyal tesisler kurmak, geliştirmek, mesleki beceri kazandırma kursları açmak
ve bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, mesleki liseler ve kamu kuruluşları
ile işbirliği yapmaktadırlar (Doğan, 118)
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OKUMA PARÇASI: YAŞLILIK PSİKOLOJİSİNİ OLUMLU
ETKİLEYEN 10 ADIM
Yaşlanmanın herkes için kaçınılmaz olduğunu belirten Psikiyatrist Üney, “Hayatın bu
dönemindeki değişimler, bazı insanlar açısından baş edilmesi zor durumlar yaratır. Bu
nedenle yaşlılık psikolojisine dikkat edilmelidir” dedi.
Bugün dünyada yaşlı nüfusun, genç nüfusa göre daha hızlı arttığını ve yaşlanmayla birlikte
birçok aktivitenin azaldığını dile getiren Psikiyatrist - Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan
Üney, özellikle emeklilik gibi durumlarda kişilerin, sosyal hayattan uzaklaşıp yalnız
kalabildiklerini söyledi.
Yaşlılıkta yakınların ya da eşin ölümünün kişiyi daha da yalnızlaştırdıgğını söyleyen Üney,
hayatın bu dönemindeki değişimlerin, insanların çoğu için baş edilmesi zor durumlar
olduğunu kaydetti ve şöyle konuştu:
"Aktif bir insanın hastalık ve fiziksel kısıtlılıklar nedeniyle yaşamdan uzak kalması oldukça
güçtür. Günümüzde yaşlanmayla baş etmek için birçok kişi estetik uygulamalar
yaptırmaktadır. Beden ve yüzde ki değişimlere de ayak uydurmak kişiyi zorlayabilir."
Üney, yaşlılık yıllarını daha rahata ve huzurlu geçirmek için atılacak 10 adımı şöyle sıraladı:
1. Egzersiz yapın: Yaşlanmayla birlikte fiziksel aktivitede azalma olur. Ancak gençlik hatta
çocukluk yıllarından itibaren egzersiz yapan kişilerde, yaşlılıkta da fiziksel olarak gerileme
az olur.
2. Dışarıda zaman geçirin: Birçok yaşlı çeşitli bahanelerle evden pek çıkmak istemezler.
Oysaki dışarıda gezmek, yeni uyaranlara maruz kalmayı sağlar. Bu da kişiyi hazır ve zinde
tutar.
3. Günlük gazete okuyun: Yaşlı bireylerin çoğu gündemle pek ilgilenmezler. Aksine günlük
hayattan haberdar olmak, siyaset okumak, gündemi takip etmek, kişiyi zihinsel olarak dinç
tutar. Bunamayı geciktirir.
4. İnsanlarla ilişkilerinizi devam ettirin: Eski çalıştığınız yere uğramak, arkadaşlarınızla
görüşmek sizi yaşamın içinde tutacaktır.
5. Gönüllü işlerle uğraşın: Yaş itibarı ile deneyimlerinizi aktarıp, insanlara yardımcı olmak,
size işe yaramaya devam ettiğinizi hissettirir.
6. Yiyeceklerinize dikkat edin: Sağlığı korumanın en önemli yöntemi, hastalanmamak için
yeme içme düzenine dikkat etmektir.
7. Gençlerle sohbet edin: Gençlerle görüşmek ve sohbet etmek, yaşlı kişiyi yaşamın içinde
kalmasına teşvik eder.
8. Hobi edinin: Özellikle emekli olan kişiler üretmeye alışıktırlar. Bir anda üretimden
çekilmek işe yaramazlık hissi yaratır. Bunun için mutlaka uğraşacağınız bir alanınız olsun.
9. Seyahat edin: Ekonomik gücünüz nispetinde seyahat etmek, yeni yerler görmek kişinin
öğrenme heyecanını ayakta tutar.
10. Şehrinizi gezin: Birçok şehirde yaşlıların belediye otobüsleriyle seyahati ücretsizdir. Bir
başka semte gitmek çevreyle teması artırır. Böylece zihinsel işlevlerinizi korur."
Kaynak:http://www.ntv.com.tr/saglik/yaslilik-psikolojisini-olumlu-etkileyen-10adim,W3MAso5KoEaiO3M09K6j_Q
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SONUÇ
İnsan yaşamının son evresi olan yaşlılık önemli bir sosyal sorundur. Bakıma muhtaç
hale gelen yaşlıların bakılması, tıbbi, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması sosyal
devlet anlayışının ise bir gereği ve zorunluluğudur. Devletler ekonomik koşulları ölçüsünde
en iyi hizmetleri vatandaşlarına vermelidir. Dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlıların bu
hizmetlerden yaralanması gerekmektedir. 65 yaşına gelene kadar hem ülkesi hemde kendi
yaşlılığını rahat geçirmek için çalışan birey, yaşlılık döneminde muhtaç halde yaşamayı
istememektedir. Sosyal devletin ise bu ihtiyacı karşılaması ve en iyi hizmeti vermesi
kaçınılmazdır.
Türkiye’ de yaşlılık konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın yanı sıra belediyelerinde hizmetleri bulunmaktadır. Ancak hiçbir zaman bu
hizmetlerin yeterli olduğunu ve en iyi şekilde uygulandığını söyleyemeyiz. Bu nedenle bu
hizmet sistemleri devamlı yenilenmeli, güncel sorunlar dikkate alınarak yeni hizmet modelleri
geliştirilmelidir. Ayrıca var olan hizmet sistemleri denetlenmeli ve yaşlılara yönelik yapılan
bilinçli veya bilinçsiz istismar engellenmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği yaşlılık sınırı nedir?
A.45
B.50
C.55
D.60
E.65
2. Aşağıdakilerden yaş aralıklarından hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği
bir yaş aralığı değildir?
A.40-45 yaş aralığı genç yaş
B. 45-59 yaş aralığı orta yaş
C. 60-74 yaş aralığı yaşlılık
D. 75-89 yaş aralığı ileri yaşlılık
E. 90 ve üstü yaş aralığı ihtiyarlık
3. Aşağıdaki hangi neden, yaşlanan nüfusun sadece tüketici olmasından dolayı, özel
olarak yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?
A. Sosyal yapının değişmesi ile ilgili nedenler
B. Demografik nedenler
C. Ekonomik nedenler
D. Sosyal devlet ilkesi
E. İnsani nedenler
4. Aşağıdaki hangi neden, son yıllarda aile yapısında meydana gelen değişim gereği,
özel olarak yaşlılara yönelik oluşturulacak politikalara yön vermektedir?
A. Sosyal devlet ilkesi
B. Demografik nedenler
C. Ekonomik nedenler
D. Sosyal yapının değişmesi ile ilgili nedenler
E. İnsani nedenler
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5. Aşağıdaki hangisi veya hangileri yaşlılara yönelik oluşturulacak sosyal politikaların
nedenlerinden kabul edilir?
III.İnsani

I.Demografik

II.Ekonomik

IV.Sosyal devlet

V.Sosyal yapının değişimi

A. Sadece I ve II

B. I, II, III, IV ve V

D.Sadece I ve V

E.Sadece III ve IV

C.Sadece III ve V

6. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların yaşadığı sorunlara neden
olmaktadır?
I. Yaşlı bireyin kendi fiziksel
II. Ruhsal
III. Ekonomik
IV. Çevresel şartlar
A.Sadece I ve IV
B.Sadece I, II, III ve IV
C. Sadece I
D.Sadece I, ve IV
E.Sadece I, II ve IV
7. Yaşlının çevresiyle, ailesiyle, dostlarıyla, akrabalarıyla iletişiminin kopması,
yapmak istediği herhangi bir etkinliği yapması karşısında ve sağlık sorunlarının çözülmesinde
engellerin olması ve bir sorununun çözülmesi için nereye başvuracağını bilememesi aşağıdaki
sorunlardan hangisi ile açıklanabilir?
A. Ekonomik
B.Sağlık
C.Sosyal
D.Bakım
E.Yalnızlık
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8. Yaşlanan bireyin emekli olması ile iş ve gelir kaybından kaynaklanan sorun
aşağıdakilerden hangisidir?
A.Ekonomik
B.Sağlık
C.Sosyal
D.Bakım
E.Yalnızlık
9. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı,
emeklilik, menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu,
ölüm korkusu vb.) neden olduğu yeni sorunlar genel olarak aşağıdaki hangi kavramla ifade
edilir?
A.Ekonomik
B.Beslenme
C.Yalnızlık
D.Bakım
E.Psikolojik
10. Yaşlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulmuş olan (huzurevi, bakım ve
rehabilitasyon merkezleri gibi) kurumlarda yaşlıya kötü muamelede bulunulmasını aşağıdaki
hangi kavram açıklar?
A.Aile içi yaşlı istismarı
B.Kendi Kendini İhmal
C.Kurumsal İstismar
D.Fiziksel istismar
D. Ekonomik Yaşlı İstismarı

Cevaplar
1.E 2.A 3.C 4.D 5.B 6.B 7.C

8.A 9.E 10.C
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9. SUÇ, SUÇLULUK VE BAĞIMLILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, ilk olarak suçun tanımı incelenmiş, daha sonra suç işlemenin altında
yatan bireysel ve sosyo-ekonomik unsurların ne olduğu anlatılmış ve son olarak Türkiye’de
suç olgusuna ve suçun önlenme yöntemine değinilmiştir. Ayrıca bağımlılık tanımı ile birlikte
bağımlılık türleri ve özellikle son yıllarda öne çıkan internet ve internetin türevleri ile ilgili
bağımlılıklar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Suç ve suçluluk ne anlama gelir?

2)

Suçluluğu etkileyen faktörler nelerdir?

3)

Günümüzde medya ile suç arasında bir ilişki kurulabilir mi?

4)

Bağımlılık nedir?

5)

Bağımlılık türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Suçluluk

Bağımlılık

Kazanım

Suçluluk olgusunun ve
nedenlerinin öğrenilmesi

Nasıl bağımlı olunur?

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
TÜİK verileri incelenerek
Türkiye'de görülen suçluluk
nedenlerinin anlaşılması
Son yıllarda ortaya çıkan yeni
bağımlılık türlerinin anlaşılması
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Giriş
En az iki kişinin bulunduğu yerde başlayan, iki kişiden birisinin suç olarak tanımladığı
birisinin ise suç olarak görmediği durum ve davranışlar, toplumlar var olduğundan beri bir
sosyal sorun olmuş ve kültürlere göre çeşitlilik göstermiştir. Toplumlar için giderek önemli
bir hale gelen suç olgusunu anlamak, suçun kaynaklarını ve neden olan olayları araştırmak ve
suç sayısını önlemek için suç ve suçluluğun araştırılması gerekmektedir. Suçun tanımı kadar
sebepleri üzerine de farklı yorumlar yapılmış, kimi düşünürler suçun bireyin kendisinden
kaynaklı olduğunu kimi düşünürler ise toplumun kendisinin suçlu yarattığını söylemiştir. Bu
çalışmada ilk olarak suçun tanımı incelenmiş, daha sonra suç işlemenin altında yatan bireysel
ve sosyo-ekonomik unsurların ne olduğu anlatılmış, en son Türkiye’de suç olgusuna ve suçun
önlenme yöntemine değinilmiştir.
Bağımlılık, fiziksel veya ruhsal sağlığı kötü yönde etkilediği halde maddeye duyulan
şiddetli bir istek ve bu isteğin günlük hayat akışını bozmasıdır. Bağımlılık genel olarak
madde bağımlılığı ve bir davranışa olan bağımlılık şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Madde
bağımlılığı herkesin bildiği uyuşturucu, ilaç, vb. maddelerin kullanımını kapsarken, davranışa
olan bağımlılık ise internet bağımlılığı gibi bireylerin olağandan fazla internet kullanımını
ifade etmek için kullanılır. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı
günden güne artan internetin bir parçası olan sosyal medya, insanlar arasında vazgeçilmez bir
unsur olmuştur. İnsanların zamanlarının önemli bir kısmını sosyal medyada geçirmesi ve
sosyal

medya

kullandığında

bir

rahatlama

duygusu

oluşturması,

sosyal

medya

kullanmadığında ise bir boşluk hissi, huzursuzluk hali ve yoksunluk duygusu oluşturması da
sosyal medya bağımlılığının önemli belirtileri arasındadır.
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9.1. Suçun Tanımı
Her ne kadar Durkheim suçun normal olduğunu, sapkınlığın toplumun var olma
koşulu olduğu ve toplumların sapkınlığa ihtiyaç duyduğunu söylese de suç ve sapkınlık genel
olarak toplumlarda cezalandırılması gereken olay ve davranış olarak görülür (Güngör, 2008,
25). Suç üzerine birçok tanım yapılmış olmasına rağmen suçun en az iki kişiye ihtiyaç
duyduğu ve suçun kişiye, duruma ve kültüre göre farklılık gösterdiği ortak bir düşüncedir.
Suçun durağan bir olgu olmadığı, kişiye göre değişkenlik gösterdiği, bugün suç olarak
görülen bir davranışın yarın doğal ve gerekli olarak normal görülmesi suç tanımlarının ortak
noktasıdır (Burkay, 2008, 2).
Suç kavramı farklı bilim dallarında farklı şekilde tanımlanmış olup çağdaş kriminoloji
yaklaşımını benimseyen kriminologlara göre yasal bakış açısından; ceza yasalarını ihlal eden
davranış, sosyolojik bakış açısından;

toplumsal sistemin korunması için, baskılanması

gereken veya gerekli sayılan anti sosyal davranış, psikoloji bakış açısından ise sosyal olarak
kötü uyumun bir şekli olarak görülmektedir (Soytürk, 2013, 2). Farklı bilim dallarınca farklı
tanımlar yapılmış olmasına rağmen genellikle suçun sonucunda kamusal otoritenin
müdahalesiyle meşru cezalar uygulanır (Güngör, 2008, 5). Nitekim Ceza hukukunda da suç
“Yasanın cezalandırdığı hareket” olarak tanımlanır (Soytürk, 2013,2). Suçun cezayla
sonuçlanmasının gerekliliğin nedeni toplumdaki bireyler üzerinde güvenlik endişesi
oluşturması ve kamu güvenliğini için kontrol altına alınması gereken sosyal, psikolojik,
ekonomik ve hukuki bir sorun olmasıdır (İçişleri Bakanlığı, 2)
Suçlu tanımına bakıldığında ise suçlunun isteyerek ya da istemeyerek suç işleyen, suç
işledikten sonra yakalan ve yargı önünde yargılandıktan sona suçlu hükmü verilmiş kişi
olarak görülmektedir (Çoban ve Akgün, 2011, 64, İçişleri Bakanlığı, 2). Suç türlerine
baktığımızda ise suçun genel olarak şahsa yönelik (şiddet) suçlar, cinsel suçlar, bağımlılık
maddeleri suçluluğu ve mal varlığına yönelik suçlar olarak gruplandığı görülmektedir (Çiftçi,
2008, 6). Suç türleri her ne kadar gruplanmış ve çeşitlilik göstermiş olsa da genel düşünce
suçluların kanun hükmünde karar verilerek cezalandırılmasıdır.
Suç ve suçu işleyen kadar mağdur ve özellikleri de değinilmesi gereken bir konudur.
Fakat alan yazınlarında mağdurlardan çok suçlunun incelendiği görülmektedir. Genel
anlamda mağdur işlenen bir fiil nedeniyle tehlikeye atılan veya zarar uğrayan bir kişi, örgüt,
topluluk, devlet veya uluslararası bir düzen olarak tanımlanmaktadır (Şişman, 2013, 159).
Bazı araştırmacılar mağdurların tamamen suçsuz olmadığını suçluyu bilinçli ya da bilinçsiz
olarak tahrik ettiğini söylemektedir. Bireylerin psikolojik, fizyolojik, ekonomik ve sosyal
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özellikleri onların mağdur olmasına yol açabilmektedir (Şişman, 2013, 159). Veya mağdurlar
kendi işledikleri suçtan dolayı da (tecavüz, adam yaralama, kapkaç) suçluyken mağdur
konumuna da düşebilmektedir.
Suç tanımlarının ve kuramlarının bu kadar fazla olmasının nedeni çok sayıda suç
türünün (adam yaralama, cinayet, hırsızlık, kapkaççılık vb.) olması, suçluluğun nedeni olarak
çok sayıda değişkenin olması (işsizlik, psikolojik sorunlar, kentleşme, ailede suç öyküsü vb.)
ve suç işleyenlerin sahip olduğu bireysel özelliklerin (yaş, medeni durum, cinsiyet, meslek
vb.) birbirinden farklı olmasıdır (Sevim ve Soyaslan, 2009, 25).

9.2. Suç İşlemenin Altında Yatan Faktörler
Platon “Kanunlar” adlı yapıtında, suçun tutku, haz arama ve bilgisizlikten kaynaklı bir
ruh hastalığı olarak bireysel kaynaklı bir olgu olarak görmüş, suç sosyolojisinin kurucusu
Aristotales ise suçun nedenini yoksulluk ve devrim gibi toplumsal olaylara bağlamış, orta
çağda ise suç şeytani bir davranış ve kötü ruhların teşvikiyle ortaya çıkan bir eylem olarak
kabul edilmiştir (İçişleri Bakanlığı, 2). Antikçağdan itibaren sebepleri açıklanmaya çalışan ve
sebepleri çok farklı yorumlanan suç genel anlamda bireysel ve sosyal faktörlerden
kaynaklanmaktadır. Bireyi suç işlemeye iten sebeplerle kriminoloji, sosyoloji, psikoloji, tıp,
hukuk ve ekonomi gibi çok çeşitli bilim alanların ilgilenmesi de sebeplerinin çeşitliliğine
işaret etmektedir (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 173).

9.2.1. Bireyi Suça İten Bireysel Faktörler
9.2.1.1. Yaş ve Çocuk ve Ergen Suçluluğu
Suç istatistiklerine bakıldığında suç oranının gençlik yıllarının sonralarına doğru aile
denetiminin azalması, akran etkisinin artması, bireyin ait olduğu ailevi ve toplumsal denetim
mekanizmaları arasında ortaya çıkan çatışmalar gibi nedenlerden dolayı doruk noktasına
ulaştığı, bu dönemden sonra ise azalmaya geçtiği, suçun her yaş döneminde aynı olmadığı
görülmüştür (Soytürk, 2013,17). Yaşa göre farklılık gösteren suç aynı zamanda kadın ve
erkeğin yaşına göre de farklılık göstermekte 1980lerden önce kadınların erkeklere göre daha
geç yaşta (30-40) suç işlemesine rağmen bu yıldan sonra kadınların suç işleme yaşlarında bir
düşüş olduğu (22-29) görülmektedir (İçli ve Öğün, 1988, 24).
Hemen hemen bütün toplumlarda var olan ve yetişkin suçlarına göre daha hızlı önlem
alınması ve üzerine daha fazla durulması gereken çocuk suçluluğu yaşın suç üzerinde etkisini
inceleme de değinilmesi gereken önemli bir konudur. Suçun ortaya çıkışındaki ilk belirtilerin
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çocuklukta görüldüğü düşüncesiyle ve çocuk suçluluğunu önlemenin gelecekteki yetişkin
suçlularını da azaltacağı düşüncesiyle çocuk suçluluğunun araştırılması ve önleyici tedbirler
alınması gerekmektedir (Mutlu, 669).
Çocuk suçluluğunun nedenlerine bakıldığında çocuğunun aile çevresi, okul çevresi,
arkadaş çevresi, iş çevresi, boş zamanlarını geçirdiği çevre ve kent çevresi gibi suçluluk
üzerinde daha etkili olan çevresel nedenlerden ve bazı kalıtsal etkenler, psikiyatrik sorunlar ve
beden kusurları gibi bireysel nedenlerden söz etmek mümkündür (Mutlu, 669). Henüz hayatı
tanımayan yeterli bilişsel düzeye gelemeyen neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak
kavrayamayan çocukların aile öykülerinde bir sorun olması muhtemeldir. Nitekim Burgess ve
arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmaya göre örseleyici yaşantıları olan çocukların travmaya
özgü davranış kalıplarından olan çabuk tepki verme ve yıkıcı davranışlar geliştirdiği
görülmüştür (Güler, 2010, 359). Ailelerin ilgilenmediği ve yeterli denetim sağlamadığı,
sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocukların çevresel nedenlerden daha çok etkilendiği, bu
çocukların hem suça maruz kaldığı hem de suç işleme eğilimi gösterdiği görülmektedir.
Ailesinin büyük bir kısmı suç işleyerek ceza almış ve hapishanede yatan, savunmasız ve
yeterli sosyal desteği olmayan bu çocuklar aynı zamanda gruplar veya çeteler tarafından
kapkaç gasp gibi suçlarda kullanılmaktadır (Güngör, 2008, 28).
Çocuk suçluluğuna bakıldığında suçluluğun en çok orta ergenlik döneminde olduğu,
ABD’dekine benzer şekilde Türkiye’de de yapılan araştırmalarda (Alagöz 1997; Aksoy ve
Öğel 2004, Sankır, 2014,1313) suç ve sapkın davranışların 16-18 yaş arasında artış gösterdiği
görülmektedir. Her ne kadar çocukların ergenlerin işlediği küçük suçlar bu kişilerin yetişkin
olmamasından dolayı bir dereceye kadar maruz görülse de bu çocuklar sağlıksız gelişim
göstererek yetişkinlik döneminde daha ciddi ve şiddete yönelik suçlar işlemektedir
(Hesapçıoğlu, Bilginer ve Kandil, 2013, 67).
Özellikle kendini kontrol etme becerisinin tam olarak gelişmediği, artan duygu
karmaşası ve arayışları olduğu bu dönemde aile içerisinde kendisini kanıtlayamayan birey
akran grubu aracılığıyla var olma arayışına girmektedir (Soytürk, 2013, 21). Bu dönemde
akranlarından onay görme beklentisi olan birey genelde kendisi gibi suça eğilimli veya suç
işlemiş kişileri seçmekte ve bu akran grubunun etkisiyle kimlik oluşturma çabasına
girmektedir. Akran grubu kendisi gibi suçlu olan bireylerden oluşan veya kendisi suç
işlememiş fakat suçlu akranları olan birey akranları arasında kabul görmek, saygınlık
kazanmak amacıyla suç işlemeye yönelmektedir (Güngör, 2008, 41). Akran grubu arasında
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kabul görmek, saygınlık kazanmak isteğinin yanı sıra suçuna meşruluk kazandırmak isteyen
birey meşruluğu akran grupları aracılığıyla sağlar (Kızmaz, 2005, 197).

9.2.1.2. Medeni Durum
Suç işleyenlerin medeni durumunu inceleyen araştırmalarda evli kişilerin bir aileye
sahip olmalarının sorumluluk duygularına neden olduğunu ve bu sorumluluk nedeniyle diğer
medeni durum gruplarına göre daha az suç işlediği tespit edilmiştir (Dönmezer, 1984;
Soytürk, 2013: 19). Yine aynı araştırmada en az suç işleyenlerin evliler olduğu daha sırayı
dulların ve bekarların takip ettiği en fazla suç işleyenlerin ise boşanmış kişiler olduğu
görülmüştür (Dönmezer, 1984; Soytürk, 2013: 19). Bu araştırmayla tutarlı olarak İçli ve
Öğün’ ün (1988) yaptığı araştırmada suç işleyen kadın hükümlülerin en fazla suç işleyen grup
olduğu, Çelik’in (2008) araştırmasında ise yine bu görüşle tutarlı olarak 87 kadından 22sinin
evli olduğu tespit edilmiştir (Çoban ve Akgün, 2011,65). Adalet Bakanlığının 2008
verilerinde bu oran biraz daha yüksek çıkarak 2674 kadından 1605’inin evli olduğu
görülmüştür (http://www.tuik.gov.tr, 2011).

9.2.1.3. Cinsiyet
Cinsiyet ve suç arasındaki ilişki incelendiğinde, her yaş grubunda ve her türlü suçta
erkeklerin kadınlardan daha yüksek orana sahip olduğu ve genel olarak suçun bir erkek
davranışı olarak kabul edildiği görülmektedir (Soytürk, 2015, 19). Kadınların ve erkeklerin
işledikleri suç türleri birbirinden farklı olup ülkemizde kadınların en çok suç işlediği alanları
hırsızlık, adam öldürme, namus cinayeti, zina yüzünden işlenen suçlar, uyuşturucu ve hakaret
suçları oluşturmaktadır. (Soytürk, 2015;19; Çoban ve Akgün, 2011, 64).
Balcıoğu ve arkadaşlarının (Çoban ve Akgün, 2011, 65) adam öldürme suçundan
hüküm giyen erkek ve kadınların öldürdükleri kişiyle olan ilişkisine baktığı araştırmada,
erkeklerin öldürdükleri kişileri %45-60 arasında tanıdığı kadınların ise %75-85 arası tanıdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Yine aynı araştırmada kadınların büyük oranının eşlerini, sevgililerini
öldürdükleri geri kalanların ise çocuklarına ya da kendilerine sarkıntılık eden kişileri nefsi
müdafaa için öldürdükleri belirlenmiştir (Çoban ve Akgün, 2011, 65). Ülkemizde büyük
oranda nefsi müdafaa ve savunma amaçlı olarak adam öldürme suçunu işleyen kadın
hükümlülerin suç işlemesinin nedeninin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik
şiddetten kaynaklanması muhtemeldir. Nitekim Balcıoğlu ve arkadaşlarının 1997 yılında 200
kadın mahkûmla yaptığı araştırmada da kadınları suça iten en önemli faktörler arasında
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kadının aile ve toplum içinde eziliyor olması sonucu ortaya çıkmıştır (Çoban ve Akgün, 2011,
64).

9.2.1.4. Öğrenim Durumu
Suçluluk ve öğrenim durumu arasındaki ilişki incelendiğinde çoğunluk görüşü
öğrenim düzeyinin arttıkça suçluluk oranının azalacağı oluşturmaktadır. Öğrenimini yarıda
bırakıp çalışma hayatına atılan toplumsallaşmayı ve rasyonel düşünmeyi sağlayan okul
ortamından uzak kalan, eğitim yetersizliğiyle daha düşük statüdeki işlerde çalışan bireyin,
suçla ilişkili çevrelerle iletişime geçmesi ve suça karışma oranı artmaktadır. Birey eğitim
aldığında daha iyi gelirli işlere girebilmekte, geliri artan bireyin kendisinin ve ailesinin
ihtiyaçlarını karşılama oranı artmakta, birey tüketimle ilgili tercihlerinde daha mantıklı ve
akılcı davranmaktadır (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 186). Bu eğitimle birlikte ortaya
çıkan rasyonel düşünce suç oluşturan sorunu çözmede de etkili olmakta ve suça itecek birçok
davranışın da önüne geçmektedir. Suç türlerine bakıldığında aslında çoğu suçların bir sorunu
çözmeye yönelik olduğu görülmektedir. Örneğin; hırsızlık yapan kişi para ihtiyacını, tecavüz
eden kişi cinsel istek sorununu veya cinayet işleyen kişi de sebep olarak gördüğü alacak
verecek meselesi, hakarete uğrama veya miras bölüşümü gibi ortaya çıkan sorunları hukuk ya
da meşru yollar aracılığıyla değil de kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştıkları için suç
işlemektedir (Kızmaz, 2004, 293). Öğrenim düzeyi yüksek olan bireyler aslında çok basit
nedenleri olan suç davranışlarına daha mantıklı ve hukuk anlayışıyla yaklaşmaktadır.
Ülkemizde suçla öğrenim düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara
bakıldığında DİE tarafından yapılan 1975, 1980, 1985, 1990 ve 2000 yıllarındaki veriler
incelendiğinde en fazla suç oranının okur yazar olup ilkokul mezunu olmayan ve ilkokul
mezunlarından oluştuğu (İçli, 2007; Soytürk, 2013;19), TÜİK’in 2010 yılında yaptığı
araştırmada ise cezaevine giren mahkumların %29,5’unun ilkokul mezunu olduğu (Soytürk,
2013, 19), Ünsal’ın (1995) yılında yapmış olduğu araştırmada kan davası sebebiyle cinayet
işleyenlerin %84’unun ilkokul düzeyi ve altında oldukları (Kızmaz, 2004, 293) görülmüştür.
Aynı zamanda cinsel suçluların yarısına yakınının ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir
(Tülü ve Erden, 2014, 24). Bu istatistiklere göre eğitim düzeyi düşük olan kişilerin daha çok
suça karışsa da eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde de suç davranışı görülmektedir. Fakat
eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin suç davranışı farklılaşmakta genellikle lise ve dengi
meslek okulu ve fakülte yüksek okul mezunu olanlarda ve beyaz yakalılar da çoğunlukla
zimmete para geçirme, rüşvet, irtikap, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi mala karşı suçlar
işlenmektedir (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 186).
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9.2.2. Bireyi Suça İten Sosyo-Ekonomik Faktörler
Bireyi suça iten bireysel faktörlerin yanı sıra modernleşme, endüstrileşme, sosyal
hareketlilik, kentleşme, aile yapısı, kültürel yapı, sosyalleşme biçimi, din, yerleşim yeri,
sınıfsal konum, işsizlik ve yoksulluk gibi çok sayıda sosyal değişken de bireyin suç
işlemesinde etkili olmaktadır (Kızmaz, 2003, 2). Özellikle ekonomik suçları işleyen kişilere
bakıldığında bu kişililerin büyük çoğunluğunun köyden kente göç eden, eğitim düzeyi düşük
ve işsiz kişilerden oluşması sosyal faktörlerin önemine dikkat çekmektedir (Durusoy, Köse ve
Akdeniz, 2008, 173).

9.2.2.1. Göç ve Kentleşme
Türkiye'de her geçen yıl kırsal kesimlerden büyük şehirlere göç eden kişilerin
artmasıyla birlikte bu göç eden kişilere komşu devletlerimizdeki savaştan kaçan mülteciler de
eklenmiştir. Bu göç eden kişilerin özellikle büyük şehirleri seçmesi şehirlerin yapısını
değiştirmekte ve gecekondulaşmanın artmasına, göç eden kişilerin kentlerin geri kalmış
kısımlarında yaşamlarında neden olmaktadır. İş bulma ve ekonomik şartlarını iyileştirmek
amacıyla göç eden insanlar genelde eğitimsiz ve niteliksiz bir nüfustan oluşmakta, bu kişiler
ya geçici işlerde çalışmakta ya da işsiz kalmaktadır (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 173).
Göçle ilişkili olarak iş hayatında dikişi tutturamayan ya da işsiz kalan insanlarda bu durumun
sonucu olarak değersel zayıflamalar, uyum sorunları ve yabancılaşmalar görülmektedir
(Kızmaz, 2003, 283). İşsizlik sonucu ortaya çıkan bu faktörler kişilerin suç işlemesini
kolaylaştıran bir etken olmaktadır. Nitekim Shaw ve Mckay (1972) yaptığı araştırmada da
suç oranlarının şehrin merkezinde yer alan sanayi bölgelerine yakın ve ekonomik durumu en
düşük olan insanların yaşadığı yerlerde daha yüksek olduğu bulmuştur (Başıbüyük ve
Karakuş, 2010, 74). Yerleşim yerinin ekonomik durumuyla ilişki olarak Martınez ve Lee’nin
(2009) göçmenler üzerinde yaptığı araştırmada da göçmenlerin bazı bölgelerde yerleşiklere
göre daha az suç işlediklerini suç işlemenin kültürel nedenlerden daha çok yerleştikleri
bölgelerdeki ekonomik sıkıntılarla ilintili olduğu tespit edilmiştir( Durusoy, Köse ve Akdeniz,
2008,174). Ülkemizde de bu araştırmayla tutarlı şekilde ülkemizde göç alan şehirlerin başında
gelen İstanbul’daki işlenen asayiş suçlarının son 10 yılda %87,6 oranında arttığı,
İstanbul’daki gecekondunun yoğunlaştığı 14 ilçede ise bu oranın %285’e tırmandığı
görülmüştür (Beşe, 2006, 12).
Kentleşmenin olduğu yerlerde özellikle mala karşı işlenen suçların bu kadar yaygın
olmasının nedenleri arasında kentlerde kimsenin birbirini tanımaması, yabancılaşması,
suçların gizli kalma olasılığının artması ve toplumsal baskının azalması gibi sosyal kontrol
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mekanizmalarının işlevini kaybetmesi gelmektedir (Mutlu, 668). Kentleşme sadece mala karşı
işlenen suçların artmasına neden olmamakta aynı zamanda organize suça ve yer altı
ekonomisine de neden olmaktadır (Gökpınar, 2005, 217).

9.2.2.2. Ekonomik Durum ve İşsizlik
Sanayileşme ortamının artması aynı zamanda rekabet ortamını da artırmış, bu artan
rekabet ortamı ise çocuk ve kadın emeğinin sömürülmesine, sınıflar arası büyük eşitsizliklerin
oluşmasına, kin ve nefret duygularının körüklenmesine neden olmuştur (Durusoy, Köse ve
Akdeniz, 2008, 175). Suç işleyen kişilerin çoğunlukla toplumun alt kesimine üye olmaları,
düzensiz işlerde çalışmaları, sıklıkla iş değiştirmeleri ya da meslek sahibi olmamaları
nedeniyle de işsiz kalmaları bu duygularını pekiştirmiştir (Soytürk, 2010, 20). Gelir
adaletsizliğinin de etkisiyle bu yoksullaşan bireyler şehirlerdeki yüksek standartlarda yaşayan
bireylere özenmekte, onlar gibi yaşamak için sınıf atlama ve zengin olma hayaliyle özellikle
hırsızlık, kapkaç, gasp gibi ekonomik suçlara yönelmektedir (Durusoy, Köse ve Akdeniz,
2008, 173). Bu gelir adaletsizliği ve işsizlik neticesinde daha kolay yoldan zengin olmak
isteyen kişiler aynı zamanda bireysel suçların dışında grupça işlenen organize suçlara da dâhil
olmakta, bu durum mafyalaşmaya ve yüksek kar marjları olan yer altı ekonomisine katılmaya
sevk etmektedir (Gökpınar, 2005, 222). Sadece dışarıda yaşayan toplumun alt kesimindeki ya
da işsiz bireyler değil mahkûmlarda güçlü olmanın göstergesi kabul edilen zenginliği hangi
yollarla olsun elde etmek istemekte ve yasal yollarla bunun mümkün olamayacağını düşünen
hükümlüler yasadışı yollara başvurarak “gayri meşru âlemin kralı” olmak istemektedir (Çiftçi,
2008, 193). Bir kısmı zengin olmak isteyen mahkumların yanı sıra bazı mahkumlar cezaevine
kapatılmanın olumsuz sonucu olarak, çalışmaya isteksizlik duygusu oluşturmakta ve bunun
sonucunda mahkumlarda tembellik ve sorumsuzluk duygusu gelişebilmektedir (Kızmaz, 15).
İşsiz kalmak ya da toplumun alt kesimine mensup olmak suç işlemede etken olsa da bu
sadece toplumun alt kesiminin suç işlediği ve meslek sahibi çalışan toplumun üst sınıfın
mensup kişilerin suç işlemediği anlamına gelmemektir. Suç işlemede önemli olan yoksulluğa
karşı geliştirilen tutumun mutlak yoksunluktan daha çok göreceli yoksunlukla alakalı
görünmekte ve gelir eşitsizliğinin daha fazla olduğu toplumlarda suça yönelim daha fazla
olmaktadır (Kızmaz, 2003, 292). Örneğin Quetelet 19. Yüzyılda Avrupa’nın kırsal alanında
yaşayan toplumun daha alt kesimine mensup kişilerin daha namuslu ve dürüst olduklarını
fakat servete daha yakın olan kent yoksullarının daha fazla suça yönelimli olduklarını
gözlemlemiştir (Kızmaz, 2003, 292). Aynı şekilde Japonya’da suç oranlarının bu kadar düşük
olmasının nedeni olarak gelir dağılımının bu toplumda göreceli olarak eşit algılanması, Japon
346

toplumunun %90’ının kendilerini toplumun orta sınıfı olarak görmesi gelmektedir (Kızmaz,
2003, 292). Sadece işsiz ya da toplumun alt kesimlerine mensup olarak nitelendirilen kişilerin
suç işlemediğine kanıt olarak refah dönemlerinde de ekonomik suçların artması gösterilebilir.
Refah dönemlerinin kolay kazanç isteğini arttırdığını fakat bu sefer beyaz yakalı
suçluluğunun arttığı ileri sürülmektedir (Durusoy, Akdeniz ve Köse, 2008, 176). Beyaz yakalı
suçlar genellikle rüşvet, zimmete para geçirme, ihalelere fesat karıştırma, usulsüz kredi verme
şeklinde olmakta ve işsizlikten çok bir işe sahip olmakla ilgili görünmektedir (Kızmaz, 2003,
299). Aslında yoksul bireylerin ya da beyaz yakalı suç işleyenlerin özelliklerine bakıldığında
ortak noktalarının genellikle ekonomik suç işlemeleri ve daha fazlasını kazanma isteğiyle
görece yoksunluk yaşadıkları olduğudur.
Genel olarak suçu ekonomik modelle açıklamaya çalışanlar yaklaşımlar yukarıdaki
görüşlere paralel olarak suçun kar sağlamak ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla
işlendiğini, bireyin suçu işlediğinde elde edeceği karları ve zararları hesapladığını, karın fazla
maliyetin ya da suçun sonucunda alacağı cezanın düşük olduğu durumda suçu işlemeye
meyilli hale geleceğini savunmaktadır (Yıldız, Öcal ve Yıldırım, 2011, 17). Suçun ekonomik
modelini geliştiren Becker (1968), Stigler (1970) ve Elrlich (1973) gibi ekonomistler ise suçu
iş gibi zaman alan ve geliri olan eylem olarak nitelendirmekte ve suçluların suçu kendilerine
iş haline getirdiğini savunmaktadır (Yıldız, Öcal ve Yıldırım, 2011, 17).

9.2.2.3. Aile Yapısı ve Aile Özellikleri
Suç işlemeye etki eden sosyo-ekonomik faktörlere bakıldığında ilk olarak incelenmesi
gereken bireyin içinde doğduğu ve ilk sosyalleşme alanı olan aile ortamıdır. Sağlıklı bir aile
ortamı olan bireylerin toplumsallaşma süreci de buna paralel olarak sağlıklı gitmekte ve
hemen hemen her alanda bireyi etkilemektedir. Aile yapısında sorun olan veya aile bağları
zayıf olan bireyler ise toplumsallaşma sürecini doğru tamamlayamamakta ve sapma
davranışlara yatkın olabilmektedir. Çocuğu suça yönelten aile ortamı özelliklerine
bakıldığında bu tür ailelerde eğitim eksikliği, gelir azlığı, ev ve yaşam şartlarının yeterli
olmadığı, anne ve babaların çocuk eğitimi konusunda bilgisiz oldukları ve anne-babaların
çocuklarına sevgilerini aktaramadıkları ve ilgilenmedikleri, ailenin çocukları üzerinde yeterli
denetim kuramadıkları görülmektedir (Soytürk, 2013, 21). Suçlu kişilerin aile özelliklerinin
incelendiği araştırmada bu ailelerin ortak noktalarının bazıları; ailede başka suçlularında var
olması, ebeveynlerden birinin ya da ikisinin olmaması, ailenin çocukları ihmal etmesi, aşırı
baskı uygulaması ve kalabalık olması, ırksal ve dini farklılıklar ve işsizlik yetersiz gelir gibi
ekonomik nedenler olduğu görülmüştür (Şişman, 2013, 163)..
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9.3. Din Ve Suç İlişkisi
Din ve suç arasındaki ilişkiyi açıklayan çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların en az
bir yüzyıllık geçmişi olduğu, Durkeim ve Weber’in özellikle bu konu üzerine durdukları,
yaklaşık son 50 yıldır ise bu konu üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir (Kızmaz, 2005, 203).
Sosyal yaşamı düzenleyen, kişiye bireysel ve toplumsal davranışlarında nelere dikkat etmesi,
nelerden uzak kalması gerektiğini hakkında bilgi veren yanlış ya da haramdan uzak durmadığı
takdirde bunun bir karşılığının olacağını söyleyen dini öğretiler bireyin davranışlarını bir
anlamda düzeltmeye ve ahlaki davranışları içselleştirmesine yardımcı olmaktadır. Dini
öğretilerle ahlaki değerleri içselleştiren birey sosyal normları özümsemekte, topluma uyum
sağlamakta, topluma bağlanmakta böylelikle bireyin toplumdan sapması bir nebze
engellenmektedir (Kızmaz, 2005, 190). Allah korkusu ya da cehennem korkusu, cennete
gitme gibi diğer dünya inançları kişilerin bu dünya da olmasa bile diğer dünyada ceza
göreceği düşüncesiyle bireyi suçtan uzaklaştırmaktadır. Fakat dinin özünde olmamasına
rağmen kişilerin siyasi ya da ideolojik çıkarları için şiddet içeren eylemlere girişmeleri bu
kişilerin din üzerinden bu eylemleri meşrulaştırmalarıdır (Çayır ve Çetin, 2011, 25). Bu
anlamda dinin birey üzerinde suça yönelmesini engelleyici bir etkisinin olması için bireyin
dini değerleri içselleştirmesi ve bunu yaşantısına da yansıtması gerekmektedir.

9.4. Medya Ve Suç İlişkisi
Medyayla suçluluk arasında doğrudan bir ilişki olmamakla birlikte medyanın
toplumun değer yargılarını tahrip eden yayınlar aracılığıyla dolaylı bir etkiye sahip olduğu ve
bazı suçların öğrenilmesinde ve işlenmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür (Şişman,
2013, 165). Özellikle bazı araştırmacılar medyanın cinsel kültürü tahrip ederek bireylerde
cinsel sapmaya yol açtığını ileri sürmektedir (Korkmaz, 1988, Akt; Şişman, 2013, 165).
Reyting almak amacıyla toplumun yüksek oranda izlediği programlarda suç, suç
işleyen, namus töre ideoloji altında yaptıkları meşru gösterilen karakterler yer almakta ve
haklı gösterilmektedir (Şişman, 2013, 166). Özellikle mala karşı işlenen suçların
nedenlerinden biri olan zengin olan bireyin ve lüks yaşamın vurgulanması bireylerde bu
kişilerin ve yaşantıların ideal olduğu algısını yaratmakta ve bu kişilerin bu amaçlara ulaşmak
için yollar denemesine neden olmaktadır. Toplum yapısı, gelenekler, görenekler ve ahlaki
değerler medya aracılığıyla değişebilmekte ve kişileri etkilemektedir.
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9.5. Suç Kuramları
Bireyi suça iten faktörlerin çeşitliliğinden dolayı suç kuramları da bu doğrultuda
çeşitlilik göstermektedir. Suç olgusunu açıklayan teoriler genel anlamda şu başlıklar altında
toplanmaktadır:
1-Fiziki coğrafya ile antropolojik ve biyolojik temelde açıklayanlar,
2- Psikolojik Temelde açıklayanlar
3-Sosyolojik ve sosyo-psikolojik temelde açıklayanlar şeklinde gruplanabilmektedir
(Demirbaş, 2005; Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 173).

9.5.1. Fiziki Coğrafya İle Antropolojik ve Biyolojik Temelde
Açıklayanlar
İlk olarak suçu biyolojik temelde açıklayan yaklaşımlara bakıldığında bu konudaki
nörobiyolojik yaklaşıma sahip görüşlerin şiddetin insan doğasında var olduğunu, şiddetin
limbik sistemle beynin frontal ve temporal loblarındaki nörolojik faaliyetler ve seratonin,
depomin, nitrik asit gibi maddelerin salgılanmasıyla ilişkisi olduğunu söylediğini
görmekteyiz. Yine bu görüşe göre şiddetin nörobiyolojik yönü psikolojik yönünden önce
gelmektedir (Çayır ve Çetin, 2011,). Suçu biyolojik açıdan açıklayan kurumların öncüsü olan
Darwin’in evrim teorisine göre suç, beden yapısındaki farklılara bağlı çalışmalar ve genetik
çalışmaları olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. Bunlardan ilki olan beden yapısındaki
farklılara bağlı yapılan çalışmaların öncüsü olan askeri bir doktor Cesare Lombroso’ya göre
suçlu insanlar evrim sürecini tam olarak tamamlayamamış, ilkel atalarıyla benzerlik gösteren
düşük zeka düzeyine sahip kişilerdir. Yine Lombroso suçluların beden yapısının özelliklerine
değinerek bu kişilerin tüylü bir vücuda, geniş çene kemiğine, güçlü köpek dişlerine, uzun
kollara ve çıkık elmacık kemiklerine sahip olduğunu söylemiştir (Soytürk, 2013,8). Genetikle
ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında ise bu görüş suç davranışının katılımsal olduğunu,
kuşaktan kuşağa aktarıldığını, suçlu ebeveynlerden dünya gelen çocukların

genetik

yapılarının suça yatkın olduğunu ve bu çocukların çevresel ve sosyal etkenlerden daha çok
etkilenerek suça yöneldiklerini iddia etmektedir (Soytürk, 2013,9).
Fiziki coğrafya ile suç arasındaki ilişkiye açıklayan yaklaşımlardan ekoloji kuramları
suçu çevrenin değişimiyle birlikte ortaya çıkan sosyal değişmenin bir fonksiyonu olarak
açıklamaktadır (Sevim ve Soyaslan, 2009, 26). Mostesquieu’ya göre ekvatora yaklaştıkça
suçluluk, kutuplara yaklaştıkça alkol tüketimi artmakta, Quetelet’e göre ise kişilere karşı
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işlenen suçlar güneyde ve sıcak mevsimlerde artış göstermekte, kuzeyde ve soğuğun olduğu
yerlerde ise mülkiyete göre işlenen suçların sayısı artmaktadır (Burkay, 2008, 6).
Suç ile antropoloji ve kültür alanındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda genel yaklaşım
suçun tanımının kültürden kültüre farklılık gösterdiği ve her kültürün kendine özgü suç
tanımlarının olduğudur. Örneğin bazı kültürlerde uyuşturucu kullanımı suç ve yasak olarak
yaptırımlar gerektirirken bazı yerlerde kullanımı serbest olabilmekte ve suç olarak
görülmeyebilmektedir. Antropolojik yaklaşım açısından yaklaşanlar ise kültürlerin sunduğu
kişilik modelleriyle toplumun ihtiyaç duyduğu kişilik arasında bir ilişki olduğu görüşünü
savunmakta; örneğin sıklıkla çatışma yaşayan toplumlarda toplumun şiddete yatkın bireylerin
yetişmesini teşvik ettiği, şiddetten uzak duran kişileri ise anormal gördüğü dolayısıyla toplum
yapısının ihtiyacına göre birey yetiştirdiğini savunmaktadır (Çayır ve Çetin, 2011, 13).

9.5.2. Suçu Psikolojik Temelde Açıklayanlar
Suç ve psikoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar genellikle bilişsel psikoloji
alanına yoğunlaşmış olsa da psikolojinin en önemli isimlerinden olan Freud suçun insan
doğasında bulunduğunu söylemektedir. Freud cinsellikle birlikte saldırganlık içgüdüsünün
insanın bilinçaltında var olduğunu, saldırganlık içgüdüsünün insanın kendisine yöneldiğinde
mazoşizme başkasına yöneldiğinde ise sadizme neden olacağını ve insanın bu içgüdüden
arındırılamayacağını belirtmiştir (Çayır ve Çetin, 2011, 12).
Hiyerarşi kuramının kurucusu olan Maslow ise kişinin ihtiyaç listesisin en üst
sırasında yer alan kendini gerçekleştirme basamağına gelebilmesi için olumlu şiddeti
kullandığı eğer bunu başaramazsa bu olumlu şiddeti olumsuza çevirdiği, kişinin kendini
gerçekleştirmeme ya da üretememe durumunda ortaya çıkan nevrotik yönelimlerin ise yine
şiddete yol açtığını savunmuştur (Çayır ve Çetin, 2011, 12).
Suç davranışını açıklamada daha çok üstüne durulan psikoloji biliminin alt dalı olan
bilişsel psikoloji açısından bakıldığında şiddet ya da suça yönelik davranışların bazı durumsal
etmenlerin sonucu ortaya çıktığı düşüncesi olduğunu görmekteyiz. Örneğin saldırgan
davranışlar üzerine yapılan bir araştırmada deneklere uyaran olarak silah ve raket gösterilmiş,
silahın görülmesiyle birlikte saldırganlıkla ilgili düşüncelerin harekete geçtiği tespit edilmiştir
(Güler, 2010, 358).
Klinik psikoloji açısından bakan bazı yaklaşımlar ise suçun bir sapma davranışı
olduğunu, suçlu işleyen kişilerin ise hasta ya da patolojik kişiler olduğunu savunmaktadır. Bu
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yaklaşıma göre suçlular, kompulsif davranış ve obsesif düşünceler yönlendirilen nevrotikler,
şiddetli ve yoğun davranış bozuklukları gösteren psikotikler,

duygusal değişiklikleri ve

bozuklukları olan şizofrenler, agresif, asosyal ve suçluluk duygusu olmayan sosyapatik kişiler
olarak görülmektedir (Soytürk, 2013, 7).
Bilişsel psikoloji içerisinde yer alan bilişsel çarpıtma kuramına göre suçlular yaptıkları
suç davranışını meşrulaştırarak ya da kurbanın bunu hak ettiğini düşünerek bilişsel olarak
rahatsızlık duyduğu bu duyguyu rahatlatma yoluna gitmektedir. Suçlular bilişsel çarpıtma
yoluyla yapılan suçu mantığa bürümek, işlenen suçtan dolayı karşısındakini suçlamak, suç
davranışını inkâr etmek ya da mazeret göstermek gibi savunma mekanizmalarını kullanarak
bilişsel rahatlama yoluna gitmektedir (Tülü ve Erden, 2014, 25). Bu savunma
mekanizmalarını kullanan bireyler kurbanının bu cezayı hak ettiğini söylerler. Aynı şekilde
mağduriyet yaşayan kişiler de kendilerine zarar veren bu kişilerden intikam almak için
başvurdukları yolları bu kişilerin hak ettiği düşüncesiyle mantığa bürüyerek yaptıklarının
meşru olduğuna inanırlar (Çayır ve Çetin, 2011, 15).

9.5.3. Suçu Sosyolojik Ve Sosyo-Psikolojik Temelde Açıklayan
Yaklaşımlar
Suçu sosyal psikoloji açısından açıklayan yaklaşımlar sosyolojik yaklaşımlara göre
oldukça az sayıda olup suçla ilgili en fazla kuram sosyoloji alanından çıkmıştır. Sosyal
psikolojiye göre suçun tanımına baktığımızda suç, sosyal gurubun üyeleri tarafından kabul
edilen inanç, örf, adet ve geleneklerin dayandığı ilkelere aykırı davranış olarak
nitelenmektedir (Evrim, 1970; Güler, 2010, 357).
Suça sosyolojik açıdan bakıldığında suç kuramlarının oldukça karışık bir görünüm
sergilediği görülmektedir. Suçu sosyolojik açıdan açıklayan teoriler genel olarak sosyal
organizasyonluk kuramı, gerilim teorisi, alt kültür teorisi, sosyal öğrenme kuramı, sosyal
kontrol teorisi, damgalama kuramı ve rasyonel ve rutin eylemler teorisi başlıkları altında
toplanmaktadır.

9.5.3.1. Sosyal Organizasyonluk Kuramı
Sosyal organizasyonluk teorisi ilk olarak 1920li yılların başında Shaw ve Mckay’in
suçun ekolojik incelemeleri çerçevesinde yaptıkları araştırma sonuçlarını formüle etmesiyle
ortaya çıkmış, daha sonra ise Park ve Burgess’in Chicago kentinde daha önceden
gerçekleştirdikleri araştırmalardan esinlenerek geliştirilmiştir (Kızmaz, 2005,151). Shaw ve
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McKay’in kültürel heterojenlik, çöküntü bölgeleri, sosyal hareketlilik, sanayileşme, kentleşme
gibi şehir yaşamını etkileyen faktörlerin toplumlarda sosyal denetim mekanizmasını
zayıflattığı, bireylerin toplumsal değerlere olan bağlılığını azalttığını ve bu faktörlerin bu
kişileri suça ittiğini iddia etmektedir (Sevim ve Soyaslan, 2009, 26). Park ve Burgess de bu
faktörlerin 1860-1910 yılları arasında bezer şekilde Chicago kentinde gerçekleştiğini
görmüşler, bu yıllar arasında Chicago kentine göçlerin arttığı, göçlerle birlikte artan nüfus
sayısının kentte sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik problemlere yol açtığını ve bu
yıllarda suç davranışının arttığını gözlemlemişlerdir (Kızmaz, 2005, 151). Bu kurama göre
sosyal çözülme en çok kentlerde ortaya çıkmakta, bu nedenle de şehir alanları, sapma ve suç
araştırmaları için bir alan olmaktadır (Kızmaz, 2005, 151).

9.5.3.2.Gerilim Teorisi
Merton tarafından geliştirilen gerilim teorisine göre suç ve sapmalar toplumsal
yapıların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Merton özellikle Amerikan toplum yapısında
alt sınıf mensubu bireylerin üst sınıflara çıkmak ve sosyo-ekonomik statülerini yükseltmek
için bu yükselmeyi engelleyici ve bloke edici unsurlar olduğunu söylemektedir (Kızmaz,
2005, 154). Bu alt sınıfa mensup bireyler ve dezavantajlı gruplar yüksek statüdeki bireylerin
sahip oldukları maddi imkanlara ve saygınlık gibi sosyal değerlere ulaşmakta zorlanmakta bu
da bir anlamda bu kişileri yasal olmayan yollardan üst sınıflar gibi olmaya itmektedir. Bir
anlamda toplum sosyal yapının zengin ve mal sahibi olma arzuları gibi bazı istek ve tutkuları
tahrik etmekte fakat yine toplum bunları elde edebilmek için kullanılacak araçları alt sınıfa
sınırlandırmaktadır (Sankır, 2014,135). Üst sınıfa çıkmak için uğraşan alt sınıflara mensup
üyeler bu arzularının sınırlandırılması ve engellenmesiyle gerilim yaşamakta, yasal yollarla
bu arzularını elde edemeyince yasa dışı yollara başvurmaktadır. Özetle gerilim kuralı aslında
bireylerin engellenmediği takdirde yasalara uyduğunu fakat baskılara maruz kaldıklarında
suça başvurduklarını, bu baskılarında toplumsal yapıdan kaynaklanan amaçlar ve yollar
arasındaki uyuşmalıktan olduğunu varsaymaktadır (Soytürk, 2013, 11).

9.5.3.3. Alt Kültür Teorisi
Genel olarak alt kültür teorisi çetelere üye olan alt sınıfa mensup çocuk ve gençlerin
bu suçlu ve sapma davranışlarını inceleme üzerine odaklanmıştır. Alt kültür kuramları
suçluluğun akranlar, çeteler, gruplar gibi yapılardan güçlü bir şekilde etkilendiğini
varsaymaktadır. Alt sınıfa mensup olan çocuk ve ergenler, diğer çocuklar gibi okulda ve işte
başarılı olmak istemekte, bir statü arayışıyla orta ya da üst sınıfa mensup olan çocukların
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yaşam biçimlerini gerçekleştirmeye çalışmakta fakat bu amaçlarını gerçekleştirecek yeterli
olanağa sahip olmamalarından dolayı hayal kırıklığına uğramakta ve çatışma yaşamaktadır
(Kızmaz, 2005, 158). Bu çocuklar aynı zamanda aileleri tarafından da orta sınıfa girecek
şekilde toplumsallaştırılamamaktadır. Ailelerin yanında okul sistemi de alt sınıfa mensup
kişilerin aleyhine olarak orta ve üst sınıfa göre düzenlenmiş olması alt sınıfa mensup
çocukların çete oluşturarak orta sınıfın bütün değerlerine karşı çıkmasına neden olmaktadır
(Soytürk, 2013, 12).
Kuramın kurucularından olan Cohen çocuk suçluluğunun en fazla işçi sınıfında
olduğunu, bütün çocukların orta sınıfın ölçümlerine göre değerlendirildiğini, alt sınıfa mensup
çocukların ise bu değerlendirme de başarılı olmak için gerekli rekabet koşullarından mahrum
kaldıklarını bu mahrumiyet sonucu ise çocukların hayal kırıklığı yaşayarak kendi sınıflarını
lanetlediklerini, üst sınıflara geçmek için yasal olmayan

yollara başvurduklarını

savunmaktadır (Çiftçi, 2008,15). Fakat Miller, kültür çatışması teorisinde Cohen’in aksine
çocuk suçluluğunun orta sınıfın değerlendirme sisteminden değil, bizzat alt sınıfın değerler
sisteminin çocukları suça ittiğini savunmaktadır (Sevim ve Soyaslan, 2009, 26). Miller’e göre
suçluluk maddi kazanç ve sosyal ayrıcalık elde etmek isteyen alt sınıfların olduğu bölgelerde
oluşmaya başlayan denetlenmemiş genç grup ya da çetelerin eylemi olarak görülmekte, alt
sınıf kültürüne yerleşmiş olan değer ve tutumların bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır
(Sankır, 2014, 1316).

9.5.3.4. Sosyal Öğrenme Kuramı
Sosyal öğrenme kuramcıların Albert Bandura’ya göre insanlar doğuştan şekillenmiş
saldırgan davranışlarla dünyaya gelmezler, insanlar doğduğu tarihten itibaren çevresini
gözlemleyerek bu davranış kalıplarını öğrenirler (Soytürk, 2013, 13). Suç tıpkı diğer
davranışlar gibi öğrenilen bir davranıştır. Bu yönüyle suç davranışı suçun nedenleri arasında
gösterilen ne düşük zekâyla, ne biyolojik ve bireysel özelliklerle, ne psikolojik bozukluklarla
ne de yoksulluk gibi ekonomik unsurlarla ilgilidir (Kızmaz, 2005, 162). Suç aileyle,
arkadaşlarla, çevreyle, medyayla ve toplumla etkileşim sonucunda bu yapıların davranışlarını
gözlemleme yoluyla öğrenilir.
Bu teoriye göre suç iki şekilde öğrenilmektedir. Bunlardan birincisi suç işleme
tekniklerinin öğrenilmesi, ikincisi ise suç işleyen kişilerin suç işlemeden önce suç ile ilgili her
türlü haksızlığı ve kötülüğü kendi vicdanlarında makul görmeleri ve suç işledikten sonra da
pişmanlık duymamalarını sağlayan mazeretleri ve gerekçeleri öğrenmesidir (Sankır, 2014,
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1317). Bu öğrenilen yollarla suç birey için elverişli hale gelmektedir. Bu kuram suçun
kaynaklarını aile yapıları, çevresel denimler ve kitle iletişim araçlarının unsurları olarak
görmektedir (Kızmaz, 2005, 162). Kitle iletişim araçlarıyla özellikle televizyonlarda şiddetin
bir amaca ulaşmak için kullanıldığını gören bireyler amaçlarını gerçekleştirmek için bu şiddet
unsurlarını uygulayabilmektedir (Soytürk, 2013, 13). Medyanın yanında ailenin parçalanmış
olması, aileden birinin suçlu olması, otorite yapıları, ailenin çocuklarıyla ilgilenme durumu,
antisosyal davranışları olan bir akran grubunun varlığı da bireylerin suçlu olma sürecinde
etkili olan faktörlerdir (Kızmaz, 2005, 162). Fakat her türlü şiddet unsuru içeren davranışların
gözlemlenmesi kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemektedir. Suçun oluşumunda bu suçla
ilgili faktörlerin kişiyle ilişki sıklığı, süresi, önceliği ve yoğunluğu önemlidir (Sankır, 2014,
1317).

9.5.3.5. Sosyal Kontrol Teorisi
Sosyal kontrol kuramına ilişkin yaklaşımların ilk örneklerine Durkheim’in
çalışmalarında rastlanmakta birlikte Nye’nin çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalar bu
kuramın ilk çalışmalarıdır. Nye göre çocuk suçluluğu sosyal öğrenmelere ilave olarak kontrol
eksikliğinden de kaynaklanmaktadır (Sevim ve Soyaslan, 2009, 28). Kuramın modern
temsilcileri arasında yer alan Hirschi’nin görüşü ise bireyin toplumla olan bağlantısı bu
kuramın esasını oluşturmakta ve bireyin toplumla olan bağının zayıfladığı ölçüde suçluluk
miktarının artacağı yönündedir (Sevim ve Soyaslan, 2009, 28). Bu teori bireylerin toplumsal
değerlere ve kurallara bağlılığı ne kadar içselleştirdiği ve bu değer ve kuralların birey
üzerinde ne kadar kontrol kurduğuyla ilgilidir. Birey aile, okul, din, arkadaş, çevre gibi
unsurlara ne kadar bağlıysa bu unsurlar birey üzerinde o kadar etki etmekte bir nevi sosyal
denetim görevi görmektedir (Sankır, 2014, 1318). Bunun yanı sıra birey bu unsurlara ne kadar
az bağlıysa suça yönelme riski o denli yüksek olmaktadır. Birey üzerinde denetime sahip olan
aile, okul, din, gelenek görenek gibi unsurların her biri aslında bireyin davranışlarını
şekillendiren bir sosyal denetim organı görevi görmekte ve bireyin olumsuz davranışılar
sergilemesinde engelleyici güç olmaktadır (Soytürk, 2013, 14).
Hirschi’ye göre aslında bütün insanlar potansiyel suçludur. İnsanların suç işlemesini
engelleyici unsur ise ahlaki değerler değil aslında sosyal kontrol yasalarıdır. Özellikle genç
insanlar sosyal kontrol yasaları olmadığında ya da toplumda diğer insanlara yönelik ilgi ve
duyarlılık olmadığında suç işleme etkinliklerinde serbest kalmaktadır (Sankır, 2014, 1318).
Hirschi’yle birlikte kuramın modern öncülerinden olan Gottfredson suçluluğu düşük benlik
denetimiyle açıklamış, yetersiz düzeyde sosyalleşen bireylerin, içgüdüsellik, duygusuzluk
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fiziksel risk alma, suç mağdurlarına karşı kayıtsızlık, bencillik, şiddete eğilimli olmak gibi
düşük öz denetim özelliklerine sahip olacaklarını söylemiştir (Sankır, 2014, 1318). Çocukluk
döneminde gelişen bu iç denetim ya da sonradan iç denetim mekanizmalarının işlevlerini
kaybetmesi bireyin suç ve sapkın tutum geliştirmesinde etkili olmaktadır (Kızmaz, 2005,
165).

9.5.3.6. Damgalama Teorisi
1930’lı yıllarda Frank Tannenbaum tarafından tanımlanan, 1960’lı yıllarda suç ve
suçluluk ile ilgili araştırmalarda dikkat çeken ve kısa sürede popüler olan damgalama ya da
toplumsal reaksiyon teorisi; bireylerin etiketlenmelerinin ve bunun sonucunda dışlanmalarının
onların suç işlemelerini etkilediği görüşünü savunmaktadır (Kızmaz, 2005, 168). Diğer
kuramlar bireylerin niçin suç işlediklerine odaklanırken, damgalama kuramı niçin belirli
davranışların suç ya da sapma olarak tanımlandığıyla ilgilenmektedir (Çiftçi, 2008, 17). Bu
kurama göre aslında bir tanımlama sorunu olan suç sınıf temelli bir nitelik arz etmekte ve
özellikle alt sınıfa mensup bireyleri etkilemektedir. Örneğin bir hırsızlık olayı üst sınıfa
mensup kişiler tarafından işlendiğinde polis, mahkeme gibi yetki organları bu olayı masum
çocuk oyunları olarak görmekteyken, aynı olayı alt sınıfa mensup birey işlediğinde bu
bireyleri hırsız olarak nitelendirilerek işlem uygulamaktadır (Kızmaz, 2005, 168). Bu kuram
toplumdaki güç sahibi kişilerin koyduğu yasal ve yasal olmayan sınırları belirleyen kurallara
ve hukuk sistemine, kuralları bozanlara değil kural koyanlara odaklanmaktadır(Çiftçi, 2008,
17).
Bireyler suçlu olarak etkilendikleri zaman bu suçlularda toplumdan dışlanma
duygusuna neden olmakta ve toplumdan uzaklaşan bireyin yeniden kabul görmek amacıyla
suçlu grupların içerisine girmesine neden olmaktadır (Sankır, 2014, 1319). Aslında bir nevi
toplumun kendisi suçlu yaratmaktadır. Toplum bireyi etkileyerek bireyi toplumdan dışlamaya,
yaptığı davranış konusunda onu bilinçlendirmeye, suçluların şikâyet edilen özelliklerini
pekiştirmeye neden olmaktadır (Çiftçi, 2008, 17). Aynı zamanda resmi olarak polis ya da
mahkeme tarafından etkilenme bireyi daha fazla etkileyerek benlik kavramını olumsuz
etkilemekte, bir kez resmi kurum kişiye suçlu dediğinde diğer insanlarda kişiyi her alanda
suçlu olarak görerek tepki verirler. Daha önce suç işlemiş kişilerin bu başkaları tarafından her
alanda suçlu görülmesi bu kişilerin aykırı kimliklerini pekiştirmesine ve ikincil bir aykırılığa
neden olmaktadır (Sankır, 2014, 1319). Suçlular bir yandan kendilerine suçlu gibi davranan
bu kişilere kin besleyerek kendilerine olan saygılarını korumak adına bu kişilere düşman
olurlar (Soytürk, 2013, 15).
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9.5.3.7. Rasyonel Tercihler ve Rutin Eylemler Teorisi
Bilişsel süreçlere odaklanan rasyonel tercihler teorisi suçluların, suçu işlemeden önce
suç işledikleri durumunda bu suçun kendilerine getirecekleri karları ve zararları
hesaplamalarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda bu teorinin karar verme süreci ve durumsal
faktörler olmak üzere temel iki bileşeni bulunmaktadır. Bu kurama göre suçluluk, paraya
ihtiyaç duyma, kişisel değerler, suçlu deneyimlerini öğrenme gibi kişisel durumlardan ve
hedefin ne derece korunduğu, insanların evde olup olmadığı ve suç işlenecek mekânların
zenginlik ve elverişlilik durumu gibi durumsal faktörlerden etkilenmektedir (Kızmaz, 2005,
178). Kısacası suçlular bilişsel süreçlerinde kişisel durumlarını, durumsal faktörleri de
değerlendirerek, suç işlediklerinde elde edecekleri kar ya da gösterecekleri başarı, girdikleri
riskin sonucunda doğabilecek zarardan fazla ise suçu işlemeye karar verirler (Sankır, 2014,
1319).
Rutin eylemler teorisine göre ise insanlar karşılarına uygun fırsat çıkmasını bekleyen
potansiyel bir suçludur ve uygun fırsat çıktığı takdirde potansiyel suçlular gerçek suçlulara
dönüşür (Sankır, 2014, 319). Bu teori ilk defa Cohen ve Felson’un Amerika’da 1970li yıllarda
suç oranının artışlarını araştırmasıyla ortaya atılmış, bu kişiler bu suç oranlarının artışını
insanların günlük hayatındaki rutinlerden ve insanların evlerinden uzakta geçirdikleri zamanın
artışına bağlamışlardır (Sankır, 2014, 319). Bu kurama göre kişinin suç işlemesi için ergenler,
işsizler, madde bağımlıları gibi motive olmuş kişiler, ev ve arabaların kitlenmemiş olması gibi
uygun hedefin varlığı ve yeterli düzeyde koruma önlemlerinin olmamasını içeren üç unsur
bulunmaktadır (Kızmaz, 2005, 178). Suçun meydana gelebilmesi için bu üç unsurun birlikte
uygun hale gelmesi gerekmektedir.

9.6. Türkiye’de Suç
Ülkemizde 1950 yıllardan sonra makineleşmeyle birlikte emeğe olan talebin azalması,
tarım arazilerinin ailelerinin geçimini sağlayamaması, nüfusun hızla artması, Güneydoğu’da
yaşanan terör sorunu gibi etkenler, sağlık, eğitim, eğlence, iş ve daha rahat bir yaşam tarzına
sahip olma gibi imkânları olan büyük şehirlere göçü artırmıştır (Beşe, 2006, 12). Büyük
umutlarla büyük şehirlere göç eden insanların çoğu ya düşük statülü işlerde çalışmış ya da
işsiz kalmıştır. Büyük şehirlere gelmesine neden olan imkânları sağlayamayan düşük ücretli
çalışan ya da işsiz olan bireylerin suça karışma olasılığı artmıştır. Nitekim İzmir gibi büyük
bir şehirde İzmir Emniyet Müdürlüğünün 1996-199 yılları arasında yaptığı araştırmada suç
işleyen bireylerin %30,9’un işsiz olduğu tespit edilmiştir (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008,
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182). Bu araştırmanın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğünün Suç ve Suçlu Profili başlığında
göz altına alınan bireylerin meslek dağılımına bakılan araştırmasında, bu kişilerim %40’ının
serbest meslek sahibi olduğunu, belirli bir işi olmayanların %20 olduğunu, kendini işçi olarak
tanımlayanların %17 ve esnaf olarak tanımlayanların ise %14 olduğu tespit edilmiştir (Suç ve
Suçlu Profili, 2002, 8, Akt; Kızmaz, 2003,289). Türkiye’de yapılan araştırmalara göre suç
işleyenlerin çoğunun ya işsiz ya da düşük statüde çalışan kişiler olduğu görülmektedir. Yine
bu görüşe tutarlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı araştırmada gelir seviyesi
düşük olan kişilerin gözaltına alınma oranları %39,3, hırsızlık suçlarında %56,3, kadın
kaçırma olaylarında %44,4 ve gasp ve yağmalama suçlarında ise%42,2 olduğu tespit
edilmiştir (EGM, 2002,281; Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008). Ülkemizde çoğunlukla
ekonomik temelli ve mala karşı işlenen suçların ön plana çıktığı, özellikle yankesicilik,
hırsızlık, gasp-kapkaç gibi suç türlerinin işlendiği görülmektedir (Gürbüz ve Karabulut, 2007,
345). Ülkemizde bulundukları yerlerden daha rahat bir hayat yaşama ve daha iyi hizmetlerden
yaralanma amacıyla göç eden insanların alan yazınla tutarlı bir şekilde yüksek standartlarda
yaşayan bireyler gibi olma istediği ve zengin olma hayaliyle bu ekonomik suçlara yöneliyor
görünmektedir.
Suça karışmada büyük etken olan düşük gelirin yanında eğitimi durumunun
düşüklüğünün de suça karışma oranını arttığı görülmektedir. Ülkemizde toplumsal bir sorun
olan çocuk suçluluğuna bakıldığında suç işleyen çocukların %90’dan fazlasının erkek ve
çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu ve çocuk suçlarının %92, 6’sının kentlerde özellikle
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde işlendiği tespit edilmiştir (http://www.adlisicil.gov.tr, Akt; Mutlu, 671). DİE (1999) verilerine göre Türkiye’de 6-17 yaşları arasındaki
16milyon 88 bin çocuktan, 1 milyon 635bininin (%10,2) ailesinin geçimini sağlamak için
çalıştığı düşünüldüğünde bu çocukların okullarını bırakarak suça karışmaları sosyo-ekonomik
bir sorun olarak görünmektedir (Güngör, 2008, 30).
Kentleşmenin arttığı yerde suç oranlarının fazla olması küçük şehirlerde ya da köy
veya kabalarda suç işlenmediği anlamına gelmemektedir. Büyük ve küçük yerleşim yerlerinde
suç türleri farklılaşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2001-2003 yılları arasındaki suç
verilerine bakıldığında yine alanyazınla tutarlı olarak göç alan ve ekonomik düzeyi yüksek
olan büyük şehirlerde mala karşı işlenen suçların fazla olduğu, az nüfuslu ve kentleşme
oranının düşük olduğu yerlerde ise şahsa karşı işlenen suçların yüksek olduğu tespit edilmiştir
(Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 181).
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Ülkemizde genel olarak işlenen suçlara bakıldığında çoğunlukla suçların eğitim ve
gelir düzeyi düşük insanlar tarafından işlendiği görülmektedir. Bu suçların işlenmesini
ülkemizde var olan işsizlik problemini ve ülkemizin yaşadığı ekonomik krizlerde etkilemiştir.
Mala karşı işlenen suçların 1995’de %15,2 iken 2005 yılında %36,2’ye çıkması bu görüşe
örene oluşturmaktadır (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 181).

9.7. Suç Ve Suçluluğu Önleme Yolları
Suç olgusunun bu kadar karmaşık olması, sebeplerinin bireysel, psikolojik ve sosyoekonomik olması suçun önlenmesi için başvurulan yolların da çeşitli olmasına neden
olmuştur. Ülkemizde de mevcut olan suçla mücadele yöntemimizde suçun sebepleri ayrıntılı
olarak değerlendirilememekte, genellikle suç oraya çıktıktan sonra olaylara müdahale edilerek
suçlunun yakalanmasına odaklanılmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 1). Bu nedenlerle özellikle
bireylerin suç işlemede kar zarar hesabı yapan rasyonel aktör olduğunu reddeden bireylerin
suç işlemede fizyolojik, psikolojik, sosyal faktörlerden etkilendiği görüşüne sahip sosyal
bilimcilerin

suçluluğun

nedenlerini

bulup

anlamaya

yönelik

çalışmalar

yapması

gerekmektedir (Başıbüyük ve Karakuş, 2010, 67). Suçluların kar zarar hesabı yaptığını
düşünen Rasyonalist görüşe sahip kuramcılar ise devletin suçu önlemek için suç işleyen
bireylerin suç işledikleri takdirde maliyetlerini artıracak politika ve harcamalar (suçun tespiti,
suçlunun yakalanıp cezalandırılma olasılığının artırılması, polis sayısının artması ve cezanın
şiddetini artırma) geliştirmesi gerektiğini savunmaktadır (Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008,
178).
Polis birimleriyle halk arasında sağlıklı iletişim kurulması ve halkın polise ihtiyaç
duyduğu takdirde kolayca ulaşılabilir olmasının mahalle sakinleri arasında suçu önlemeye
yönelik bir irade geliştirdiği, mahalle ve bölge düzeyinde belirlenecek yerel politikaların
toplum odaklı olacağından suçu önleyeceği görüşü savunulmuştur (Başıbüyük ve Karakuş,
2010, 89). Nitekim Wilson ve Kelling İngiltere’deki gibi düzenli bir şekilde görev yapan
devriye polisleri gibi yaya ya da motorize polis devriyelerinin artırılmasının ve daha nitelikli
hale getirilmesinin toplum odaklı bir politika olduğunu belirtmiştir (Beşe, 2006, 8). Yapılan
analizler sonucun da nüfus başına düşen polis sayısının suç sayılarını negatif bir yönde
etkilediği görülmüştür (Yıldız, Öcal ve Yıldırım, 2011, 258). Bu nedenle polis sayılarıyla
ilgili politikalar geliştirilmelidir.
Bir başka toplum odaklı çalışma ise şehre göç etmiş ve kıyı mahallelerde yaşayan
bireylerin toplum merkezlerinde uzmanlar aracılığıyla şehre uyum sorunlarını çözmektir.
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Sosyal güvenlik önlemleri ve toplum merkezli bu hizmetler aracılığıyla kişilerin toplumsal
değerlere tepkili ve şiddete yatkın, aidiyet duygusuyla her şeyi yakıp yıkacak bir psikoloji
içinde olmalarını önlemek gerekmektedir (Ayan, 2006, 207). Mahalle sakinlerini rahatsız
eden, suçlulara konaklama yeri olan harabe haline gelmiş binaların tamamen yıkılması ya da
ıslah edilmesi, evsizlikle mücadele, terk edilmiş yerlerin denetimi ve sokakların
aydınlatılması yerel yönetimlere düşen bir başka görevdir (Beşe, 2006, 16).
Suç işlenmeden önlemeye

yönelik politikaları uygulaması

gereken önemli

kurumlardan birisi de okullardır. Öğretmenler aile, sosyalleşme, disiplin gibi konularda
problem yaşayan öğrencileri dışlamamalı, dışlanmasını engellemeli ve bu kişilere hassas
davranmalıdır (Sevim ve Ayazoğlu, 2009, 38).
Suça karışan kişilerin ekonomik düzeylerinin düşüklüğü dikkate alındığında toplumun
gelir arttırıcı politikalar geliştirdiğinde suçun azalacağını öngörmek mümkündür. Özellikle
işsizlere yönelik bir politika geliştirmenin ve toplumun daha alt sınıfını oluşturan asgari
ücretle çalışan kişilerin net gelirlerinin artırılmasının ya da asgari ücretten yapılan kesintilerin
azaltılmasının suçu azaltacağı düşünülmektedir (Yıldız, Öcal ve Yıldırım, 2011).
Suç ve suçluluğu önlemeye yönelik bir başka politika ise hırsızlık suçunu sürekli
işleyen suçlulara daha katı cezalar verilmesidir. Şartlı salıverilmeler, çıkarılan aflar, cezaların
ertelenmesi ve zaman aşımına uğraması gibi etkenler, bireylerin suç işlemeyi alışkanlık haline
getirmesine neden olmakta ve bu kişilerin tekrar suç işlemeleri için fırsat yaratmaktadır
(Sevim ve Soyaslan, 2009, 40). Fakat suçlularının bulundukları olumsuz koşullardan dolayı
suç işlediğini düşünen kriminologlar, suçluların cezalandırılmalarından çok ıslah edilmelerini
savunmaktadır (Kızmaz, 4). Bu nedenle ceza yöntemlerinin gözden geçirilerek uygun ıslah ve
ceza politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Suç işleyen kişilerin profillerine bakıldığında bu kişilerin aile, arkadaş, komşu ve
akraba gibi sosyal destek sağlayan birimlerle sağlıklı iletişim kuramadığı, başkalarına
güvenlerinin olmadığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ve topluma aidiyet
duygularının az olduğu görülmektedir (Altun ve Hira, 2011, 121). Kırsal alanlardan kente
göçün artması ve sanayileşmeyle birlikte köy yapısında olan bütünleşmeyi sağlayan sosyal
normların ve değerlerin azalması aynı zamanda aile yapılarının yıpranmasına neden olmuştur
(Durusoy, Köse ve Akdeniz, 2008, 182).

Bundan dolayı gittikçe yozlaşmaya başlayan

çekirdek

güçlendirilmesi

aile

yapısının

korunması

ve

için

çalışmalar

yapılmalı,

toplumumuzun gelenek ve göreneklerine sahip çıkılmalı, yardımlaşma ve dayanışmaya teşvik
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edilmeli ve bireyleri toplumun ortak çıkarlarını korumak için motive etmek gerekmektedir.
Büyük çoğunluğu sosyal etkenli olan suçun, sosyal sorunlar çözüldüğünde azalacağını
öngörmek mümkündür.

9.8. Bağımlılık Ve Bağımlılık Türleri
Bağımlılık, anlam olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Öncelikle bağımlılığın sözcük
anlamı; kişinin kendi seçimi doğrultusunda bir nesne ile aralarında süreklilik ve aynılık
özelliği taşıyan çok yönlü bir ilişki olarak belirtilmektedir. Genel anlamda bağımlılık ise
başka bir irade yönetiminin altına girme durumu ya da bir nesne, kişi veya varlığa karşı
duyulan engellenemez bir istek olarak ifade edilmektedir. Young ve arkadaşları ise
bağımlılığı, bireyin fiziksel, sosyal, ruhsal, zihinsel ve finansal sağlığı üzerinde olumsuz
sonuçları olduğu halde belirli bir aktivite ya da madde kullanımı ile ilgili “alışkanlığa bağlı
dürtü” olarak adlandırmıştır (Reyhanlıoğlu, 2015, 11).
Bağımlılık başka bir tanıma göre, birey veya nesne arasında bireyin seçimi ile kurulan
ve süreklilik özelliği taşıyan bir ilişkidir. Bu ilişki, bireyin seçimi ile başlamış olmasına
karşılık bireyin özerkliğini süreç içinde ortadan kaldıran bir özelliğe sahiptir. Bağımlılığın
gelişmesiyle bireyin yavaş yavaş kaybolmaya başlayan özerkliği, bireyin daha öncesinde
kendisinde bulunmayan yeni bir tutum ve davranış edinmesine sebep olur (Tansel, 2006, 1112).
Bağımlılık kavramı, 1964 yılında WHO (World Health Organization/Dünya Sağlık
Örgütü)

tarafından

madde

bağımlılığı

ve

alışkanlıklara

dayalı

bağımlılık

olarak

sınıflandırılmış ve “dependence/bağımlılık” isminde birleştirilip, fiziksel bağımlılık ve
psikolojik bağımlılık alt başlıklarında tanımlanmıştır. WHO’nun ICD (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems/ Uluslararası Hastalık Sınıflandırma
Kitapçığı) 10. Revizyonunda bağımlılık, bağımlı bir kişinin bağımlısı olduğu madde veya
davranışın diğer davranışları karşısında çok büyük üstünlük kazanması sonucu psikolojik,
davranışsal ve zihinsel vaka sınıfına dâhil olunması şeklinde tanımlanmıştır (Reyhanlıoğlu,
2015, 11).
Literatürde yapılan çalışmalara göre bağımlılığın birçok farklı tanımı bulunmaktadır.
Bu tanımlardan bazılarına baktığımızda:
Kaylı’nın tanımına göre bağımlılık: Psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla
toplumsal hayatı düzenleyen neredeyse tüm kuralların ve kurumsal düzenlemelerin işleyişini
tehdit eden farklı sosyal sorunların hem nedeni hem de sonucu olarak görülmektedir.
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Dolayısıyla bağımlılık, tek başına bireysel davranışların neden olduğu, ya da sosyal çevre
tarafından yönlendirilen bir tür davranış olarak değil; kişisel özellikler, risk faktörleri ve
koruyucu faktörlerin etkileşimi ve yaşanılan bölgenin özellikleri, yaşanılan toplumun yapısı, o
yapının dışlama, ötekileştirme dinamikleri gibi pek çok dinamikle bağıntılı olarak
açıklanmaktadır (Kaylı, 2016, 180).
Gençer’in bağımlılık tanımına baktığımızda: “Bağımlılık, bir maddenin organik bir
hastalığın belirtilerini ortadan kaldırma amacını gütmeden, tekrarlanan dozlarla ve artan
miktarlarda alınması sonucu ortaya çıkan önüne geçilmez bir arzu ve istektir” (Başköy, 2013,
10).
Bağımlılık kısaca; fiziksel veya ruhsal sağlığı kötü yönde etkilemesine rağmen
maddeye veya davranışa duyulan karşı koyulamaz bir arzu olarak ifade edilmektedir. (Savcı,
2015, 14).
Bağımlılık kavramı ile ilgili literatürde araştırma yapıldığı zaman karşımıza farklı
tanımlar çıkmaktadır. Bu tanımlara göre bağımlılığın iki temel düzeyde incelendiği
görülmektedir; Bunlar: Madde bağımlılığı ve bir davranışa olan bağımlılıktır (Baykan, 2011,
51).

9.8.1. Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, WHO’nun kabul ettiği şekliyle maddenin kötüye kullanımı,
psikoaktif maddelerin zararlı ve tehlikeli kullanımı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu psikoaktif
maddelerin kullanımı, bağımlılık sendromuna yol açmaktadır. Madde bağımlılığında; madde
kullanımıyla ilgili güçlü bir istek duyulması, madde kullanım kontrolünün güçleşmesi, zararlı
etkilerine rağmen kullanımında ısrar edilmesi, diğer aktivitelere göre madde kullanımına
yüksek öncelik verilmesi, zorunluluk hissi ve zaman zaman fiziksel yoksunluk hali ile
tekrarlanan madde kullanımından sonra gelişen davranışsal, zihinsel ve psikososyal olguların
gerçekleşmesi söz konusudur (Reyhanlıoğlu, 2015, 13).
Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu Denetimi ve Suç Örgütü “United Nations Office on
Drugs and Crime” UNODC (2004)’nün raporuna göre ise, dünyadaki uyuşturucu
kullanıcılarının toplam sayısının 185 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte; bu sayının
dünya nüfusunun % 3’ünü ya da 15 ile 64 yaşları arasındaki nüfusun % 4,7’sini karşıladığı
ifade edilmektedir. Son dönemde yapılan tahminlere göre, kenevirin en yaygın kullanılan
madde olduğu yaklaşık 150 milyon kişi tarafından doğrulanmakta, bunu 30 milyon
amfetamin, özellikle de metamfetamin ve amfetamin, kullanıcısı ve 8 milyon ecstasy
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kullanıcısının takip ettiği görülmektedir. 13 milyondan fazla insanın kokain kullanmakta
olduğu, 9 milyon eroin kullanıcısı da dâhil edildiğinde 15 milyon kişinin afyon türevleri olan
eroin, morfin, afyon türevlerini kullandıkları belirtilmektedir (Tansel, 2006, 15).
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 15-24 yaş grubunda kazalar, intiharlar ve
cinayete bağlı ölümlerin dörtte üçüne madde kullanımı neden olmaktadır (Kaylı, 2016, 181).

9.8.2. Davranışsal Bağımlılık
Davranışsal bağımlılık, bir maddeye bağımlılık olmaksızın madde arayışı içeren
davranışların patolojik kullanım özelliklerinde görülen bulgularla ilişkili olduğu bağımlılık
durumu olarak tanımlanmaktadır. Maddeye dayalı olmayan bu tür davranışsal bağımlılıkların
(örneğin; televizyon ve eğlence makinesi bağımlılığı) tam anlamıyla bağımlılık olup
olmadığını belirleyebilmek amacıyla madde bağımlılığı ölçütleriyle değerlendirilip klinik
olarak tanımlanması sağlanmaktadır (Reyhanlıoğlu, 2015, 14).
Davranışsal bağımlılığın, birçok farklı çeşidi vardır, zaman ilerledikçe bunlara yenileri
eklenmektedir. Bunlardan bazıları;
-

Kumar bağımlılığı,

-

Cinsel bağımlılık,

-

Alışveriş, toplama, biriktirme, istifleme bağımlılığı,

-

Adrenalin bağımlılığı,

-

İlişki bağımlılığı,

-

İnternet bağımlılığı gibi farklı kategorilerde incelenmektedir (Çoban, 2013, 30).

9.8.3. Kumar Bağımlılığı
Kumar veya bahis oyunları herhangi bir maddi karşılık için şansa dayalı olaylara
yatırım yapmaya denir. Kısa süreli ve emeksiz oluşu problemi çok büyütür. Kazanma ihtimali
ne kadar düşük olursa olsun her zaman büyük kazanç olacağı ümidi vardır. “Patolojik kumar
bağımlılığı kişisel, ailevi veya mesleki amaçları bozan, sürekli ve yineleyen uygunsuz kumar
oynama davranışı olarak adlandırılmaktadır. Patolojik kumar yalnız kişiyi etkilemekle
kalmayıp tüm toplumu etkilediğinden, bu bozukluğun bir halk sağlığı sorunu olarak ele
alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır”
Sanal kumar bağımlılığının ise diğer kumar bağımlılıklarından pek bir farkı yoktur.
“Beynin ceza ödül sistemini bozar, para ödülünü yüceltir, kişileri kendine bağlar ve tutsak
eder.” Aslında kumar olan şans oyunları, ne yazık ki günümüzde, kumar olarak
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algılanmamaktadır. Kişiler toplum baskısından uzak bir şekilde rahatlıkla kumar
oynayabildikleri için sanal kumar ve şans oyunları toplumumuzda hızla yayılmaktadır
(Çoban, 2013, 30).

9.8.4. Adrenalin Bağımlılığı
Adrenalin bezlerindeki hücreler adrenalini beyinden sinyal almaları durumunda
içindekileri olduğu gibi kana salar. Ekstra adrenalinin kana karışması kalbin daha hızlı ve
güçlü atmasına yol açar. Kan akışı hızlanır, akciğerdeki hava girişleri genişler, ciğerlere daha
fazla oksijen dolar. Sonuçta insanın enerjisi artar, tepki verme süresi kısalır.
Tehlike esnasında vücutta adrenalin hormonunun salgılanmasını arttırır ve sonrasında
tehlike başarıyla atlatıldığında bu kez endorfin hormonu yükselir. Kişiyi kendine esir eden
durum endorfin hormonunun yüksek salgılanması ile ortaya çıkan yükseklik duygusudur. Kişi
adrenalin bağımlılığında, tatmin oldukça daha fazlasını arar. Her seferinde ne kadar fazla risk
alıp, başına bir şey gelmeden tamamlarsa elde ettiği tatmin duygusu o kadar büyük olur. 130
Kişi bundan dolayı, ip kullanmadan kayalara tırmanmak, yüzlerce metre yüksekten kendini
boşluğa bırakmak ve dünyanın en azgın dalgalarında sörf yapmak gibi tehlikeli aktiviteleri hiç
çekinmeden yapmaktadır (Çoban, 2013, 33).

9.8.5. Cinsel Bağımlılık
Cinsel bağımlılık, bireyin psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için devamlı
olarak cinsel içerikli aktivitede bulunma ihtiyacı hissetmesidir. Kişi kendine zarar verdiğini
bildiği halde cinsellikten vazgeçmiyorsa cinsel bağımlı demektir. Cinsel bağımlılıkta partner
sayısının artması, bağımlı için en büyük hedeftir. Cinsel bağımlılık da alkol ve madde
bağımlılığı gibi yavaş yavaş başlar. Bağımlılar, cinsel duygularını tatmin ettikten sonra
kendilerini çaresiz, mutsuz, utanç içinde hissederler ve pişmanlık duyarlar. Cinsel bağımlılık,
kontrolsüz cinsel özgürlüğün ve sınırsız cinsel yaşamın tehlikeli sonuçlarından biridir.
Sınırsız cinsellik yaşayan kişilerin beyinlerinde cinsel arzuyu yöneten hücre gruplarında işlev
bozulmaları oluşur. Böyle kişiler cinselliği sınırsız ve yoğun yaşadıklarından dolayı
beyinlerindeki cinsel doyum eşiği yükselir. Böylece kişi çeşitli ilaç, uyuşturucu ve uyarıcı gibi
farklı maddelere yönelir. Kişi tehlikeli ve zararlı cinsel davranışlarını engelleyemez. Aklı
sürekli cinsellikle ilgili mesajlardadır. Evli olsa bile evlilik hayatı, o kişinin doyuma ulaşması
için yeterli olmaz. Kişi sürekli daha fazlasını ister. Bu aşamadan sonra sapkınlıklar ortaya
çıkmaya başlar. Tecavüzler, çocuklara cinsel istismar, kendi cinsine yönelme gibi benzeri
birçok sapkın fanteziye yönelme söz konusudur (Çoban, 2013, 31).
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9.8.6. Alış Veriş- Toplama Biriktirme Bağımlılığı
“Bu tür bir bağımlılıkta öne çıkan şey toplayıcının mantıksız bir istek ile veya
mantıksız ihtiyacın güdülenmesi ile nesne toplamaya yönelmesidir”. Bu yönelme dışardan
bakan bir kimse için böyle gözükür. Ama toplayıcı bu işi çok lüzumlu ve gerekli yapılan bir iş
olarak görür ve kendine hedefine uygun bir mantık geliştirir ve bu güdü ile hedefine
ulaşabilmek için her şeyi yapar. Bu iş için aktif haldeyken zararların farkına varamaz ancak
hedefine ulaştıktan sonra mantığı işlemeye başlar (Çoban, 2013, 31-32).

9.8.7. İlişki Bağımlılığı
İlişki bağımlılığı, “kişinin hayatla bağlantısını kesen tek taraflı kahredici bir durum”
olarak tanımlanmıştır. İlişki beklenmedik bir şekilde sonlandığında, ilişki bağımlılığı
yaşayanlarda yoksunluk gelişebilir. Bu bireyler, ilişki sonlandığında vücutlarından ya da
varlıklarından adeta bir parça kaybediyormuş duygusuna kapılırlar. İnsanlar, maddelere
bağımlı olabildiği gibi ilişkilerinde partnerlerine de (eş, sevgili vb.) bağımlı olabilmektedir.
İlişki bağımlılığında, bağımlı olunan eşin, kişinin hayatını nasıl etkilediği ve ona yüklediği
anlam kişinin yaşadığı sorunun şiddetin belirleyicisidir (Atlam, 2016, 2).
İlişki bağımlılığının, diğer madde bağımlılığı gibi maddenin yokluğunda karşılaşılan
durumlarla benzer yönleri bulunmaktadır. Literatürde ilişki bağımlılığına dair pek araştırma
yapılmamıştır ancak bu bağımlılık türünün de önemli olduğu aşikârdır.

9.8.8. İnternet Bağımlılığı
İnternet bağımlılığı, madde bağımlılığından farklı bir tür olarak davranışsal
bağımlılıklar kapsamında ele alınmaktadır. Bireyin günlük yaşantısında zorunlu ya da zorunlu
olmayarak, bilinçli ya da bilinçli olmayarak yaptığı bir takım davranış ve etkinlikler
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı zamanla bireyin yaşantısı içinde zamanla alışkanlık haline
dönüşebilmektedir. Alışkanlık, günlük ya da belli bir zaman aralığında rutin olarak yapılan
eylemlerdir. Alışkanlıklar, amaç ve etkinlikler arasındaki ilişki ile açıklanabilir. Bu ilişkiler,
etkinliğin yapılma sıklığı ve amacın açık bir şekilde harekete geçirilmesi ile şekillenir
(Günüç, 2009, 16).
İnternet bağımlılığı da alkol bağımlılığına benzer olarak, bağımlı kişilerin
alışkanlıktan ötürü kendilerini bağımlı oldukları unsurun etkisine maruz bırakması, ondan
ayrılamaması şeklinde gerçekleşir. İnternet bağımlılığı, madde bağımlılığından farklı olarak
dürtüler üzerinde değil, davranışlar üzerinde etki göstermektedir (Başköy, 2013, 22).
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Davis “pathological internet use” kavramını özgül ve genel olarak ikiye ayırmıştır.
Özgül ya da belirli patolojik internet kullanımı çevrimiçi seks materyalleri, çevrimiçi kumar
gibi belirli bir amacın aşırı ve kötüye kullanımını ifade ederken, genel patolojik internet
kullanımı ise belirli bir amaç olmaksızın çevrimiçinde boşa harcanan zamanı ifade etmektedir.
Aynı zamanda genel patolojik internet kullanımında sıklıkla, zamanın sohbet odalarında
geçirilmesi ile sonuçlanmaktadır (Günüç, 2009, 18).
İnternet bağımlısı birey, internette zaman geçirebilmek için toplum yaşamından ve
sorumluluklarından uzaklaşabilmektedir. Bu durum için literatür, bağımlılık ve anti-sosyallik
kavramları arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Fiziksel madde bağımlılığına sahip bireylerde
gözlenen sosyal olmayan davranışlar kendini internet bağımlılığında da gösterebilmektedir.
Ancak bunun yanında internet bağımlılığı diğer fiziksel maddelere olan bağımlılıktan bazı
yönleri ile ayrılmaktadır. Madde bağımlılığında birey, maddenin kendisine bağımlı iken,
internet bağımlılığında bireyin bağımlı olduğu unsurun internetin sunduğu seçenekler ve
olanaklar olduğu söylenebilir. Bu durumda birey madde bağımlılığının aksine, interneti doğru
kullanarak bu teknolojiden vazgeçmesi gerekmeyecek ve interneti faydalı amaçlar (bilgi,
iletişim vb.) doğrultusunda, uygun ve gerekli zamanlarda kullanarak bağımlılığın önüne
geçmiş olabilecektir. Öyle ki Günüç ve Kayri, internetin eğitim ve bilgi amaçlı
kullanılmasının bağımlılık riskini azaltabileceğini saptamıştır. İnternetin yanlış kullanımı,
internet bağımlılığına yol açabileceği gibi; seks, kumar, alış-veriş vb. internet haricindeki
diğer davranış bağımlılıklarını besleyici bir rol üstlenerek ikinci bir risk oluşturmaktadır.
Çünkü bireyde bulunan seks, kumar ve alış-veriş gibi bağımlılıklar, internetin sunduğu daha
rahat erişim olanağı ile daha kolay ve hızlı gelişebilecektir (Günüç, 2009, 20-21).
İnternet bağımlılığına yönelik literatürde yapılmış birçok tanımlar bulunmaktadır. Bu
tanımlardan bazıları şunlardır:
Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Assosiation) tarafından 1994’te
yayınlanan ve DSM-IV kısaltmasıyla isimlendirilen, Mental Bozuklukların Tanımsal ve
Sayısal El Kitabı’nda (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “internet
bağımlılığı” bir hastalık olarak yer almamaktadır. Bu tanımla bağımlılığın, madde bağımlılığı
kapsamında değerlendirildiği söylenebilir. Ancak gelişen teknoloji ve farklılaşan davranışsal
değişikliklerde bağımlılık olarak düşünülmeye başlanmıştır (Cengizhan, 2005, 85).
İnternet bağımlılığı, genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne
geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, internetten
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yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali de sosyal problemlere sebep olacak derecede
etkileyebilen, klinik bir rahatsızlık olarak tanımlanmıştır (Günüç, 2013, 89).
İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle ergen ya da genç bireylere
yönelik olduğu gözlenmekte ve internet bağımlılığının hızla arttığı görülmektedir.
Uluslararası alan yazında yapılan çok sayıda çalışma genel olarak internet bağımlılığının
toplumdaki yaygınlığının % 6-14 arasında olduğunu göstermektedir (Günüç, 2013, 89).
Morahan-Martin ve Schumacher, internet bağımlılığını, internetin yoğun kullanılması,
bu kullanımın kontrol altına alınamaması ve kişinin yaşamına ciddi düzeyde zarar vermesi
olarak tanımlarken; Davis, uyumsuz düşünce ve patolojik davranışları içeren psikiyatrik bir
durum olarak; Beard ve Wolf ise kişinin ev, iş, okul, sosyal ya da psikolojik yaşamında zorluk
yaşamasına neden olan aşırı kullanım olarak tanımlamaktadır (Günüç, 2013, 90).
Yoğun internet bağımlılığı, internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi,
internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı
sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması
olarak tanımlanmıştır (Aslan, 2011, 14).
Günümüzde internet günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Her yaştaki
bireylerin interneti kullandığı bilinmektedir. Bu sebeple internet bağımlılığı her yaşta
görülebilmektedir (Aslan, 2011, 16).
İnternet bağımlılığının en yaygın olarak görüldüğü yaş grubunun 12-18 yaş aralığı
olduğu söylenebilir (Günüç, 2013, 89). İnternet Bağımlılığı, “İnternetin yoğun kullanılması ve
bu kullanımın kontrol altına alınamaması ile birlikte kişinin yaşamına ciddi düzeyde zarar
vermesi” olarak tanımlamıştır (Başköy, 2013, 10). İnternet bağımlılığı, bireylerin olağandan
fazla internet kullanımını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Başköy, 2013, 22).
İnternet bağımlılığı, internet başında uzun zaman geçirmeyi ifade etmektedir. Başka
bir ifade ile internet kullanımının bağımlılık olarak ifade edilmesinde ve tanımlanmasında en
büyük belirti ve etkenin, bireyin internet başında aşırı zaman harcamasından meydana geldiği
söylenebilir. Yapılan çalışmalarda bağımlı kullanıcıların özellikle bağımlı olmayanlara göre
internette daha fazla zaman harcadığı ve internete daha sık girdiği saptanmıştır (Günüç, 2009,
20).
Young ve arkadaşları internet bağımlılığını; “sanal-seks bağımlılığı”, “sanalarkadaşlık bağımlılığı”, “ağ tutkuları (saplantısal çevirim-içi kumar, çevirimiçi alış-veriş)”,
“aşırı bilgi yükleme (internette dolaşmak, veri tabanı araştırması)” ve “bilgisayar bağımlılığı
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(özellikle bilgisayar oyunu oynama)” şeklinde alt kategorilere ayırırken, Peltoniemi ise;
“çevirim-içi seks

bağımlılığı”, “çevirim-içi sohbet

bağımlılığı”,

“sanal

arkadaşlık

bağımlılığı”, “çevirim-içi oyun bağımlılığı”, “çevirim-içi kumar bağımlılığı”, “çevirim-içi
bilgi bağımlılığı” ve “internette dolaşma bağımlılığı” olarak sınıflandırmıştır (Günüç, 2009,
20).

9.8.8.1. İnternet Bağımlılığının Belirtileri
Günüç, Griffiths’e ait davranış tabanlı bağımlılıkların tanı ölçütlerini şu şekilde
sıralamıştır:
-

Dikkat Çekme (Salience): Belirli bir eylem bireyin yaşamında en önemli durum haline
geldiğinde ortaya çıkar. Bu durum düşünceleri (zihinsel meşguliyet), duyguları
(şiddetli istek) ve davranışları (sosyalleşmiş davranış bozulmalar) etki altına alır.
Örneğin, internet kullanıcıları, gerçekte çevrimiçi olmasalar bile bir sonraki çevrimiçi
olacakları zamanı düşüneceklerdir.

-

Duygu Durum Değişikliği (Mood Modification): Bu durum, belirli bir faaliyet ile
uğraşmanın sonucunda kişinin belirttiği kişisel deneyimlere işaret eder ve bir başa
çıkma stratejisi olarak görülebilir. Örneğin, bu kişiler internete girdiklerinde duygusal
olarak bir canlanma ya da saatlerce çevrimiçi kaldıklarında kaçma ya da kayıtsız
kalmanın sakinleştirici etkisi olduğunu düşünürler.

-

Tolerans (Tolerance): Aynı etkinin gösterilebilmesi için belirli birtakım aktivitelerin
miktarındaki artma sürecidir. Örneğin, bir internet kullanıcısının başlangıçta daha az
sürede elde ettiği duygu durumunu elde edebilmesi için çevrimiçi kaldığı süreyi
arttırması gerekmektedir.

-

Geri Çekilme Belirtileri (Withdrawal Symptoms): Belirli bir eylem devam
etmediğinde, engellendiğinde ya da aniden kesildiğinde ortaya çıkan, hoş olmayan
duygular ya da fiziksel tepkilere sebep olan etkilerdir. Örneğin, bir internet kullanıcısı
çevrimiçi olması engellendiğinde, titreme, karamsarlık ve sinirlilikten yakınabilir.

-

Çatışma (Conflict):

Bağımlı kişilerin, çevresindekiler arasındaki

kişilerarası

çatışmaları, iş, sosyal yaşam, hobiler ya da ilgiler gibi çeşitli faaliyetlerinde olan
çatışmalar ya da kişinin kendi kişisel özelliklerinden dolayı meydana gelen içsel
çatışmalarına işaret eder.
-

Nüks Etme (Relapse): Belirli bir etkinliğin daha önceki örüntüleriyle tekrar oluşması
eğilimi olup, yıllar süren kaçınma ya da kontrolden sonra tekrar bağımlılığın en uç
düzeyine dönülmesidir (Günüç, 2009, 21-22).
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Cengizhan ve Young’a göre, internet bağımlılığının belirtilerini Aydınlı şu şekilde ifade
etmiştir:
-

İnternette sınırlı vakit geçirmeyi amaçlamış olmasına rağmen saatler harcaması,

-

Arkadaşlarına yalan söylemesi,

-

Çok fazla ekran başında vakit geçirmekten fiziksel sıkıntıları ortaya çıkması,

-

Devamlı bir sonraki internete bağlanma zamanını düşünmesi,

-

İnsanlarla yüz yüze daha çekingen iken, internet üzerinden daha rahat olması,

-

Sürekli e-postasını kontrol ederek yeni mail var mı diye merak etmesi,

-

İnternete girmeyi ve vakit geçirmeyi yemek yemeye, ders çalışmaya veya
randevularına tercih etmesi ve bu nedenle randevularını ertelemesi,

-

İnternetin başında aşırı zaman geçirdiği için bazen suçluluk duyma, bazense
duymaması,

-

Sürekli etrafındakilere mail adresi, sohbet odası adlarını verme veya dağıtmaya
çalışması,

-

İnternet dışındaki hiç bir şeye ilgi duymaması ve iş verimliliğinin düşmesi,

-

İnternette çok geç saatlere kadar vakit geçirdiği için sürekli uykusuz kalması ve
yorgun hissetmesi,

-

Aşırı bilgisayar kullanımı nedeniyle çiftler arasında anlaşmazlıklar ve sorunların
ortaya çıkması olarak ifade edilmiştir (Aydınlı, 2017, 7).

Bağımlılık hakkında karar vermek üzere gözlenebilir bazı davranış ve durumlar birçok kişinin
ortak görüşü olarak belirlenmiş ve bağımlılığın belirtileri şu şekilde gösterilmiştir:
-

Her gün internete bağlanmak, bağlı iken zamanın farkında olmamak, bu konularla
ilgili sorulduğunda ise inkâr etmek,

-

Herkese mail adresi, sohbet odası adları vs. vermek veya dağıtmaya çalışmak,

-

İnternet dışı uğraşlara ilginin kaybolması,

-

Sosyal faaliyetlerde azalma ve dostları tarafından anlaşılamama duygusu,

-

spor faaliyetlerinden uzaklaşma ve kondisyon kaybı,

-

İş verimliliğinin düşmesi,

-

Sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk hissi,

-

Alışverişlerin internet üzerinden yapılması,

-

Aile fertlerine yeterli zamanı ayıramama nedeniyle aile bağlarının zayıflaması,

-

Günlük yaşamdaki diğer iş ve kişilerin, sanal yaşama engel olduğu düşüncesi,
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-

Bilgisayar kullanımı nedeniyle eşler arasında anlaşmazlık ve sorun çıkması olarak
vurgulanmıştır (Cengizhan, 2005, 86).

Benzer şekilde Dr. Mark Griffiths’nın yaptığı bir araştırmada ortaya çıkardığı "ön uyarı
sinyali" ni Cengizhan aşağıdaki gibi sıralamıştır. Bunlar (Cengizhan, 2005, 87):
-

İnternette yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olduğunuz halde, saatler
harcadığınızı fark ediyorsanız,

-

Çalışma arkadaşlarınıza, özel hayatınızdaki arkadaşlarınıza ya da eşinize bilgisayar
başında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylüyorsanız,

-

Monitörün başında her oturuşta saatlerce kaldığınız için fiziksel sorunlardan
mustaripseniz,

-

Sürekli olarak bir sonraki internet kullanma zamanınızı iple çekiyorsanız,

-

Aradığınız bilgiyi bulmaya hep "bir adımcık" kaldığını düşünüyorsanız,

-

Anonim bir kişiliğe bürünmek size heyecan veriyor ve insanlarla internet üzerinden
konuşmayı yüz yüze konuşmaktan daha kolay buluyorsanız,

-

E-postanızda bir şey var mı diye bakmakla ilgili zorlayıcı bir istek duyuyorsanız,

-

İnternete girmek için yemek öğünlerinizi, derslerinizi ya da randevularınızı
aksatıyorsanız,

-

Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyma ve büyük
bir zevk alma arasında gidip geliyorsanız,

-

Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman bilgisayar özlemi çekiyor ve yoksunluk
semptomları gösteriyorsanız internet bağımlılığı noktasında sorunlar var demektir.
İnternet bağımlılığının tanısı konulurken bireye birtakım testler ve ölçekler

uygulanarak bireyin düşüncelerine bakmak yeterli olamayabilmektedir. Uygulanacak ölçme
araçlarının yanında bireyin bulunduğu çevreden ve daha da önemlisi ailesinden gözlem veya
görüşme yoluyla da veriler toplanarak bir sonuca varılabilmektedir. İnternetin kullanımı,
çağın bir gereği olarak görüldüğü ya da her nasıl olursa olsun teknolojiyi kullanmanın halk
arasında hoş karşılanması, internet bağımlılığı ve yaratacağı tehdit konusundaki farkındalığı
azaltmaktadır. Her ne kadar internet bağımlılığı ile ilgili haber, araştırma ve seminerler
aracılığıyla bu farkındalık arttırılmaya çalışılsa da, bağımlı bireyin ailesi dahi bu tehdidin
farkında olamayabilir ve dolayısıyla önlem alınamayabilmektedir (Günüç, 2009, 22).
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9.8.8.2. İnternet Bağımlılığının Nedenleri ve Etkileri:
Bireyin internet bağımlısı olmasında birtakım doğrudan ve dolaylı nedenlerden söz
etmek mümkündür. İnterneti kullanım amacı ve interneti kullanım sıklığından kaynaklanan
nedenler, internet bağımlılığında doğrudan etkiler olarak gösterilebilir. Bireyin psikolojik ve
sosyolojik etkenler nedeniyle internete yönelmesi internet bağımlılığında dolaylı nedenler
olarak ele alınabilir (Günüç, 2009, 27).
İnternet bağımlılığının ya da problemli internet kullanımının bireylere etkileri genel
olarak şöyle sıralanabilir (Günüç, 2009, 37-38):
-

Bireyin hem aile hem de arkadaş ilişkilerinde zayıflama ya da kopmaların yaşanması,

-

Okuldaki performans ve akademik başarıda olumsuzlukların yaşanması,

-

Düzensiz beslenme, hareketsizlik vb. nedenlerden ötürü fiziksel sağlık problemlerinin
oluşabilmesi,

-

Ruhsal çöküntülerin oluşabilmesi ve hoşgörüden uzaklaşmaların yaşanabilmesi,

-

Depresyon düzeylerinin artması gibi psikolojik problemlerin oluşabilmesi,

-

Sosyalleşme sürecinde problemlerin oluşabilmesi,

-

Uykusuzluk çekme ya da düzensiz uyku alışkanlığına neden olabilmesi,

-

İnternet dışındaki diğer etkinliklere karşı isteksizliğin oluşabilmesi.
İnternet kullanımının en önemli nedenlerinden birisi olan çevrimiçi (online) oyunlar,

aslında bağımlılık konusunda en önemli ipuçlarının yakalanmasında etkili olabilecek yapıları
barındırmaktadır. Özellikle internet üzerinde kişinin karşısında başka bir birey bulması, sosyal
bir ortamı yansıtabilir (Cengizhan, 2005, 96). Diğer olumsuzluklar ise; oyunların çok uzun
sürmesi, belli bir bitiş noktasının olmaması, bu nedenle sürekli oynanmaya devam edilmesi,
sosyal statü simgelerinin (rütbe, güç, zenginlik, değerli mal ve eşya vb.) sınıflarını (yönetici,
kurucu, sanatkâr, işçi, savaşçı, vb.) bulunması, şiddet içermesi, gerçek hayattan uzak yeni bir
kimlik sağlaması, bu nedenle cinsiyet, yaş, statü gibi bilgilerin yanlış söylenebilmesi bir
avantaj gibi görülerek iletişim kurulması öncelikle sayılabilecek unsurlar arasındadır. Bir
başka araştırmaya göre kişiler internet kullanım süresinin artışını, evlerinde bilgisayar
bulunmasının ve sürekli internet bağlantılarının bulunmasının olumlu olarak etkilediğini, bu
nedenlerle yapmaları gereken işleri aksattıklarını ve gereksiz kullanım nedeniyle zaman
kaybettiklerini kendileri ile yapılan sözlü görüşmelerde de belirtmişlerdir (Cengizhan, 2005,
96).
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9.8.8.3. İnternet Bağımlılığının Önlenmesi
Teknolojideki hızlı gelişme, gündelik yaşamımızı kolaylaştıran pek çok ürünün
insanoğlunun dikkatini çekmesine neden olmaktadır. Bu ürünlerin yaşamı kolaylaştırma
noktasında getirdiği yararların yanı sıra, teknolojinin aşırı ve uygun olmayan kullanımı
nedeniyle birtakım sorunlara yol açtığı da söylenebilmektedir. Bu çerçevede özellikle okul
çağındaki gençlerde oldukça sık görülen sorun, aşırı bilgisayar ve internet kullanımıdır. Bu
şekilde bir bağımlılığın gençlerin sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği ve okul
başarılarını düşürdüğü bilinmektedir (Cengizhan, 2005, 83).
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla
günlük yaşamımıza hızla girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet
teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça
görülebilmektedir. Ancak günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet
kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme
gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan birçok problemi de
beraberinde getirdiği bilinmektedir (Cengizhan, 2005, 84).
İnternetin insanların yaşamlarında önemli bir biçimde olumlu katkılar getirdiği ve
internet kullanımının artık çağımızın bir gerekliliği olarak görüldüğü gerçeği yadsınamaz
olmakla birlikte, tüm toplumlarda internet bağımlılığının ve problemli internet kullanımının
da pek çok yetişkin için önemli bir tehdit olduğu gerçektir (Aslan, 2011, 16).
Günüç, internet bağımlılığının önlenmesi ve internetin olumsuz etkilerinden korunmak
için şu maddelere dikkat edilmesinin faydalı olacağını düşünmektedir (Günüç, 2009, 39):
-

Bireylerin internete bağlanma zamanları değiştirilmeli,

-

İnternetin kullanım süreleri kayıt altına alınmalı,

-

İnternetin günlük kullanım sürelerinde sınırlandırmalar getirilmeli,

-

Spor aktivitelerine katılım sağlanmalı,

-

İnternet başında gevşeme egzersizleri yapılmalı,

-

İnternete bağlanma sırasında hissedilenler kayıt altına alınmalı,

-

Yeni sosyal beceriler kazandırılmalı,

-

İnternet, çocuğun odası yerine, evin genel paylaşılan odalarında kullanılmalı,

-

İnternet kafelerin kontrol altında tutulması,

-

Aileler, çocuklarına başka etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar vermeli ve
onları bu yönde cesaretlendirmeli,
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-

Aileler, çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeli ve onların duygusal ihtiyaçlarını
karşılamalı,

-

Öğrencilerin, okuldaki internet kullanımı kontrol altında tutulmalı,

-

Öğrencilerin, internetten akademik anlamda yararlanmaları sağlanmalı ve öğrencilere
bu yönde alışkanlık kazandırılmalı,

-

Birey, internetin doğru amaçlı kullanılması yönünde bilinçlendirilmelidir.

Bu maddeler çerçevesinde hareket edilirse internetin olumsuz etkilerinden korunmak ve
internet bağımlılığının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi mümkün olur.

9.8.9. Sosyal Medya Bağımlılığı
Sosyal medya bağımlılığı, gelişmiş toplumların sosyal yapılarından (arkadaşlık
ilişkileri, komşuluk ve iş ilişkileri vb.) yola çıkarak, bilgi elde etme konusunda sosyal ilişkiler
yerine medyaya bağımlı olduklarını ileri sürmektedir. Yaklaşım bağımlılığın özellikle de daha
çok bilgiye ihtiyaç duyulan istikrarsızlık dönemlerinde artmaya başladığı tezi üzerinde
durmaktadır (Hazar, 2011, 161).
Yaklaşımın konusu olan bağımlılık, güçlü bir yapma isteği (yapıldığında rahatlama,
yapılmadığında ise bir boşluk, huzursuzluk hali, yoksunluk duygusu) ile bundan elde edilen
doyum oranında ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık, bir anlamda daha önceden denenmiş ve belli
bir doyuma yol açmış, gelecekte de yeni doyumlara neden olabileceği öngörülen bir düşünce
veya eylem kaynaklı olabilir. Ancak, daha önceden denenenler yeterli doyuma sahip
değillerse, yeni olanlar konusunda da bir koşullanmadan bahsetmek olanaklı hale
gelebilmektedir (Hazar, 2011, 161).
Bağımlılıkta önemli olan kavramlardan birisi de bireyin huzursuzluktan kaçınma
eğilimi içinde olmasıdır. Bağımlılık yaratan unsur, bireylerin huzursuzluktan kaçınmalarını
sağlıyorsa daha çok kabul görmektedir. Ancak kullanım sürelerinin uzamasıyla; kullanılan
araçların insanları huzursuzluktan kurtarırken, aynı zamanda tekrar huzursuzlandırdığı (en
azından aynı kullanımların eski doyumu artık vermemeye başlaması), bunu aşmak için ise
daha fazla aracı kullanmak eğiliminin belirdiği görülmektedir. Bu döngü, özellikle madde
bağımlılığın belirlenmesinde temel işaretlerden birisi olabilmektedir (Hazar, 2011, 161).
Belirtilen literatür ve daha eklenebilecek sayısız literatür örneği üzerinden bireylerin
en önemli sosyal medya kullanım karakteristiklerinden olan “özne-özgürlük”, “alternatif bir
medya”, “demokrasi kültürü”, “psikolojik tatmin” gibi başlıklar etrafında, sosyal medyanın
daha çok olumlu katkıları işlenmektedir (Babacan, 2016, 8).
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Literatürde örtük bir anlam da olsa sosyal medyanın kitle iletişim araçlarından
farklılığının vurgulanması ve kendi yapısal özellikleri nedeniyle yukarıda belirtilen dört temel
alan üzerinden kullanıcıda pozitif bir algının oluşması doğal bir sonuçtur (Babacan, 2016, 8).
Birey ve toplum yaşamında çok yönlü, çok boyutlu bir süreç olarak kendini
konumlandıran söz konusu bu yeni mecra, psikolojik ve sosyopsikolojik boyutu ile
bağımlılığı artırmaktadır. Zira yapısal özelliği gereği her an her yerde bulunabilen bir
teknoloji olarak psikolojik ve duygusal ihtiyacı karşılayabilecek bir imkân olarak işlev
görmektedir. Bu yönüyle sosyal medyaya aşinalık, birey ve toplum yaşamında bu teknolojinin
o ölçüde merkezî/vazgeçilmez bir konuma yerleştirmektedir. Birey ve toplum yaşamında bir
zorunluluk olarak çok farklı boyutlarıyla bulunması, söz konusu bu yeni teknolojiye sürgit
hayat vermekte ve sürekliliğini devam ettirmektedir (Babacan, 2016, 18).
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OKUMA PARÇASI: MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılında okullarda ”madde bağımlılığıyla
mücadele” başlatıyor.
Mücadeleye, yönetici, öğretmen ve velileri eğitmekle başlayacak olan Bakanlık, madde
kullanımına ilişkin bilgilerin, öğrencilerde görülen belirtilerin, bu öğrencilere karşı nasıl bir
tavır alınacağının ve ortaya çıkacak hukuki durumun anlatıldığı kitapçıklar hazırladı.
Kitapçıklarda, aile içi çatışma ve şiddet, aile bütünlüğünün bozulması, cinsel istismar,
yoksulluk ve sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet, internet bağımlılığı ve bilgisayar
oyunları gibi etkenlerin madde bağımlılığında risk oluşturduğu vurgulandı.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ”Madde Bağımlılığı ile Mücadele” başlıklı, yönetici,
rehber öğretmen, öğretmen ve anne-babalar için ayrı ayrı hazırlanan kitapçıklar için yazdığı
önsözde, uyarıda bulundu.
Yaşam koşullarının ve teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini değiştirdiği ve
yalnızlaştırmayı artırdığı günümüzde, çocukların sağlıklarını ve üretkenliklerini tehdit eden
zararlı yönelimlere kolaylıkla başvurabildiklerinin görüldüğünü vurgulayan Çubukçu,
şunları kaydetti:
”Dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaşan madde bağımlığı sorununun, ülkemizi de
yakından ilgilendiren bir gelişme olduğu, zaman zaman karşılaşılan yaşantı örneklerinden
anlaşılmaktadır. Madde bağımlılığından korunmada riskler hakkında bilinç sahibi olmak,
eğitimcilerimizi anne-babaları, çocuk ve gençlerimizi risklerden koruyucu tedbirler almak,
içinde yaşadığımız çağın zorunluluklarından biri halini almaştır. Bu bilinç ve korunma, aynı
zamanda ülke geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.
MEB olarak ülkemiz ve okullarımız genelinde madde bağımlılığı ile mücadelede koruyucu
ve önleyici çalışmaların yapılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda yürütülecek
çalışmalarda okul rehber öğretmenlerine (okul psikolojik danışmanlarımıza) önemli
görevler düşmektedir. Madde Bağımlılığı ile Müdacele el kitaplarının bu görevin yerine
getirilmesinde rehber öğretmenlere destek olması amaçlanmıştır. Bu kaynak kitaplar madde
bağımlılığı konusunda ortak bir anlayış ve bilincin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.”
BAĞIMLILIĞIN 8 TÜRÜ
Anne-babalara yönelik el kitabında madde bağımlılığı, Opyat Tipi Bağımlılık (morfin,
eroin, kodein, metadon maddeleri); Alkol, Barbütürat, Benzodiazepin Tipi Bağımlılık
(Etanol, metanol, glikol maddeleri, genel anestezi ve epilepsi tedavisinde kullanılan, teskin
edici özellikleri olan maddeler); Esrar Tipi Bağımlılık (canabis, marihuana, haşhaş), Kokain
Tipi Bağımlılık (şiddetli uyarıcı), Uyarıcı Tipi Bağımlılık (Psikostimulan ilaçlar),
Hallusinojen Tipi Bağımlılık (Ecstasy, Captagon, Methamfetamin); Solunan Çözücü Tipi
Bağımlılık (Uçucu maddeler) ve Tütün Tipi Bağımlılık olarak sıralandı.
Bu maddelerin neden olduğu fiziksel özelliklerin ve duygusal durumun anlatıldığı
kitapçıkta, madde bağımlılığının nasıl anlaşılacağı ”Madde arama davranışının yoğunluğu,
madde kullanma sıklığının artması, madde etkisine tolerans gelişmesi, yoksunluk/kesilme
belirtilerinin varlığı, bu belirtilerin madde kullanımıyla yatışması veya giderilmesi, zihinsel
olarak madde kullanımına dair uğraş ve kurguların yoğunlaşması ve davranışın buna göre
şekillenmesi” şeklinde özetlendi.
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OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN ARTMASI GÖSTERGE
Madde bağımlılığının oluşmasına, ”bireysel ve ruhsal özelliklerin, çevresel nedenlerin,
maddeye ulaşmanın ve maddeyi temin etmenin kolaylığının, akran-arkadaş grubunun,
ailenin yaşadığı çevrenin özelliklerinin, ailenin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi ile
toplumun madde kullanımına yönelik bakış açısının ödüllendirici olmasının” neden olduğu
ifade edildi.
RİSKLER
Kitapçıkta, madde bağımlılığı riski oluşturan durumlara da yer verildi. ”Ruhsal sorunları ya
da bağımlılığı olan ebeveynin bulunduğu kaotik ortam, anne-babanın olumsuz davranışları,
ebeveyn-çoçuk ilişkisindeki bağlanma veya ilgi eksikliği, sınıfta aşırı utangaçlık ya da
şiddet içeren davranışlar, okul başarısında düşüş, sosyal becerilerin zayıf olması, olumsuz
davranışlar sergileyen arkadaşlar edinme”madde bağımlığında risk oluşturan etkenler”
olarak gösterilen kitapçıkta, okul öncesi, ilköğretim ve ergenlik dönemlerindeki riskler ayrı
ayrı belirtildi.
NELER YAPILABİLİR?
Çocukları ve gençleri risklerden korumak için neler yapılabileceği konusuna da değinilen
kitapçıkta, aile içi sağlıklı iletişimin önemli olduğu vurgulandı.
Kitapçıkta, iletişimin ”altın anahtarının” etkili dinleme olduğu belirtilerek, fiziksel ceza
uygulamanın, aşırı kontrolün ve baskının zararlı olduğu ifade edildi. Aşırı hoşgörünün ve
alttan almanın da en az aşırı sertlik veya duygusuzca davranmak kadar sorun yaratacağı
kaydedilen kitapçıkta, çocuğa sevildiğinin hissettirilmesinin önem taşıdığının altı çizildi.
Çocuğa gerektiğinde ”hayır” diyebilmek gerektiği belirtilen kitapçıkta, çocukların farklı
uğraş alanları edinmesinin önemine işaret edildi.
Çocuklarla sadece sorun olduğunda değil, her zaman konuşmak gerektiği vurgulanan
kitapçıkta, çocuklara sorumluluk verilmesinin, onlara zaman ayrılmasının yarar sağlayacağı
anlatıldı.
Kitapçıkta, ailelere, madde kullanımından şüphelenildiğinde şu yöntemleri izlemeleri
önerildi:
– Çocuk fark ettirilmeden izlenmeli,
– Kullanıldığından şüphe edilen bağımlılık yapıcı maddeyle ilgili bilgi edinilmeli,
– Öfke ve duygu durumunun kontrol edildiğinden emin olup, hazır hissedildiğinde iyi bir
konuşma ortamı oluşturup konuşulmalı,
– Duygu ve düşünceler net bir şekilde paylaşılmalı,
– Çocuk bu durumu reddettiğinde izlemeye devam edilmeli, sonrasında tekrar konuşmak
denenmeli,
– Yine reddetme söz konusu olduğunda hakem niteliğindeki üçüncü bir şahıstan yardım
alınmalı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Durağan olmayan, kişiden kişiye, durumdan duruma, kültürden kültüre farklı
tanımlanan suç genel olarak topluma uyum sağlayamayan ya da toplumun baskılaması
gerektiğini düşündüğü antisosyal davranışlara cezai yaptırım uygulanmasıdır. Bireyin suç
işlemesinde tek bir sebep olmamakla birlikte bireysel ve sosyal faktörler suça değişik şekilde
ve yoğunlukta etki etmektedir. Suç işleyen kişilerin bireysel özelliklerine bakıldıklarında
genel olarak ergenliğin son dönemindeki kişiler olduğu, boşanmış ya da bekâr oldukları,
cinsiyetlerinin genelde erkek olduğu, eğitim düzeyinin düşük, belirli bir mesleği olmayan ya
da işsiz bireyler olduğu görülmektedir. Suçu etkileyen sosyal faktörlere bakıldığında suçun en
çok göç alan büyük şehirlerin özellikle varoş olarak adlandırılan kesimlerinde, kişinin
ekonomik durumunun ve alım gücünün az olduğu kişilerde, toplum alt sınıfa mensup görülen
bireylerde, ülkedeki işsizlik oranından etkilenen işsizlerde, düzenli bir aile hayatı olmayan ya
da örnek ebeveyn modeli olmayan ailelerde, genellikle din gibi toplum yaşamını düzenleyen
ahlaki ve değer yargılarının az olduğu kişilerde daha fazla olduğu görülmektedir.
Suçu etkileyen faktörlerin çeşitliliği suçu açıklamaya çalışan kuramlarında çeşitliliğine
yol açmış, bazı kuramcılar suçu fiziki coğrafya, antropolojik ve biyolojik temelde, bazıları
psikolojik temelde bazıları ise sosyolojik ve sosyal psikolojik temelde açıklamışlardır.
Kuramcılar kendi görüşlerini tek bir sebebe bağlamış olsa bile suç olgusu tek bir kurama
indirgenemeyecek kadar karışık bir görünüm sergilememektedir. Ülkemizde de suç genel
görüşleri destekler nitelikte genellikle büyük şehirlerin göç alan kesimlerinde, eğitim düzeyi
düşük, maddi olanakları sınırlı, ya düşük seviyedeki işlerde çalışan ya da işsiz bireyler
tarafından işleniyor görünmektedir. Toplumlarda giderek artan suç davranışları azaltmak için
özellikle mala karşı işlenen suçlarda medya ve toplu iletişim araçlarıyla zenginliğin ve lüks
yaşamın özendirilmemesi, suçun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, toplum merkezli
uygulamalar yapılması, ceza sisteminin düzenlenmesi ve belki de en önemlisi örnek gösterilen
Türk çekirdek aile yapısının korunması ve toplumumuzun gelenek ve göreneklerine sahip
çıkarak yardımlaşmaya ve dayanışmaya teşvik edilmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi suçun özelliklerinden değildir?
A.Durağan bir olgu değildir.
B.Kişiye, duruma ve kültüre göre farklılık gösterir.
C.Durkheim gibi bazı düşünürlere göre toplumlar suça/sapkınlığa ihtiyaç duyar.
D.Sadece bireyin kendi kişilik özellikleriyle ve davranışlarıyla ilgilidir.
E.Genellikle suçun sonucunda kamusal otoritenin müdahalesiyle meşru cezalar
uygulanır.
2. Aşağıdakilerden hangisi bireyi suçu işlemeye iten bireysel etkenler arasında
değildir?
A.Yaş
B.Medeni Durum
C.Öğrenim Durumu
D.Cinsiyet
E.Ekonomik durum ve işsizlik
3. Üst sınıfa çıkmak için uğraşan alt sınıflara mensup üyelerin bu arzularının
sınırlandırılması ve engellenmesi ve yasal yollarla bu arzularını elde edemeyince yasa dışı
yollara başvurulduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A.Alt-kültür teorisi
B.Gerilim teorisi
C.Sosyal kontrol teorisi
D.Sosyal organizasyonluk kuramı
E.Rasyonel tercihler ve rutin eylemler teorisi
4.1930’lı yıllarda Frank Tannenbaum tarafından tanımlanan, 1960’lı yıllarda suç ve
suçluluk ile ilgili araştırmalarda dikkat çeken ve kısa sürede popüler olan suçun aslında bir
tanımlama sorunu olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Damgalama teorisi
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B.Sosyal organizasyonluk kuramı
C.Sosyal kontrol teorisi
D.Alt-kültür teorisi
E. Sosyal öğrenme kuramı
5. Aşağıdakilerden hangisi bireyi suça iten sosyo-ekonomik faktörler arasında yer
almaktadır?
I.Göç ve kentleşme
II.Ekonomik durum ve işsizlik
III.Yanlış din algısı
IV.Medyanın kullandığı dil
A. Sadece I ve II
B. I, II, III, IV ve V
C. I,II,III ve IV
D.Sadece I ve V
E. Sadece III ve V
6. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bağımlılığın etkilerindendir?
I.Fiziksel sorunlar
II.Sosyal sorunlar
III.Ruhsal sorunlar
IV.Zihinsel sorunlar
V.Finansal sorunlar
A.Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I
D.Sadece I, ve IV
E.Sadece I, II ve IV
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7. Madde kullanımından sonra aşağıdaki hangi hal veya haller ortaya çıkar?
I. Madde kullanımıyla ilgili güçlü bir istek duyulması
II. Madde kullanım kontrolünün güçleşmesi
III. Zorunluluk hissi olmaması
IV. Zararlı etkilerine rağmen kullanımında ısrar edilmesi
A.Sadece I ve III
B. I, II, III ve IV
C. Sadece I
D.Sadece I ve IV
E.Sadece I, II ve IV
8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri davranışsal bağımlılık kabul edilir?
I. Kumar bağımlılığı
II. Cinsel bağımlılık
III. Alışveriş, toplama, biriktirme bağımlılığı
IV. Adrenalin bağımlılığı
A.Sadece II ve III
B. I, II, III ve IV
C. Sadece I ve III
D.Sadece I ve IV
E.Sadece I, II ve IV
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9. Aşağıdakilerden hangisi kan akışının hızlanması, akciğerdeki hava girişlerinin
genişlemesi, ciğerlere daha fazla oksijenin dolması ve sonuçta insanın enerjisini artırıp, tepki
verme süresini kısaltan bağımlılık halidir?
A.Kumar bağımlılığı
B.Cinsel bağımlılık
C. Davranışsal bağımlılık
D. Adrenalin bağımlılığı
E. Madde bağımlılığı
10. Davranış tabanlı bağımlılıkların tanı ölçütü aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. Dikkat Çekme
B.Duygu Durum Değişikliği
C.Çatışma
D.Nüksetme
E.Uyumluluk

Cevaplar
1.D

2.E 3.B 4.A

5.C

6.B 7.E 8.B 9.D 10.E
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10. KADIN İŞGÜCÜ

384

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, kadınların istihdam sürecine nasıl katıldıkları, işgücüne katılım oranları
hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde rakamlarla anlatılacaktır. Ayrıca kadının
istihdamı esnasında karşılaşmış oldukları sorunlar ve istihdamını engelleyen yaklaşımlar
detaylı olarak öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kadınların çalışma hayatına katılımları neden önemlidir?
2. Kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılık politikaları faydalımıdır?
3. Kadının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kadınların

çalışma Kadın

yaşamındaki durumu

işgücü

anlaşılacaktır

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
sorunları Kadın işgücü hakkında TÜİK
verilerinin incelenmesi
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Giriş
Kadın tarihsel süreçler içerisinde her dönemde değişik ekonomik faaliyetlerde yer
almıştır. Genellikle tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer alan
kadının ücret karşılığında çalışması Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu nedenle Sanayi
Devrimi kadın işgücü açısında bir dönüm noktasıdır. Sanayi Devrimi ile ilk kez ücretli kadın
işgücü kavramı ortaya çıkmıştır.
Kadınların ücretli işçi olarak çalışma hayatına dâhil olmalarının ilk nedeni ekonomik
yetersizliktir. XIX. yüzyılda İşçilere ödenen sefalet ücretlerinin ailelerini geçindirmeye
yetmemesi kadınların aile geçimine yardımcı olarak çalışma yaşamına girmelerine neden
olmuştur. Ancak bu dönemde kadınların düşük ücret ve ağır çalışma koşulları altında
çalışmaları kadın işgücü sorununun ortaya çıkmasına neden olmuş ve toplumsal tepkiler
oluşturmuştur. Kadınların ücretli işçi olarak işgücü piyasasına katılmalarının ikinci nedeni ise
teknik gelişmeler ve işbölümüdür. Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda vasıflı
işgücüne duyulan ihtiyaç ortadan kalmış ve vasıfsız kadın işgücü çalışma yaşamında yer
almıştır.
Sanayi Devriminden sonra kadınların iş yaşamında yer almalarının ikinci dönüm
noktası ise I. Dünya Savaşı ile olmuştur. Savaş nedeniyle silah altında bulunan erkek işgünün
yerini bu dönemde kadın işgücü doldurmuştur. Kadın işgücündeki bu artış II. Dünya Savaşı
sırasında da yaşanmıştır. Kadınların ücretli işçi olarak iş yaşamına katılmaları Sanayi Devrimi
ile gerçekleşmiş olsa da II. Dünya Savaşı sonrası hız kazanmıştır. Kadınların ev dışında
çalışmalarının kendilerinde oluşturdukları tatmin edici özellikler 1950’lerin, 1960’ların,
1970’lerin kadınlarına örnek olmuş ve kadınların iş yaşamında artarak yer almalarına neden
olmuştur.
Ülkemize baktığımızda ise kadınların işgücü katılımı dünyadaki gelişmelerle paralellik
göstermektedir. Türkiye’de kadınlar, ilk sanayileşme hareketlerinin yaşandığı XIV. yüzyılın
ortalarından itibaren çalışma yaşamında yer almaya başlamıştır. İlk zamanlar gayri
Müslimlerden yararlanılmışsa da ikinci yarısından itibaren gayri Müslimler dışındaki
kadınlarda çalışma yaşamına katılmışlardır. Türkiye’de kadın işgücünün gelişim süreci,
dünyadaki gelişim süreci ile pek farklılık göstermemektedir. Ülkemizde tarım ve ev dışındaki
çalışma hayatına kadınlar, 1915 Balkan Savaşı sırasında, erkeklerin savaşa katılmasından
dolayı eksik olan işgücü arzını kapatmak amacıyla katılmış, I., II. Dünya Savaşları ve
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Kurtuluş Savaşı sırasında işgücüne katılımları daha da artmıştır. Nitekim aynı olay batılı
ülkelerde de etkili bir biçimde yaşanmıştır (Öztürk, 2007: 18).
Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türkiye’de kadınlar çalışma yaşamında daha etkin
olabilmeleri için ortam yaratılmış ve kadınlara çeşitli haklar sağlanmıştır. Savaşlar nedeniyle
erkek işgücünün azalması kadınların yoğun bir şekilde çalışma yaşamına katılımını
sağlamıştır. Kadınların çalışma yaşamında daha aktif olarak katılımları 1950’li yıllara
dayanmaktadır. 1970’lerde ise kadınlar daha çok erkek işi denilen sektörlerde de yer almaya
başlamışlardır. 1970’lerde kadınlar çoğunlukla sanayi sektörlerinde yer alırken 1980’lerde
genellikle hizmet sektöründe daha fazla istihdam edilmişlerdir. 1980’lere kadar kadın
istihdamında yaşanan artış 1990’lara geldiğinde gerileme yaşamaya başlamıştır. Kadınların
çalışma hayatına katılımı ilerleyen yıllarda da düşme eğilimi göstermektedir. Kadınların
işgücü katılımımdaki bu düşme eğilimi 2004 yılından sonraki yıllarda artışa geçmeye
başlamıştır.
Türkiye’de çalışan kadınların bugünkü durumuna bakıldığında, hem sayısal
oranlarının düşük olduğu, hem de çalışma hayatında eşitliği sağlamaya yönelik yasal desteğin
zayıf olması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmektedir. Tüm bunların doğal bir
sonucu olarak; çalışma alanı, geleneksel olarak hala erkek topluluğuna ait görülmektedir ve
kadınlar çalışma yaşamı ve üretimin içinde var olmalarına rağmen üretimden yeterince pay
alamamaktadırlar (Dalkıranoğlu, 2006: 21).

389

10.1. Sanayi Devriminden Günümüze Kadın İşgücü
Sanayi devrimi ile birlikte statüsü ve rolü farklılaşan kadın, liberalizmin etkisi ve
ekonomiye kapitalizmin hâkim oluşu ile çalışma yaşamında önemli değişimler meydana
gelmiştir. Kadın, tarihsel süreç içerisinde her dönemin getirmiş olduğu değişik ekonomik
faaliyetlere katılmış ancak, ilk kez Sanayi Devrimi ile birlikte, ekonomik anlamda bir ücret
karşılığı çalışmaya başlamıştır. Bu nedenle Sanayi Devrimi, ilk kez ve bugünkü anlamı ile
ücretli kadın işgücü kavramının ortaya çıkmasında en önemli tarihsel gelişme olarak
değerlendirilmektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 197).
Kadınların ücretli işçi olarak işgücü piyasasına katılmalarının ilk nedeni ekonomikti.
XIX. yy’ da işçilere ödenen sefalet ücretlerinin düşük olması nedeniyle kadınların aile
geçimine yardımcı olmak üzere çalışma hayatına girmesine yol açmıştır. İşverenler de birçok
işlerde düşük ücretlerle çalışmayı kabul eden kadınları istihdam etmeyi tercih ettiler. Diğer
taraftan, o dönemde hâkim olan iktisat anlayışının, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
sloganı ile ifade edilen katı bir liberal anlayışa sahip olması, kadın işgücünün ücretlerinin
erkeklerden çok düşük olmasına yol açmıştır. Bu dönemde kadın işgücü düşük ücretler ve ağır
çalışma koşulları altında çalışmaya maruz kalmış bu da kadın işgücü sorununun ortaya
çıkmasına yol açmıştır (Kaya, 2009: 18). Ancak kadınların bu kötü çalışma koşulları altında
çalıştırılmaları toplumsal tepkilere neden olmuş, bu tepkiler üzerine İngiltere’den başlamak
üzere diğer Avrupa ülkelerinde kadınların çalışma yaşamında özel olarak korunmaları ile ilgili
hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bunları uluslararası alanda yapılan ancak
uygulanamayan bazı düzenlemeler izlemiştir (Tokol, 2013: 175-176).
Kadınların ücretli işçi olarak işgücü piyasasında yer almalarının ikinci nedeni ise
teknik gelişmeler ve işbölümüdür. İşverenler işgücü maliyetlerini düşürmek için çeşitli
stratejiler ürettiler. Makineler kurdular, imalat sürecindeki görevleri bölüp basitleştirdiler,
işler için gerekli olan beceri ve eğitim düzeyini düşürdüler, üretimi hızlandırdılar ve ücretleri
düşürdüler. Böylece işçilerin işlerinin daha basite indirgenmesi sebebiyle vasıfsız kadınlar da
üretim faaliyetlerinde işçi statüsü ile dahil oldular (Kaya, 2009: 18).
XIX. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise, özellikle Sanayi Devrimi’nin yaşandığı
Batılı ülkeler başta olmak üzere, liberal devlet anlayışındaki değişim neticesinde karışımcımüdahaleci ve katılımcı devlet anlayışına geçilmiş ve bu değişim sonucu kadının çalışma
hayatında maruz kalmış olduğu olumsuz koşulları kaldırmaya yönelik çalışmalar
düzenlenmeye başlanmıştır. Bu sebeple, bu dönemde Batılı ülkelerde çalışma sürelerinin
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yasalarla sınırlandırılması, bazı işyeri ve iş kollarında kadınların çalışmasının yasaklanması
vb. gibi koruyucu yasal politikalar uygulamaya konulmuştur. Nitekim, sosyal politika
biliminin doğuş ve gelişiminde, çalışma hayatında kadın işgücünün sömürülmesi de etken
olarak yer almıştır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 197-198).
XIX. yüzyılın sonlarında ise metalürji, kimya ve otomotiv gibi sektörlerdeki hızlı
gelişmeler, üretim sürecinde yer alan kadın işgücü sayısının büyük ölçüde sınırlandırılmasına
yol açmıştır. Ancak, I. ve II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllara gelindiğinde, kadın
işgücünün ekonominin tüm kesimlerinde sayıca arttığı, savaş sebebiyle silah altında bulunan
erkek işgücünün yerini aldığı görülmektedir (Kaya, 2009: 23). Bu dönemde kamu ve hizmet
sektörlerinde yaşanan gelişme, kadınların toplam işgücü içerisindeki oranlarının hızlı bir
şekilde artmasına neden olmuştur (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 198).
Sanayi Devrimi ile ilk kez ücretli işgücü olarak çalışma hayatında yer alan kadın
işgücü için ikinci dönüm noktası I. Dünya Savaşı olmuştur. Savaş sebebiyle kadınlar daha
önce çalışmadıkları iş alanlarına girmiştir. Daha çok erkek işi sayılan tramvay veya taksi
sürücülüğü, sayaç okuyuculuğu, asansörcülük gibi işlerde çalışmışlardır. 1914–1918 tarihleri
arasında İngiltere’de 1.345,00 kadının çalışma hayatına girdiği tespit edilmiştir. Toplam
işgücü içerisindeki sayıları da 5.966,00’dan 7.311,00’e yükselmiştir. 1929 yılında yaşanan
ekonomik krizle birlikte kadın işgücü sayısı azalsa da II. Dünya Savaşı sırasında tekrar bir
artış yaşanmıştır. 1950’de 15–64 yaş arasındaki kadın nüfusunun gelişmekte olan ülkelerde
%50’si, gelişmiş ülkelerde %47’si aktif olarak çalışma hayatında yer almışlardır (Kaya, 2009:
23).
II. Dünya Savaşı ile birlikte kadınlar yeniden erkek işgücündeki boşluğu doldurmak
amacıyla istihdam edilmişlerdir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların statüsünde değişimler
yaratmış, kadın-erkek eşitliğine yönelik akımların güç kazanmasına yol açmıştır. Demokrasi
ve insan haklarının gelişimine yükselen kadın hareketin de dahil olması neticesinde gelişmiş
ülkelerde anayasa ve kanunlarda eğitim, aile, miras, seçme ve seçime hakkı, istihdam ve
kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde de gelişmiş ülkelerde yaşanan demografik
gelişmeler, kamu ve hizmet sektöründeki gelişmeler, eğitim olanaklarının artması, çekirdek
ailelerin yaygınlaşması, evlenme oranlarındaki azalma buna karşılık boşanma oranlarındaki
artış, toplumun kadın çalışmasına bakış açısının değişmesi, çocuk, yaşlı ve özürlü bakım
hizmetlerinde sağlanan ilerlemeler, kadının ev işlerini azaltan ve kolaylaştıran teknolojik
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gelişmeler, üretim ve hizmet sektöründe kullanılan ileri teknoloji gibi nedenler kadınların
işgücüne katılımını arttırmıştır (Tokol, 2013: 176).
1950’li yıllarda kadın işgücü açısından dikkati çeken en önemli nokta, çalışma
yaşamında aktif olarak yer alan kadın sayısındaki yükseliştir. 1950’li yıllarda çalışma
hayatına aktif olarak dahil olan 15-64 yaş grubundaki kadın nüfusun gelişmekte olan
ülkelerde nüfusun % 50’sini, gelişmiş ülkelerde ise nüfusun % 47’sini oluşturduğunu
belirtebiliriz. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde aktif çalışan kadınların % 87’si tarım
sektöründe yer alırken: endüstrileşmiş ülkelerde % 47’si tarım sektöründe yer almaktadır.
Gelişmiş ülkelerde 1950 yılında aktif nüfus içinde kadınların oranı % 36.7 iken, 1975’te %
40.6, 1985 yılına gelindiğinde ise: % 41.4 olmuştur. Yine gelişmiş ülkelerde: 1985’lere
gelindiğinde kadınların hem tarım dışı sektörlerde çalışmasının yaygınlaştığı, hem de aktif
kadın nüfus oranının % 47’den % 58’e yükseldiği görülmektedir. Buna karşılık: 1985 yılında,
gelişmekte olan ülkelerde aktif kadın nüfusun oranı % 49’dur (Koray, 1992: 93). Kadın
işgücü oranındaki bu artışta hizmet sektöründeki gelişmelerin de büyük rolü bulunmaktadır.
Nitekim 1990’lı yıllarda Latin Amerika’da kadın işgücünün % 71’i, Asya ve Pasifik
Ülkelerinde % 40’ı hizmet sektöründe istihdam edilmektedir.
Tüm bu gelişmeler, günümüz literatürüne mavi ve beyaz yakalı işgücü kavramının
yanına “pembe yakalı işgücü” kavramının da eklenmesine yol açmıştır”. Nitekim, bu kavram
günümüzde kamu ve özel sektörde (büro vb. gibi işlerde) çalışan ve sayıları gittikçe artan
kadın işgücünü tanımlamaktadır. (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 198–199). Buna karşılık
küreselleşme, 1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalar, esnekleştirme uygulamaları
kadınların üretim sürecine daha fazla ancak daha kötü koşullarda katılmalarına neden
olmuştur (Tokol, 2013: 176). Küreselleşmenin işgücü piyasalarına diğer bir etkisi ise
işgücünün hareketliliği hususunda olmuştur. Küreselleşme ile birlikte artan sermaye
hareketleri uluslararası göçlerin de artmasına yol açmıştır. Daha iyi bir hayat için bir yerden
başka bir yere göç eden insanlar, gittikleri yerlerde çeşitli sorunlarla ve birtakım risklerle karşı
karşıya kalmışlardır. Bu durumdan en fazla etkilenen işgücü kesimi kadınlar olmuştur (Kaya,
2009: 29–30). Halen gelişmekte olan ülkelerde çok uluslu şirketler kadını ucuz emek olarak
kullanmakta, kaçak göçmen kadınlar vasıf düzeylerine bağlı olmaksızın göç ettikleri ülkelerde
sanayi ve hizmet sektöründe kayıt dışı çalışmak zorunda kalmaktadır (Tokol, 2013: 176).
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10.2. Dünya’da Kadın İstihdamı
10.2.1. OECD Ülkeleri
Dünya’nın geri kalanına göre sosyo-ekonomik anlamda daha gelişmiş olan OECD
üyesi ülkelerdeki kadın iş gücüne katılım oranları, Dünya geneli ile paralellik göstermektedir.
Nitekim bu sorunun kaynağında toplumsal cinsiyet kimliği gibi tarihsel sosyolojik kavramlar
olduğunu söyleyebiliriz (Celasun, 2014: 6).
Kadın istihdamında gelinen noktaya bakıldığında, bugüne oranla 1980'li yıllarda
tablonun daha parlak olduğu görülmektedir. 1989'de yüzde 36.1 olan işgücüne katılım
oranının, sonraki yıllarda düşüş sergilediği, 2000'de yüzde 26.6, 2005'te 23.3 ve 2010'da
yüzde 27.6 olduğu görülüyor. 2008'den bu yana artış gösteren işgücüne katılım oranına karşın
Türkiye (Erli,2013), TÜIK’e göre yüzde 26.5’lik kadın istihdam oranıyla 31 OECD ülkesi
içinde sonuncu sırada yer alıyor. Üstelik OECD’nin elindeki son verilere göre Türkiye’de
kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29. Kadınların işgücüne katılımında İzlanda
yüzde 71 ile en yüksek orana sahip ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor (Sert, 2015).

10.2.2. ABD
Sanayileşmenin kadın istihdamı üzerindeki etkisi sadece Avrupa kıtasını etkilemenin
yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri’nde de bu alanda önemli değişimler yaşanmıştır.
Sanayileşme ile birlikte niteliksiz işgücünün nitelikli işgücünü daha kolay ikâme edebilir hale
gelmesi A.B.D.’ de önceleri sadece tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak istihdam
imkânı bulabilen kadınların sanayi sektöründe çalışmalarını sağlamıştır (Özer ve Biçerli,
2004: 57).
ABD’de kadınlara yönelik ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal durumlarının
iyileştirilmesi yönündeki ilk çalışmalar, 1960’lı yıllarda Başkan J.F. Kennedy döneminde
başlamıştır (Sansızbaeva, 2004: 6). ABD’de de 1963 yılında “Eşit Ücret Yasası (Equal Pay
Act)” kabul edilerek çalışma yaşamında kadınlar ile erkekler arasındaki ücretlendirilmedeki
eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır (Soysal, 2006: 5), ABD'de 1964 tarihli Yurttaş Hakları
Yasasının 7. bölümünde ilk kez istihdamda kadın-erkek eşitliği konusu gündeme geldi.
1972'de bu yasada değişiklikler yapılarak istihdamda kadın erkek eşitliği komisyonuna, bu
yasaya aykırı davranan işverenler hakkında dava açma yetkisi verildi (Akgökçe, 2010). Yasal
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düzenlemelerin yanı sıra, devletin işgücü piyasasına ve istihdam yapısına müdahale
niteliğindeki programlar, kadınlara eşit fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.
Birçok ülkede olduğu gibi, ABD’de de kadın emeğinin sömürülmesi niteliğinde olan
ücret eşitsizliği hala var olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda çalışan kadınların,
evli ve çocuklu olanların, bekârlara oranlara, ücret bakımından hala haksızlığı uğradıkları
niteliğinde sonuçlar gösterilmiştir (Sansızbaeva, 2004: 6-7).
Yapılan araştırmalara göre Amerika’da 2000’lerden bu yana istihdam edilen kadın
sayısındaki gelişim %5’ler seviyesindedir. Bu rakamın Türkiye’deki karşılığı %25 olarak
tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise Amerika’nın kadın nüfusunun Türkiye’den daha önce
istihdama dâhil olmasıdır. Ayrıca istihdam rakamları incelendiğinde krizin istihdam
üzerindeki etkisinden bahsedebiliriz. Küresel kriz her iki ülkede de işsizlik oranlarını
yükselmiş ve krizin bittiği dönemde de bir toparlanma evresine girildiği görülmüştür. İş
gücüne katılım oranların bakıldığında ise; Amerika’daki katılım oranları %50-%60’lar
seviyesinde iken, bu oran Türkiye’de %25-%30’lar seviyesinde kalmaktadır (Korkmaz vd.,
2013: 1860).
Gelişmiş ülkelerdeki çalışanların meslek profillerine bakıldığında yönetimsel veya
profesyonel mesleklerin ağırlıkta olduğu buna karşılık, Amerika’da çalışan kadınların büyük
çoğunluğu yüksek eğitim gerektiren yönetimsel işlerde çalışırken, Türkiye’de çalışan
kadınların daha çok zirai sektörlerde çalıştıkları görülmektedir (Kılınç, 2015: 125).
Türkiye’de çalışan kadınların %68’i lise seviyesinin altında eğitim düzeyine sahipken,
Amerika’da çalışan kadınların %97’si lise üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Meslek ve eğitim
seviyeleri bu şekilde olan kadın çalışanların gelirleri de farklılık göstermektedir. (Korkmaz
vd., 2013: 1860).

10.2.3. İNGİLTERE
Kadın işçilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasaların çıkarılması da ilk olarak
İngiltere’de başlamış, çalışma sürelerinin sınırlandırılması, bazı işlerde kadınların
çalışmasının yasaklanması gibi koruyucu yasal politikalar uygulamaya geçirilmiştir (Şeşen,
206: 30).
İngiltere, 1950’lerde Avrupa feminizmini “erkek düşmanı kadın hareketi” gibi
olumsuz bir kavramla tanımlıyordu. Kadınlar ücretli bir işte çalışabilmek için erkeklerinin
onayını almak zorundaydılar. İngiltere’de ayrıca buna sınıfsal farklılıklar da ekleniyor ve
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kadınlara karşı yanlı kararlar alınmasına neden oluyordu. İngiltere’de kadınlar bu zorlu
mücadeleyi geçti, haklarını elde etti (Alkaya, 2011: 121).
Çalışma yaşamının çerçevesini oluşturan yasalardan biri olan pozitif ayrımcılıkla ilgili
ilk yasal düzenleme İngiltere’deki 1970 tarihli Ücret Eşitliği Kanunu’dur (Şeşen, 2006: 7),
Roma Antlaşması’nın 119.maddesini temel alan bu kanun ile kadın ve erkek çalışanlar
arasında eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi hükmü yasal güvence altına alınmıştır. Eğitim ve
istihdamda cinsiyet eşitliğini yasaklayan Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu (Sex Discrimination
Act – 1975) da kadın erkek eşitliği konusunda önemli bir yasal dayanaktır. Pozitif
ayrımcılığın da çerçevesini belirleyen İstihdam Hakları Kanunu (Employment Rights Act –
2002), Çalıma saatleri, ücret, sigorta, emeklilik yaşı, analık hakkı, işten çıkarma, iş
mahkemelerinin yapısı gibi çalıma hayatı ile ilgili konulardaki düzenlemeleri içerir (Alkaya,
2011, 121-122).
AB yasal mevzuatının geçerli olduğu İngiltere, yasal açıdan tüm üyelerin uyması
zorunlu minimum standartları karşılamasının yanı sıra kendi gelişim çizgisi içinde ulusal
ayrımcılık karşıtı yasalarını oluşturmuş ve Birlik içerisinde kadın – erkek eşitliği konusunda
öncülük eden ülkelerden biri haline gelmiştir (Şeşen, 2006: 30). Yasal düzenlemelerin ileri
boyutta olduğu ve genel istatistiklere bakıldığında kadın – erkek eşitliği konusunu sorun
olmaktan çıkarmış gibi görünse de İngiltere’de de iş yaşamında kadın – erkek eşitliğinin
sağlanamadığı görülmektedir (Alkaya, 2011: 121-122).

10.2.4. Avrupa Birliği’nde Kadın
Avrupa Birliği’nde üye her ülkenin farklı sosyo-ekonomik ve refah koşulları ve
cinsiyet eşitliği anlayışını ulusal mevzuatına aktarmadaki etkinliği kadınların çalışma hayatına
katılımlarının da büyük farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Ancak Birlik ortalamasına
bakıldığında kadınların işgücüne katılım oranları artmaktadır (Alkan Yarıkkaya, 2010). Bu
artış, kadın istihdam edilen sektörlerde son dönemde yaşanan gelişmeler, kadınların eğitim
olanaklarının yükseltilmesi ve çocuk sayısındaki azalmayla açıklanır (Gözener, 2012: 13).
Bütün dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de kadın işgücü hizmet sektörü
ağırlıklıdır ve erkeklerin tekelinde olan mesleklere girme oranları düşüktür. Karar alma
mekanizmalarındaki temsiliyetleri de ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte genel
olarak erkeklerden daha düşük düzeydedir (Alkan Yarıkkaya, 2010).
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İstihdamın mesleki statüye göre dağılımı, kadınlar ve erkekler arasında aynı değildir.
Kadınların çoğu, işgören statüsünde çalışmaktadır. Serbest meslek kategorisinde, erkeklere
göre çok daha az sayıda kadın vardır. İstihdamın dağılımının bir sonucu olarak, kadınların
geliri ve erkeklerin geliri arasında hala büyük farklar vardır. Genelde kadınların ücretlerinin,
erkelerin ücretlerinden %25 daha düşük olduğu tahmin edilmektedir (Sansızbaeva, 2004: 8).

10.3. Türkiye’de Kadın İşgücü Tarihsel Gelişimi
10.3.1. Cumhuriyet Dönemi Öncesi
Kadınların çalışma hayatına katılmaları sanayileşmeye paralel olarak gelişme
göstermiştir. Osmanlı’da kadınların kırsal kesimlerde tarımda ücretsiz aile işçisi olarak
üretime katılmaları haricinde çalışma yaşamına girmeleri, kapitalizmin yerleşmesi ile birlikte
gerçekleşmiştir. Tanzimat dönemi ile birlikte kadınlar, toplumsal hayatta bir özne olarak yer
almışlardır (Önder, 2013: 37-38).
İlk zamanlar sadece halı, kilim, iplik bükme, nakış, örme gibi işlerde daha çok gayri
müslim işgücünden yararlanılmakla birlikte daha sonraki dönemde askeri dikimevlerinde,
kundura fabrikalarında, halı, bez, ipek, kumaş dokuma, deri işleme ve cam sanayinde gayri
müslim dışındaki kadınlar da çalışma yaşamında yer almışlardır. Türkiye’de kadın iş
gücünün, sanayide çalışmasını engelleyici yasakların bulunması ve kadınların aile ve toplum
içinde statülerini biçimlendiren sosyo-kültürel koşulların benimsenmesi, kadınların daha çok
evde ve tarım alanında ücretsiz aile işçisi olarak çalışmalarına neden olmuştur (Dalkıranoğlu,
2006: 17). Kızlara meslekî eğitim verilmesi, tanzimat döneminde eğitim ve sağlık alanında
başlamış olup, II. Abdülhamid döneminde, bunlara ek olarak sanayi dallarında da eğitim
imkânı sağlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi ile birlikte, kadınların hemen her alanda üretken
olmaları için, bunun şartlarını hazırlamak üzere kızlara değişik meslek dallarında eğitim
imkânı vermiştir (Kurnaz, 1999). Kadınların eğitim imkânlarında yaşanan gelişmeler onların
ücretli işgücü olarak çalışma yaşamına dâhil olmalarını sağlamış, eğitim imkânları artan
kadınlar çalışma hayatında daha fazla iş bulma imkânına sahip olmuşlardır. Kırsal alanlarda
kadınlar, aile içerisinde ücretsiz tarım işçisi olarak çalışırken, kentsel alanda kadınların
çalışma imkânları belirli alanlarla sınırlı tutulmuştur (İçin, 2012: 24).
Ülkemizde kadınların tarım ve ev dışındaki çalışma hayatına dahil olmaları, 1915
Balkan Savaşı sırasında, erkeklerin savaşa katılması nedeniyle eksik olan işgücü arzını
tamamlamak amacıyla işgücüne dahil olmaları neticesinde gerçekleşmiş olup, I., II. Dünya
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Savaşları ve Kurtuluş Savaşı sırasında işgücüne katılımları daha da artmıştır. Nitekim aynı
olay batılı ülkelerde de paralellik göstermektedir (Öztürk, 2007: 18). I. Dünya Savaşı
yıllarında erkeklerin askerde olması nedeniyle devlet dairelerinde kadın memurlar çalışmaya
başlamıştır. Bu uygulamayı ilk başlatan kurumlardan biri de Maliye Nezareti olmuştur. Fakat
savaş sonrası bu kadın memurlardan çoğunun işine son verilmiştir (Dalkıranoğlu, 2006: 1617).

10.3.2. Cumhuriyet Dönemi
Kurtuluş savaşında erkeklerle birlikte mücadeleye ortak olan kadınların Cumhuriyetin
kuruluşu ile beraber, ekonomik ve hukuksal alanlarda mevcut statülerinin yükseltilmeye ve
çalışma yaşamında daha aktif olarak yer alabilmelerine olanak sağlanmıştır (Önder, 2013:
39). Kadının, çalışma yaşamında önemli bir öğe olduğunu her zaman belirten Atatürk,
kadınların ve gençlerin, iş yaşamında korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu
bağlamda, sanayi kuruluşlarının tamamında kadınların ve genç işgücünün korunmasına
yönelik ilk düzenlemeler 24 Nisan tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu (Genel Sağlık Koruma
Yasası) ile yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca 1925 yılında yürürlüğe giren 394 sayılı yasa ve
1935 yılında çıkarılan 2739 sayılı yasa ile başta kadınlar olmak üzere bütün çalışanların
hakları yasal güvenceye alınmıştır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 200-201).
Cumhuriyet döneminde, ulusal sanayi kurup geliştirme çabaları ve erkek nüfusun
savaşlar nedeniyle azalması sonucu eksik kalan işgücü arzını tamamlamaları, kadınların iş
yaşamına katılımını arttırmıştır. Kadın- erkek eşitliği doğrultusunda yapılan reformlarla,
kadının sosyal konumu iş ve toplum yaşamında değişimler göstermektedir (Dalkıranoğlu,
2006: 19). Cumhuriyet dönemine ait kadın işçilere yönelik ilk önemli sayısal verileri, 1927
Sanayi Sayımı sonuçları ile tespit edilmiştir. Bu verilere göre çalışan kadın oranı % 25,58’dir.
Yani sanayi kuruluşlarında çalışan her dört işçiden biri kadındır. 1927–1942 yılları arasında
ise o dönemde yürürlükte olan Teşvik-i Sanayi Yasası kapsamındaki kuruluşlara ait kadın
istihdam verileri mevcuttur. Bu verilere göre, 1932–1934 yılları arasında çalışan kadınların
oranı % 25 olup 1947 yılına kadar bu oranda ciddi bir değişme olmamıştır (Demir, 2014).
Türkiye’de kadın, gerçek anlamda 1950’lerden sonra meydana gelen kentleşme
sonucunda işgücü piyasasında aktif olarak yer almaya başlamıştır (Berber ve Eser, 2008: 2)
1950’li yıllarda hızlanan sanayileşme hareketi köyden kente göçü arttırmış ve şehirlerdeki
ekonomik sıkıntılar sonucu ailede erkeklerin yanında kadınların da iş yaşamına katılımlarını
gerekli kılmıştır. Kadınlar genellikle niteliksiz, işgücünün bolluğuna ve ucuzluğuna dayalı
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tütün, gıda, dokuma, kimya gibi kayıt dışının yoğun olduğu hafif imalat sanayi ve hizmet
sektörlerinde istihdam edilmiştir. (Dalkıranoğlu, 2006: 19).
1970’li yıllardan itibaren kentteki olumsuz yaşam koşullarının baskısı ve kent
kültürünün etkisine dayalı olarak, kentlerde çalışma yaşamına katılan kadınların sayısında
önemli artışlar görülmektedir. Ancak 1980’li yıllardan itibaren kadınların istihdama katılmak
istemesine rağmen sanayi sektöründe yeterli istihdam olanağı sağlanamamıştır. Hizmet
sektörünün, sanayi sektörüne kıyasla daha hızlı bir gelişme göstermesine rağmen kadınların
işgücü talebi karşılaması konusunda yetersiz kalmıştır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 201).
1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları düşme
eğilimi gösterse de son yıllarda az da olsa bir artış göstermektedir. Türkiye’nin gelişmiş
ekonomilere nazaran, tarım sektörünün ekonomide önemli bir yeri vardır. 1980’li yıllarda
başlayan ve son yıllarda ağırlıkta olan tarım sektörünün çözülmesi ve kırdan kente göçün
artması nedeniyle Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarını azaltmıştır (Kılıç ve
Öztürk, 2014: 108).
1980 – 1990 yıllara gelindiğinde ise kadın nüfusunun çalışma yaşamından çekilişi
izlenmektedir. Verilere bakıldığında, 1980 yılında 1990 yılına gelindiğinde çalışma
yaşamındaki kadınların oranında %3 azalma görülmektedir. Bunun nedeni ise, tarımda
ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların köyden kente göç etmesi ve kentte evlerine
çekilerek yaşamlarını evde devam ettirmelerinden kaynaklanmaktadır (Öztürk, 2007: 22-23).

10.3.3. Kadın İstihdamının Sektörler Arası Dağılımı
10.3.3.1. 1970–2000 Yılları Arası Kadın İstihdamının Sektörel
Dağılımı
Türkiye’de kadınların istihdamdaki sektörel dağılımına baktığımızda, yoğunlukla
istihdam edilen alanın tarım sektörü olduğu görülmektedir. Toplam kadın çalışanlar içinde
tarım sektöründe çalışanların oranı 1970 yılında % 90,3; 1980 yılında ise % 87,9’dur (Berber
ve Y.Eser, 2008: 6).
1988 yılında ülkemizdeki kadınların %76,8’si tarım sektöründe istihdam edilmiştir.
Kadın istihdamının tarım sektöründe yoğunlukta olmasına bağlı olarak hizmetler sektöründeki
istihdam oranı %14,4, kadınların yoğun olarak istihdam edildiği imalat sektörünün de içinde
yer aldığı sanayi sektöründe ise %8,8 gibi düşük oranlarda istihdama katılmışlardır (Metin ve
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Kariman, 2013: 7). 1995–2000 döneminde köyden kente göç eden kadınların istihdamda
sektörel dağılımını incelediğimizde %53 oranında tarımda, %10 oranında sanayide ve %37
oranında hizmetlerde sektöründe çalıştığı görülmektedir (Tansel, 2012: 49). 2000 yılı
itibariyle çalışan kadınların % 6,7’si sanayi sektöründe, % 0,2’si inşaat sektöründe , % 17,4’ü
hizmetler sektöründe çalışmaktadır (Berber ve Y.Eser, 2008: 6).
Türkiye’de kadın çalışanların genel itibariyle işteki durumlarına bakıldığında,
kadınların çoğunlukla ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı görülmektedir. 1988 yılında çalışan
kadınların % 22,7’si ücretli işçi olarak çalışmaktadır. Kadınların ücretsiz aile işçisi olarak
istihdam edilme oranı 1988 yılında %70,3 iken 2002 yılında %49,5’e, 2012 yılında ise
%33,6’ya düşmüştür. Diğer yıllarla kıyasla ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların oranı
azalmasına rağmen aradaki fark belirgin bir şekilde görülmektedir (Metin ve Kariman, 2013:
8-9).

10.3.3.2. 2000’li Yıllarda Kadın İstihdamının Sektörel Dağılımı
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2000 genel nüfus sayım sonuçlarına göre, kadın nüfusu
2001 yılında 33 milyon 687 bin iken 2003 yılında 34 milyon 854 bine, 15 ve daha
yukarısındaki nüfus 23 milyon 769 dan 24 milyon 707 bine yükselmiştir (Kocacık ve
Gökkaya, 2005: 202-203).
2002 yılında kadın çalışan sayısı 5 milyon 463 binden 6 milyon 122 bine çıkarak
büyük bir artış göstermektedir. 2002 yılındaki büyük artışın nedeni, 2001 Şubat’ında
Türkiye’nin yaşamış olduğu ekonomik krizin aileler üzerinde yarattığı geçim sıkıntısının
kadınları çalışma hayatı katılımını gerekli kılmıştır. Bu yıldan itibaren yaşanan düşüş ise
krizin birçok işyerinin kapanmasına neden olması, bunun da kadınların işsiz kalması
neticesini doğurması ile açıklanabilir (Berber ve Y.Eser, 2008: 7).
Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınma bakımından önem arz etmekle
beraber işgücüne katılım oranları düşük olup, yıllara göre düşüş eğilimi göstermiştir. Nitekim
kadınların işgücüne katılma oranı 1990’da % 34,1 oranındayken, 2002 yılında % 27,9, 2004
yılında % 23,3’e düşmüştür. Son yıllarda kadın istihdamı konusunda uygulanan politikalar ve
yürütülen projeler etkisini göstermekle beraber, kadınların işgücüne katılımında ve
istihdamında artışlar yaşanmıştır. 2005 yılında kadınların işgücüne katılma oranı 23,3 iken,
2008 yılında %24,5, 2011 yılında ise bu oran yüzde 28,8’e çıkmıştır (Korkmaz vd., 2013:
1848).
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Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının niteliksel gelişimini ve işgücü
piyasasına girişini sağlayacak gerekli ortamın yaratılamaması kadınların işgücüne katılımının
düşüklüğünün önemli nedenlerinden biridir ve Türkiye’de kadın istihdamı temel sorunlardan
biri olarak varlığını sürdürmektedir (KSGM, 2015).
2000–2005 yılları arasında çalışan kadınların sektörel dağılımı incelendiğinde, toplam
kadın çalışanların içinde tarım sektöründe çalışanların oranının her ne kadar azalma olsa da
hala % 50’nin üzerinde olduğu görülmektedir. 2000 yılında hizmetler sektöründe çalışan
kadın oranı % 27,3 iken, 2005 yılında % 33,3’e yükselmiştir. Daha sonra ise sırasıyla sanayi
ve inşaat sektörü gelmektedir. Sanayi sektöründe 2000 yılında % 13,2 olan oran 2005 yılına
gelindiğinde az bir artış göstererek % 14,6’ya yükselmiştir. İnşaat sektöründe ise bu oran %
0,6 ile % 0,5 arasında değişmektedir (Berber ve Y.Eser, 2008: 7).
Tarımın kadın istihdamının en fazla olduğu sektör olma özelliği 2004 yılına kadar
devam etmiştir. 2004’te kadın işgücünün %50,8’i tarım sektöründe ve %49,2’si ise tarım dışı
sektörde yer almıştır. Ancak 2005 yılına gelindiğinde ise tarım sektörü %46,3 ve tarım dışı
sektör %53,7 olmuş ve kadın istihdamında tarım dışı sektörler ağırlık kazanmıştır (Işık Erol,
2015: 3).
Kadın İstihdamını işteki durum açısından değerlendirdiğimizde; 2009 yılında,
kadınların %12,8’i kendi hesabına ve işveren konumunda çalışırken, %51,1’i ücretli veya
yevmiye karşılığı ve %34,8’i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Karabıyık, 2012:
245). 2011 yılında kadınların işgücüne katılım oranı %28,8 olup, çalışan kadınların %51,6’sı
ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak, %35'i de ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
Çalışan kadınların %1,2’si işveren, %11,7’si ise kendi hesabına çalışmaktadır. 2011 yılında
çalışan kadınların %42,2'si tarımda iken %57,8'i tarım dışı sektörlerde çalışmaktadır (Tansel,
2012: 107).
2012 yılında kadınların %33,6’sı ücretsiz aile işçisi, %54,2’si ücretli veya yevmiyeli,
%10,7’si kendi hesabına, % 1,2’si ise işveren olarak istihdama katılmaktadır. Tarım
kesiminde çalışan kadınların %77,9’u ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Önder, 2013:
47).
Türkiye geneline baktığımızda 2014 yılında kadın istihdam oranı %26,7’dir.
Türkiye’de 2014 istihdama katılan kadınların sektörel dağılımına baktığımızda, %33’ü tarım
sektöründe, %17,1’i sanayi sektöründe, %49,9’u ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır.
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İşteki durumları açısından incelediğimizde, kadınların %9,1’i kendi hesabına, %1,2’si işveren
konumunda çalışmakta, %60,2’si herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında çalışmakta ve
%29,5’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadır (KSGM, 2015).

10.4. Kadın İstihdam Verileri
Ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranları düşük olmakla beraber yıllar itibariyle
giderek düştüğü gözlenmektedir. 1990 yılında %34 civarında olan kadınların işgücüne
katılma oranı, 1995 yılında %30,6’ya, 2000 yılında %26,6’ya, 2004 yılında ise %25,4’e kadar
azalmıştır (Berber ve Eser, 2008: 4). Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranları 2004
yılına kadar düşüş sergilemekle beraber 2004 sonrası artış eğilimine girdiği söylenebilir. 2004
yılına kadar olan bu düşüşün nedeni ise bu verilerin hesaplamış biçimi ile ilgili olup, işgücüne
katılma oranları hesaplanırken kentlerde yaşayan ev kadınları işgücüne dâhil edilmezken,
kırsal kesimde tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak ve sosyal güvenceden yoksun
çalışan kadınlar işgücüne dâhil edilmiştir. Köyden kente göç eden kadınlar, kentte çalışmayıp
ev hanımı olması nedeniyle işgücü kapsamından çıkarılmıştır. 2004 yılından sonraki kadın
işgücü oranındaki artışın nedeni ise kentsel kadın işgücünün artışı olarak değerlendirilmiştir
(Önder, 2013: 35).
Türkiye’de çalışan kadınların bugünkü durumuna baktığımızda, hem sayısal
oranlarının düşüklüğü, hem de çalışma hayatında eşitliği sağlamaya yönelik yasaların
uygulanabilirliğinin zayıf olması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmektedir. Tüm
bunların sonucu olarak çalışma alanı, egemen erkek topluluğuna ait görülmekte ve kadınlar
çalışma yaşamında ve üretimin içinde var olmalarına rağmen üretimden yeterince pay
alamamaktadırlar (Dalkıranoğlu, 2006: 21).
Tablo 1. 15–64 Yaş Arası Kadın İşgücü Göstergeleri (%)

Kaynak: (Işık Erol, 2015: 4)
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Dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında, ülkemizdeki kadınların işgücüne katılma
oranı oldukça düşüktür. 2013 yılında, OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılma oranı
%62,6 iken, Türkiye’deki kadınların işgücüne katılma oranı ise %33,7’dir (Işık Erol, 2015: 4).
Ülkemizdeki toplam işgücüne katılma oranı, 2015 yılı Haziran döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre 901 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, işgücüne katılma oranı
ise 0,8 puan artarak %52,1’e yükselmiştir. Aynı dönemler için yapılan karşılaştırmalara göre;
erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %72,4, kadınlarda ise 1,4 puan artarak
%32,3’e yükselmesine rağmen kadınların işgücüne katılma oranının erkeklerin işgücüne
katılma oranının çok gerisinde olduğu görülmektedir (TÜİK, 2015).
Tablo 2. İşteki Durum ve Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam (15+ yaş)

Kaynak: TÜİK, 2015
Türkiye’de eskiden kadınların büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe ücretsiz aile
işçisiyken, günümüzde sanayileşmeyle birlikte meydana gelen hızlı kentleşme ve tarımda
görülen çözülme neticesinde kadınları %59,7’si ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmaktadır.
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2015 yılı itibariyle toplam çalışan kadınların 1,2’si işveren 8,8’i ise kendi hesabına
çalışandır. Bu anlamda hem işverenler, hem de kendi hesabına çalışanları “girişimci” olarak
nitelendirdiğimizde, ülkemizde her 100 kadından sadece %10’u girişimcidir. Ücretsiz aile
işçisi olarak istihdam edilen kadın oranı ise %30,5 seviyelerindedir. (Işık Erol, 2015: 4)
Tablo 3. İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri (15+Yaş)

Kaynak: TÜİK, 2015
Kadınların işgücüne dâhil olmama nedenlerinin başında ev işleri meşguliyeti
gelmektedir. 2015 yılı verileri, kadınların yarıdan çoğu ( % 57,8) ev işleri nedeniyle çalışma
hayatında yer almamaktadır. % 10,3’ü de öğrenci olarak gözükmekte olduğundan işgücüne
dâhil değildir.
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Tablo 4. İstihdam Edilenlerin Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Kayıtlılık Durumu

Kaynak: TÜİK, 2015
Kayıt dışı istihdamın cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde özellikle tarım sektöründe
kadınların kayıt dışında çalıştırılma oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de
tarım çalışanları, gerek işçi olsun gerek de işveren olsun çoğunlukla sosyal güvenlik kapsamı
dışında tutulmaktadır. Bunun nedeni ise tarımda çalışanların büyük çoğunluğunun esas
işlerinden dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı bulunmamasıdır.

404

Tablo 5. İstihdam Edilenlerin Eğitim Durumlarına Göre Oranları

Kaynak: TÜİK, 2015
Tablo incelendiğinde 2014 yılında toplam işgücüne katılım oranı %51.2 iken
kadınların katılımı % 30.9 olarak görülmektedir. Bu durum 2015 yılına gelindiğinde toplam
işgücüne katılımın 52.1 olarak olmasına rağmen kadınların işgücüne katılımındaki artışın 32.1
olduğu tespit edilmiş olup, kadınların işgücüne katılımındaki artış genel artışa oranla fazla
olduğu görülmektedir. Buna rağmen yükseköğretim mezunu olan kadınların iş gücüne katılım
oranının 2014 yılında %71.2 iken 2015 yılında %69.7’a düştüğü görülmektedir. TÜİK 2015
yılı verilerine göre yükseköğretim mezunu erkeklerin kadınlara oranla daha çok işgücünde
istihdam edildiği görülmektedir.

10.4.1. Çalışma Hayatına Katılımını Belirleyen Unsurlar
Kadınların iş yaşamına girmelerinin bazı nedenleri olmakla beraber bunlardan ilki ve
en önemlisi ekonomik sebeplerdir. Son yıllarda erkeklerin gelirlerinin evi geçindirmede
yetersiz kalması kadınların çalışma yaşamına katılımını gerekli kılmıştır. Ekonomik
nedenlerle iş yaşamına katılan kadınlar genellikle vasıfsız, kısa süreli ve düşük ücretli işlerde
çalışmaktadırlar.
Kadınların iş yaşamına katılmalarının ikinci nedeni ise sosyal sebeplerden
kaynaklanmaktadır. Sosyal nedenleri ise, kadının kendini kanıtlama isteği, bağımsızlık
kazanma duygusu, eğitimlerini değerlendirme fırsatı kazanma, sosyal statü sağlama ve
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kendini geliştirme arzusu olarak sıralayabiliriz (Doğru, 2010: 28). Kadının sosyal statüsü,
eğitim düzeyi, üretim sürecine katılımı ve elde ettiği gelir ile ilişkilidir. Kadınların
niteliklerinin arttırılması ve bunun sonucunda ürettikleri ürünlerden kazanç sağlamaları;
onların ekonomik yaşama katılımlarını arttırmakta, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay
almalarına ve aile içindeki statülerinin iyileşmesine neden olmaktadır (Kaya, 2009: 34)
Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, kadınların istihdamda karşılaştıkları
ayrımcılık sorununa karşı, yapılan düzenlemelere rağmen uygulamada kadınların pek çok
konuda ayrımcılıkla karşılaştıkları bilinmektedir. Yasal düzenlemelere rağmen kadın
istihdamı, erkek istihdamının çok gerisinde olmakla beraber, köyden kente göç bunun en
büyük etkenlerindendir. Kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın, kentte vasıfsız
işçi olduğundan güvenceli istihdam olanaklarından faydalanamaktadır (Göçmener, 2008: 30).
Kadınlara verilen işlerin genellikle kısa süreli ve düşük ücretli işler oluşu, kadın istihdamını
sınırlandırmakta, işsizliğe geçişi hızlandırmakta, kadın işgücü kalitesinin düşmesine ve
kadınların uzun süreli istihdamının kısıtlanmasına neden olmaktadır (Dalkıranoğlu, 2006: 20).
Kadınların istihdamda yer almalarını, aileye destek olmak için yapılan bir çalışma olduğu
düşüncesi, kadınların ekonomik büyüme dönemlerinde ihtiyacı karşılayan ve gerileme
dönemlerinde bir kenara itilen yedek işgücü olduğu düşüncesine yol açmaktadır (Kocacık ve
Gökkaya, 2005: 211).
Kısıtlı ekonomik olanakların erkek çocuklar için kullanımının tercih edilmesi, ataerkil
toplumsal yapı, köyden kente yapılan göçler ve düzensiz kentleşme bu durumun ortaya
çıkmasının nedenlerindendir. Geleneksel toplumumuzda kadınlara özdeşleştirilen rol, eş ve
annelik olarak görüldüğünden eğitimi olmayan kadın erken yaşta evlendirilmekte ve hemen
çocuk doğurması beklenmektedir. Bu durum, kadının toplumda kabul ve saygı görmesini
sağlamaktadır. Böyle bir sistemde, çok çocuğu olan kadının toplumsal statüsü artarken;
eğitim, sosyal ve mesleki alanlarda ilerleme fırsatı verilmemektedir (Korkmaz ve Korkut,
2012: 60). Ülkemizde yükseköğrenim görmüş kadın sayısının, yükseköğrenim görmüş erkek
sayısına kıyasla az olması, kadınların yönetici kadrolarında yer alamamalarına yol
açmaktadır. Çalışan kadınlar üzerinde yapılan araştırma sonuçları da; kadınların öncelikle
geleneksel rollerini benimsediklerini, çalışma yaşamını ikinci plana attıklarını göstermektedir.
(Alkan Yarıkkaya, 2010).
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10.4.2. Türkiye’deki Cinsiyet Eşitliği Politikaları
Türkiye 1985’de Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi ve 1994 yılında Pekin'de yapılan Birleşmiş Milletler 4. Dünya Kadın
Konferansı ile kadın erkek eşitliğini tam olarak sağlayacak bütün hukuki düzenlemeleri
yapma kararlılığını taahhüt etmiştir (Dinç, 2002: 3-4).
‘‘İLO’nun hazırlamış olduğu “İstihdam ve Meslekte Ayrım Yapılmasını Yasaklayan”,
“Eşit İşe Eşit Ücret”, “Analığın Korunması”, “Aile Sorunları Olan Kadınların Çalışması”
başlıklarını taşıyan yirmiyi aşkın uluslararası sözleşme ve tavsiye kararını, ayrıca Birleşmiş
Milletler tarafından toplum yaşantısında ve bunu bir parçasını oluşturan çalışma hayatında
kadının durumuna ilişkin öngörülen esasları içeren çalışma belgelerinde cinsiyet ayrımı
yapılmaksızın kadın erkek tüm çalışanlara, çalışma hayatının tüm alanlarında fırsat eşitliği
yaratılmasını öngören hükümler yer almaktadır’’ (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 206)
Türkiye ve AB arasında kadın erkek eşitsizliğinin en belirgin olarak görüldüğü alanlar
eğitim ve istihdam alanlarıdır. Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporlarında da belirttiği gibi
Türkiye’de kadınların eğitim ve istihdam durumu, Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde
kalmaktadır (Alkan Yarıkkaya, 2010).
Avrupa Birliği, mevzuat ve kadın erkek eşitliği alanında gerçekleştirdiği reformlar
olmasına rağmen uygulamada sorunlarla karşılaşmaktadır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini
içeren Avrupa Birliği’nde çalışma hayatında kadınların istihdam oranları, erkeklerin istihdam
oranlarından daha düşüktür. Ancak kadınların çalışma hayatına katılımları son yıllarda
Avrupa Birliği içerisinde de artış göstermektedir (Gözener, 2008: 145).
Kadın istihdamını arttırmaya yönelik yasal düzenlemeler yanında ek politikalara da
ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısını kapsayan, işsizlik sorununu çözmeye
yönelik aktif istihdam politikalarının geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin istihdam
politikalarına yansıtılması bazı isteklerdendir. Bu taleplerin uygulanabilmesi için de kapsamlı,
zaman sınırlı ve somut hedefli kadın istihdamı politikasının ilgili kurumların ortaklığında
yapılması gerekmektedir (Korkmaz ve Korkut, 2012: 62). Çalışma yaşamındaki
düzenlemeleri tek başına ele alan politikaların sonucunda eşitlik sağlamadığı bunu sağlamak
için de aile yaşamı / özel alan ile çalışma yaşamını / kamusal alanı uyumlaştıracak, toplumsal
iş bölümündeki cinsiyetçi yapılandırmayı kaldıracak politikalar gereklidir. Ancak bu durumda
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kadınlar için hem iş yaşamında hem de sosyal alanda eşitlik sağlamak ve mevcut ayrımcılığı
ortadan kaldırmak mümkün olacaktır (Sayın, 2007: 144-145).
Söz konusu politikaların geliştirilip, uygulanması, kamuoyunda kabul görmesi ve
benimsenmesi için sivil toplum örgütlerinden, sendikalara ilgili bütün kuruluşların işbirliği
içinde çalışmaları önemlidir. Bu süreçteki en önemli faktör medyaya düşmektedir.
Kamuoyunu bilgilendirmek, yeni gelişmeler hakkında haberdar etmek ve gerekli önlemlerin
alınmasını teşvik etmek basına düşmektedir. Kadınların çalışma hayatına katılımına destek
verilmesi ve cinsiyet eşitliği politikalarının yaygın hale getirilmesi, geliştirilmesi,
uygulanması, mevzuata yansıtılması, pratikte yaşananları gündeme getirmek toplumda
konuyla ilgili bilinç ve duyarlılık oluşturarak ilgili kuruluşlar üzerinde etki gösterecektir
(Alkan Yarıkkaya, 2010).

10.5. Kadının Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar
Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların temel sebebi toplumsal cinsiyet
ayrımcılığına bağlı olarak çalışma yaşamında cinsiyete dayalı bir iş bölümünün oluşmasıdır.
Kadın işgücü istihdamında yaşanan sorunların başında kadınların hamilelik, doğum ve
sonraki süreçlerde iş yaşamından kopuşları işveren açısından olumsuz bir durum olarak
algılanmakta ve bu sebeple işe alımlarda kadınları tercih etmemektedir. Ayrıca kadının
çalışmasına ilişkin toplumda süregelen olumsuz bakış açısı, kadınların iş alım süreçlerinde
tercih edilmesini kısıtlamaktadır.

10.5.1. Eğitim ve Mesleki Eğitimde Eşitsizlik
Kadınların eğitim olanaklarından yeterli ölçüde yararlanamamaları, onların işgücü
piyasalarında karşılaştıkları sorunları artırmaktadır. Ayrıca cinsiyete dayalı bir iş bölümünün
olması daha eğitim aşamasında kadınların önüne bir engel oluşturmakta ve kadınların ancak
bazı meslekleri tercih etmesine yol açmaktadır (Alkaya, 2011: 28). Kadın yöneticilerin
sayısının az olması, büyük ölçüde cinsiyet ayrımcılığına bakış açısının eğitim alanına da
yansıması sonucu, eğitimde fırsat eşitliğinin yeteri kadar gerçekleştirilememesi ve bunun
sonucunda kadınların, işlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olamamalarına bağlıdır
(Kocacık ve Gökkaya, 2005: 207).
Eğitimde kadınlara yönelik eşitsizlik biçimsel eğitim düzeylerinin düşük tutulması,
yetenek gerektiren işlere hazırlayıcı özel eğitimlerin verilmemesi, işyerinde verilen
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destekleyici eğitimlerden daha düşük düzeyde yararlandırılması şeklinde olmaktadır (Doğru,
2010: 38)
Kadınların eğitim durumu ile işgücüne katılım oranları birbirleriyle bağlantılıdır
(Önder, 2013: 49-50). Eğitim seviyesinin yükselmesi, kadın istihdam oranı artmaktadır. Bu
bağlamda okuryazar olmayan kadınlar arasında işgücüne katılma oranı %17,1 iken, lise altı
eğitimlilerde %27,2, lise eğitimi görmüş olan kadınlarda oran %32,6 ve yükseköğretim
görmüş kadınlarda işgücüne katılma oranı %69,7 ile en yüksek seviyeye ulaşmış
bulunmaktadır (Işık Erol, 2015: 9). Eğitim sadece işgücünün üretkenliğini arttırarak ücret
düzeylerinin yükselmesine imkân tanımanın yanı sıra, ataerkil zihniyet yapılarını zayıflatarak
kadınların işgücüne katılımını toplum tarafından kabul edilir hale getirmektedir (Önder, 2013:
49-50).

10.5.2. Küreselleşme
Türkiye’de kadın istihdamının düşük seviyelerde olması ekonomide izlenen istihdam
ve istikrar politikalarıyla ilişkilidir (Karabıyık, 2012: 239). Günümüzde, kadının çalışma
yaşamındaki yerini ve kadınlara yönelik ayrımcılığın etkilerini, ulusal ve küresel ekonomik
yeniden yapılanma programlarından, küreselleşmeden ve uluslararası finans kurumlarının
politikalarından ayrı değerlendirmek mümkün değildir (Emre,2004).
Küreselleşme günümüzde sık kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Bu sözcük,
değişen sosyal ve ekonomik ilişkiler sürecini nitelendirmektedir. Özellikle emek pazarındaki
değişim ve gelişmelerin günümüze yansımaları bu sürecin ana belirleyicilerinden birini
oluşturmaktadır (Peker ve Kubar, 2012: 176). Küreselleşme, neoliberal pazar ekonomisinin,
her ülkenin en uzak yerlerine, dünyanın en uç köşelerine yayılması anlamına gelmektedir
(Akova ve Sürüel, 2012, 143). Küreselleşme istihdam olanaklarını etkileyerek kadınların
işgücü piyasasında olumsuz durumlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Nitekim, 7 milyara
ulaşan dünya nüfusunun, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmakta ve bu nüfusun 4 milyarı,
görece yoksulluk sınırının altında bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan
kadınlar, dünyadaki toplam üretimin 2/3’ünü karşılamalarına rağmen, toplam gelirin sadece
%5’i gibi çok az bir oranı alabilmektedirler (Peker ve Kubar, 2012: 176). Kadınların, küresel
işgücüne katılımı ülkelerarasında, güvenceden yoksun, düşük ücretli ve niteliksiz bir işgücü
oluşmasına neden olmaktadır. Bunun neticesinde, Polonyalı kadınlar, Almanya’da yaşlılara
bakmakta, Moldovalı kadınlar Türkiye’de çocuk bakmakta ve ev işlerinde işgücü olarak
kullanılmaktadırlar. Küreselleşme, özellikle tekstil sektöründe vasıfsız ve güvencesiz olarak
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çalışan kadınlar üzerinden yüksek kazançların elde edildiği ucuz emek sömürüsüne yol
açmaktadır. Kadınlar düşünülen ücretin çok daha altında ücretlerle çalıştırılmaktadırlar.
Küreselleşme, çalışma yaşamında erkek egemenliğinde hızla yayılmaya devam etmektedir.
Bu durum, kadınların ekonomik şiddete maruz kalmalarına yol açmaktadır (Güner vd., 2014:
64)

10.5.3. İş Bulma ve Yükseltilmede Eşitsizlik (Cam Tavan Sendromu)
Hızlı bir değişim süreci yaşanan dünyamızda, işgücünün ve tüketicilerin demografik
yapısında meydana gelen değişmeler, kadının geleneksel statüsünü değiştirerek, kadınların
sosyal ve ekonomik hayatta üstlendikleri rol değişmeye başlamış, bunun neticesinde de
kadınların işgücüne katılma ve kariyer geliştirme oranlarında artışlar sağlanmıştır. Ancak,
yeterli eğitim seviyesine, yetiştirme ve tecrübeye sahip olan kadınların bile üst yönetim
kademelerine gelmelerinde zorluklar yaşadıkları, kariyerine yeni başlayanların üst seviyelere
ulaşmalarının çok zaman aldığı saptanmıştır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 207-208).
Kadınların kariyer yapamamalarının ya da yetki sahibi olamamalarının (Cam Tavan
açısından) temel nedenleri; eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri ve toplumsal bakış açısı önemli bir
unsur olarak kabul edilmektedir. Kadınların kariyer yapmalarını etki eden bir diğer unsur ise
erkeklerden farklı olarak toplum içerisinde benimsedikleri cinsiyet rolüdür (Işık Erol,
2015:14).
İşyerinde kadınların kariyer yapmalarını engelleyen “Cam Tavan” ın üç boyutu
üzerinde

durulmaktadır.

Kadınların

iş

yaşamında

üst

düzey

yönetici

konumuna

gelememelerinin önünde üç engelin olduğu belirtilmektedir. Bu engeller şunlardır (Örücü vd.,
2007; B. Gökkaya, 2014; Ceylan, 2013) ;
1- Erkek yöneticiler tarafından konulan engeller: Bu engellerden en önemlisi kadınlara
yönelik önyargılardır. Çoğu negatif olan bu önyargılar kadınların verilen üst düzey işleri
yapamayacağına dair görüşleri içerir. Kişilik, kararlılık ve azim açısından yetersiz olarak
değerlendirilirler. Erkek yöneticiler tarafından oluşturulan diğer engeller ise “kadınlarla
iletişim kurmanın zorluğu” ve “erkeklerin gücü elde tutma” isteğidir.
2- Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller: Daha çok erkek yöneticilerin
koyduğu engeller tartışılırken kadın yöneticilerin koyduğu engeller göz ardı edilmektedir.
Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller de şu başlıklar altında sıralanmaktadır:
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Kendini referans alma yanılgısı; Kadın yöneticilerin bilinçaltındaki “Ben bu noktaya
nasıl geldiysem, herkes aynı şekilde gelebilir. Özel bir çabaya gerek yok mantığı”dır.
“Kraliçe arı” sendromu (Kadınların birbirlerini çekememeleri); Tepe yönetimde
görülen ‘tek kadın’ olmanın bir başarı ve ayrıcalık göstergesi olduğu inancıdır.
3- Kişinin kendi kendine koyduğu engeller: Cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar;
“Kadının yeri neresi?” sorusunun cevabını bulamayışı. Toplumsal değerleri sorgulamadan
içselleştirmek. Kadınlara karşı olan negatif önyargıları kabul etme, benimseme. İş-aile
çatışması ve suçluluk duygusu ile başa çıkamamak; Özgüven eksikliği, kararsızlık, ne
istediğini bilememek; Kendini geliştirme, koşullarını değiştirme isteği, inancı veya imkânı
olmamak; Sistemin değiştirilemeyeceğine duyulan inanç, sistemi destekleme zorunluluğu
hissetmek; Kariyerde yükselmeyi tercih etmemek / kariyer yönelimli olmamak, kariyerde
yükselmenin gerekliliklerini ve zorunluluklarını göze almamak; kadınların üst düzey yönetici
pozisyonuna yükselme konusunda kendi kendilerine koydukları engeller içerisindedir.
Bu engeller işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için gerekli olan farklı ve
çeşitli yeteneklere sahip kişilerin üst düzey yönetimde yer alamamalarına ve niteliklerine
bakılmaksızın işletmenin verimliliğine katkı sağlayacak yeteneklerin kullanılmamasına neden
olmaktadır (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014: 4).
Beşeri sermayenin önem arz ettiği günümüz koşullarında kamu kurumları ve
işletmelerin kadın çalışanların yeteneklerinden faydalanabilmeleri için kadınlara pozitif
ayrımcılık göstermesi ve kadınların aile-iş dengesini sağlayabileceği bir iş ortamı yaratması
gerekmektedir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların üst yönetime gelememeleri ülkelerin
gelişimi açısından ciddi engeller oluşturmaktadır (Korkmaz, 2014: 12.
Ayrıca, kadınların güçlü önsezileri, gelişmiş empati duyguları, kolay iletişim kurma
becerileri, uzlaşmaya daha yatkın olmaları ve sabırları ile iş hayatında erkeklerden daha
avantajlı durumda olmalarına rağmen iş dünyasında büyük fırsatlar yaratabilecekken maalesef
bu fırsat dünya genelinde birçok kadına verilmemektedir (Aksoy, 2013). Kadınların hala üst
yönetici konumunda çok az yer almaları ve kadın yöneticilerin sayısı açısından bakıldığında
hala net bir şekilde cam tavanın var olduğu görülmektedir (Tükeltürk ve Perçin, 2008: 116).
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10.5.4. Ücretlendirmede Eşitsizlik
Ülkemizde kadın istihdamının ağırlıklı olarak tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi
konumunda yoğunlaştığı ve yönetici kadın sayısının düşük olması göz önüne alındığında
kadınların

ücret

bakımından

erkeklere

göre

neden

çok

geri

durumda

olduğu

anlaşılabilmektedir (Erkek ve Karagöz, 2009: 16).
Uygulamada ücret bakımından farklılığın nedenleri, kadının biyolojik özelliği, toplum
içindeki rolü, kadın-erkek işi ayrımı, kadınların eğitim düzeylerinin düşük olması, kadınların
çalışma yaşamlarının genellikle kısa süreli ve aralıklı olması, kadın emeğin ekonomik yönden
daha değersiz görülmesi ve kadınlar arasında sınıfsal dayanışmanın zayıf olmasıdır. Özellikle
kadınların eğitim seviyelerinin düşük olması ücretlendirmede en etkili faktördür. Eğitim ile
ücret arasında paralellik bulunmaktadır (Doğru, 2010: 43). Eğitim düzeyi arttığı oranda kadınerkek arasındaki ücret farklılığı da azalmaktadır (Erkek ve Karagöz, 2009: 16).
Kadın ve erkek işgücü arasındaki ücret eşitsizliğinin kadınların erkeklere kıyasla daha
az eğitimli olmasından kaynaklandığının öne sürülmesi, kadın – erkek eğitim oranlarının
birbirine denk olduğu Avrupa ülkelerindeki ücret adaletsizliğini açıklayamamaktadır (Alkaya,
2011: 21-22).

10.5.5. Mobbing (Bezdirme)
10.5.5.1. Mobbingin Tarihçesi
Mobbing (bezdiri), genel olarak, iş yaşamında belli bir süre devam eden ve periyodik
olarak yaşanan bir süreç olarak açıklanmaktadır. Kavramın terminolojisine baktığımızda
‘mobbing’ yuvalarını korumak için saldırganın etrafında uçan kuşların davranışlarını
betimlemek amacıyla ilk kez 19. yy. da biyologlar tarafından kullanılan İngilizce bir terimdir.
Kavramın daha sonra 1960’larda, hayvan davranışlarını inceleyen sosyal psikolog Konrad
Lorenz tarafından, küçük hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız bir hayvana toplu bir
şekilde hücum ederek uzaklaştırması; ya da aynı kuluçkadan çıkan kuşlar arasında yaşanan ve
diğer kuşların aralarındaki en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutarak dışlaması, iyice
güçsüz bir hale getirmesi ve en sonunda da fiziksel saldırılarla öldürerek grubun dışına atması
durumunu ifade etmek amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Tınaz, 2006: 12).
İş yaşamında ise mobbing kavramı ilk kez, 80’li yıllarda İsveç’te yaşayan Alman
çalışma psikologu Heinz Leymann tarafından, belli bir işyerinde çalışanlar arasında benzer

412

tipte, uzun dönemli, düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına dair yaptığı saptamaların
sonucunda kullanılmıştır (Tınaz, 2006:12).1980’lerden sonra yaşanan teknolojik değişimlerle
birlikte ekonomik, sosyal ve yapısal dönüşümler, psikolojik tacize neden olan sosyal ve
örgütsel nedenlerin baskısını artırmıştır. Küreselleşme bağlamında artan rekabet ve üretim
sürecinde esneklik, işgücünün bölünmesi ve işyeri katılım mekanizmalarının zayıflaması,
işyerinde çalışanlar arası rekabeti önemli derecede yoğunlaştırmaktadır. Bu da hem
çalışanları, hem örgüt olarak işletmeyi tehdit eden psikolojik şiddet eğilimlerinin artmasına
neden olmuştur (Palaz vd., 2008: 43).
İş yerinde yıldırmaya dikkat çekmede belki de en büyük adım 1992’de Almanya’da,
Leymann’ın yardımıyla, ilk mobbing kliniğinin açılması ile atılmıştır. Westhues, 2004’te
üniversitelerde yıldırmayı irdeleyen bir kitap yazmıştır. Bu kitapta üniversite gibi saygın
kurumlarda da öğretim görevlileri arasında yıldırmanın yaşandığını örneklerle ortaya
koymuştur. Mobbing artık Avrupa’da, İskandinavya ve Almanca konuşulan diğer ülkelerde
dile yerleşmiştir (Toker Gökçe, 2008:18). Türkiye’de işyerinde psikolojik taciz 2000’lerin
başlarından itibaren tartışmaya açılmış, ilk başlarda yapılan çalışmalar daha çok kavramsal
boyutlarda gerçekleşmiştir. Fakat son yıllarda bu sorunla ilgili görgül araştırma sayısında
giderek artış olması olumlu bir gelişmedir (Palaz vd., 2008:44).

10.5.5.2. Mobbing Kavramıyla İlgili Tanımlar
İşyerinde tekrar eden ve süregelen olumsuz davranışlara ve / veya manevi ve hatta
kimi zaman fiziksel saldırılara maruz kalma gibi durumları kapsayan işyerinde psikolojik
taciz olgusunun isimlendirilmesi, ülkelere göre farklılaşmaktadır. Olgu, özellikle İskandinav
ülkelerinde ve Almanca konuşulan ülkelerde ‘düzensiz, karışıklık yaratan, gürültülü insan
kalabalığı’ anlamına gelen ‘mob’ sözcüğünden türeyen ve orijinal olarak hayvan saldırıları ve
sürü davranışlarını tanımlamak için kullanılan, İngilizce kökenli ‘mobbing’ sözcüğü ile ifade
edilmektedir (Tınaz ve Karatuna, 2010:7). Ülkemizde de Şubat 2011 itibariyle, Türk Dil
Kurumu tarafından mobbing kavramının karşılığı, bir veya birkaç kişiyi bezdirme tanımından
hareket ederek, ‘bezdiri’ olarak verilmiştir ( www.aktuelpsikoloji.com).
İş yerinde yıldırma, bir çalışanı usandırma, zorbaca davranma, rahatsız etme, sosyal
olarak dışlama veya rahatsız edici görevler vererek daha alt bir pozisyonla karşı karşıya
bırakmaktır (Özen, 2007: 6). Bu tip bir davranışın ya da iletişimin işyerinde psikolojik taciz
olarak isimlendirilebilmesi için söz konusu davranışın ya da iletişimin sürekli ve düzenli
olarak (örneğin haftada bir) yöneltilmesi ve belirli bir süre (yaklaşık 6 ay) devam etmesi
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gerektiği ve tek seferlik yaşanan bir tartışma ya da anlaşmazlığın psikolojik taciz olarak kabul
edilemeyeceği öne sürülmüştür. Ayrıca işyerinde psikolojik tacizin (mobbing), şiddeti giderek
yükselen bir süreç olduğu; bireyin bu süreç sonucunda kendini çaresiz bir pozisyonda bulduğu
ve sistematik olarak olumsuz davranışların hedefi haline geldiği belirtilmiştir. Buna göre,
taraflarının eşit güçte olduğu bir tartışmanın, işyerinde psikolojik bir taciz olarak
isimlendirilemeyeceği ifade edilmiştir (Tınaz ve Karatuna, 2010:11).
Kurbanların gözüyle mobbing ve öğeleri ise çeşitli metaforlar yardımıyla
tanımlanmakta, kurbanlar çektikleri acıyı ve maruz kaldıkları etkileri ancak topluma daha
aşina olan terimlerle açıklayabilmektedir. Avustralya’da 11 mobbing vakası ile yapılmış olan
bir çalışmaya göre psikolojik taciz deneyimi ‘boğulmak’, ‘mücadele etmek’ ve ‘tuzağa
düşmek’ kavramlarına benzetilmektedir. Tacizci, ‘kadın jüponuna sarılmış gaddar bir kalp’,
‘iki başlı bir oyuncak bebek’, ‘başçavuş’ ya da sadece ‘düşman’ kelimeleri ile tarif
edilmektedir. Kurbanlar kendilerini ‘bir Salvador Dali resmindeki tek normal karakter’,
‘profesyonel bir okçunun hedef almış olduğu 12 numara’ ya da ‘bir çöp parçası üzerindeki
önemsiz leke’ olarak hissettiklerini ifade etmektedirler. Mobbinge maruz kaldıkları örgütü ise,
‘kafasını kuma gömmüş bir deve kuşuna’ ya da ‘cinayete tanık olmalarına rağmen kafasını
çevirip görmemezlikten gelen bir topluluğa’ benzetmektedirler (Altuntaş, 2010: 2996)
Duygusal taciz, sadece üstlerden astlara yönelik gerçekleşmeyebilir, astlar da birlik
olarak, iş yerinden gitmesini istedikleri bir yöneticiye karşı mobbing uygulayabilir
(Ergenekon, 2006). Örgütlerde üst kademelerden alt kademelere veya alt kademlerden üst
kademelere doğru yapılan psikolojik şiddete, dikey veya ‘hiyerarşik şiddet’ denirken, eşit
statüde bulunanlar arasında söz konusu olan psikolojik şiddete ‘yatay şiddet’ denmektedir
(Tutar, 2017). Mobbingle ilgili tanımlar incelendiğinde, kavramla ilgili ülkeden ülkeye farklı
tanımlar yapıldığını görmekteyiz. Bununla beraber pek çok ortak özellikten yola çıkarak
evrensel bir tanım yapmanın da mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

10.5.5.3. Mobbing Davranışları
İşyerinde psikolojik taciz bireye karşı sistemli ve belli bir süre devam eden davranışlar
ağından oluşmaktadır. Aşağıda yer alan davranışlar iş yerinde duygusal zorbalığın temel
örneklerindendir (Solmuş, 2005: 6–7).
- Çalışanı yeterince çaba göstermediği için suçlamak,
- Çalışanı, yaşını temel alarak deneyimsiz olduğu gerekçesi ile aşağılamak,
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- Çalışanın, örgütün sunduğu imkânlardan yararlanmasını engellemek,
- Çalışana aşırı iş yükü vermek, işlerin gerçekleşmesi mümkün olmayan tarihlerde
bitirilmesini istemek,
- Çalışana, iş tanımının dışında olan, yapıldığı takdirde hiçbir örgütsel kazanç/katkı
sağlatmayacak olan ya da yüksek bir olasılıkla başarılı olamayacağı işler vermek
- Çalışana işle ilgili konularda düşüncesini açıklamasına izin vermemek, sürekli olarak
yaptığı hataları hatırlatmak,
- İş arkadaşlarının ya da müşterilerin önünde hakaret etmek, küçük düşürmek,
- Performans düzeyi hakkında ağır ithamlarda bulunmak, çalışanı işten atmakla tehdit
etmek,
- Çalışanın telefon ya da e-postalarına cevap vermemek, onun da bulunması gereken
toplantılardan haberdar etmemek,
- Çalışanı diğer iş arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engelleyecek biçimde izole edecek
bir fiziksel iş ortamı yaratmak ve çalışan hakkında söylenti yaymak ya da dedikodu
yapmak,
- Çalışana fiziksel şiddet uygulamak ya da bu tür tehditte bulunmak,
- Çalışanın ruh sağlığı hakkında ‘üstü kapalı’ ifadeler kullanmak
Mobbing olgusuna ilk kez ışık tutan Alman endüstri psikologu ve tıp bilimcisi Dr.
Heinz Leymann 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve bu davranışları da özelliğine göre 5
grupta toplamıştır. Örnekler:
1.Grup: Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek: üstünüz kendinizi
gösterme olanaklarınızı kısıtlar, sözünüz sürekli kesilir, yüksek sesle azarlanırsınız, yaptığınız
iş sürekli eleştirilir vb.
2.Grup: Sosyal ilişkilere saldırılar: Çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmazlar,
kimseyle konuşamazsınız, başkalarına ulaşmanız engellenir, sanki orada değilmişsiniz gibi
davranılır vb.
3.Grup: İtibarınıza saldırılar: İnsanlar arkanızdan kötü konuşur, asılsız söylentiler
ortada dolaşır, gülünç durumlara düşürülürsünüz, cinsel imalar yapılır vb.
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4.Grup: Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırışlar: Sizin için hiçbir özel
görev yoktur, size verilen işler geri alınır, sürdürmeniz için anlamsız işler verilir, işiniz sürekli
değiştirilir, size mali yük getirecek genel zararlara sebep olunur vb.
5.Grup: Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar: Fiziksel olarak ağır işler yapmaya
zorlarsınız, fiziksel şiddet tehditleri yapılır, fiziksel zarar, doğrudan cinsel taciz vb. (Laçiner,
2006).

10.5.5.4. Cinsel Taciz
Kadınların çalışma yaşamında cinsel tacize maruz kalmaları önemli bir kariyer
engelidir. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar neticesinde, işyerindeki cinsel tacizin,
kadınların iş yaşamında karşılaştığı en büyük sorun olduğunu göstermektedir. Araştırmalar,
erkeklerin de cinsel tacize uğradığını belirtmekle birlikte kadınların daha sık cinsel tacize
maruz kaldıklarını göstermektedir. Genellikle, kadınların terfi ya da işte yükselmeleri söz
konusu olduğunda, erkekler tarafından kadınlara cinsel tacizde bulunulmakta böylece zor
durumda kalan kadınların işe devamsızlığı ya da istifaları gözlenmektedir (Dalkıranoğlu,
2006: 53-54).
Sanayi devrimden itibaren çalışma yaşamında süregelen bir sorun olmasına rağmen, iş
yerinde cinsel taciz konusu 1970’li yılların ortalarında ele alınmaya başlanmıştır. Çalışma
hayatında cinsel taciz konusuna duyarlılığın sağlanması ve tacizi önlemeye yönelik yasal
düzenlemelerin yapılmasında, kadınların çalışma yaşamında giderek sayılarının artmasının ve
özellikle 1960’larda başlayan kadın kuruluşlarının çabalarının payı büyük olmuştur (Gerni,
2001: 20).
Bu bağlamda ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı Kanunu ile
işyerinde cinsel tacizin önlenmesi ve tacize uğrayan işçinin korunmasına yönelik olarak 24 ve
25. maddeler önem arz etmektedir. Öyle ki, ilgili kanunun 24. maddesinin II. bendinin (d)
fıkrasına göre, “işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize
uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması”
durumunun da işçi açısından haklı fesih nedeni sayılacaktır. Yine ilgili kanunun 25.
maddesinin II. bendinin (c) fıkrasına göre; işveren, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunan
işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir (Işık Erol, 2015: 15).
Sonuç olarak kanunda sadece işten çıkma veya çıkarmayla ilgili bir düzenleme
yapılmış ancak tacizin önlenmesine yönelik bir düzenlemede bulunulmamıştır. Yaptırım
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konulması önemli olmasına rağmen, öncelikle işverenlere, işyerinde cinsel tacizi önleyici
önlemler alma ve mekanizmalar oluşturma ve her işyerine giren işçi veya işçilere işyerinde
cinsel taciz konusunda eğitim verme yükümlülüğü getirilmelidir (Bilgin, 2012: 314).

10.5.5.5. Psikolojik Taciz
Sanayileşme ve yeni ekonomi uygulamalarıyla değişen yaşam koşulları farklı sosyal,
psikolojik ve ekonomik fırsatların ve sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu anlamda
özellikle gelişmiş ülkelerde, mikro-elektronik teknolojilerle desteklenen ileri sanayileşmenin
getirmiş olduğu yüksek yaşam standartlarıyla bir yanda hayat kolaylaşırken, diğer yanda
etkileri daha çok psikolojik boyutta olan olumsuz bir takım sorunlar saptanmıştır. Özellikle
çalışanların tükenmişliği, hem yeni ekonominin hem de sanayi döneminin ürünüdür. Aynı
şekilde, “mobbing” olarak yaygın bir şekilde bilinen “bezdirme”, ya da diğer bir ifadeyle
“psikolojik taciz” hem sanayi toplumu hem de yeni ekonomi dönemi çalışanlarının
karşılaştığı bir diğer önemli sorundur. Çalışma hayatına aktif olarak katılan kadınların ve
erkeklerin, iş ortamında yaşadıkları ekonomik, sosyal, psikolojik, iletişim ve diğer sorunlar
pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu sorunlardan biri de hem kadınların hem de erkeklerin
karşıt ve hemcinslerinden iş hayatında maruz kaldıkları psikolojik tacizdir. Bu yeni kavram
işyerinde psikolojik taciz olarak nitelendirilen “mobbing”dir. Türkçede mobbing, işyerinde
psikolojik taciz, yıldırma, duygusal taciz, psikolojik terör, duygusal linç, zorbalık gibi
terimlerle ifade edilmektedir (Önder, 2013: 55-56).
Psikolojik yıpratma anlamına da gelen mobbingin amacı kişiyi iş yaşamından
tamamen dışlamak ve soyutlamaktır. Yapılan araştırmalarda mobbinge maruz kalan insanların
üstün nitelikli, yöneticiliğe aday insanlar oldukları belirtilmektedir. Başka bir deyişle
mobbing uygulamasının kaynağı kıskançlık ve başarının engellenmesidir. Kadınlar mobbinge
daha fazla maruz kaldığı görülmekle beraber, bunun temel sebebi olarak gerek hemcinsleri
gerekse erkek çalışanların kadın çalışanın başarısını ve üst yönetimde yer almalarını
istememesi gösterilebilir. Özellikle erkek çalışanlar iş yaşamındaki her kadını işsiz bir erkeğin
yerine geçmiş bir çalışan olarak görmektedirler (Doğru, 2010: 45-46).
Çalışanın içinde bulunduğu örgütün bazı özellikleri de, psikolojik şiddetin nedenleri
arasında yer almaktadır. Bunlar liderlik tarzı, kötü yönetim, örgütsel değişim, örgüt kültürü ve
iklimi, işin karmaşıklığı ve kontrol, rol çatışması ve belirsizliği, stres, işyeri katılım
mekanizmalarının zayıflamasıdır (Çöl Özen, 2009, 397).
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Kurumsal psikolojik taciz ise, istihdamı daraltma, kıdemli çalışanları genç iş gücü ile
ikame etme veya kurum içinde istenmeyen bir kişiden kurtulma gibi hedeflerle bizzat kurum
tarafından yöneltilen psikolojik tacizdir (Tınaz, 2006,14). İşsizliğin fazla olduğu ve
kanunların yetersiz kaldığı ülkelerde kurumlar, çalışanı normal saatin üzerinde çalışmaya
zorlayarak, hayatı ona daha zor kılarak, haberi olmadan telefon görüşmelerini dinleyerek, onu
zayıf ve yetersiz göstererek iş yerinde psikolojik tacize neden olabilirler (Tınaz ve Karatuna,
2010: 30).

10.5.5.6. Mobbing Mağdurları, Uygulayan Tarafları ve Tanıkları
Mobbing nedeniyle zor duruma düşen kişi ‘mağdur’dur. Mağdur, yıldırma ile başa
çıkamayacak, kendini koruyamayacak duruma gelince ‘kurban’ olur (Gökçe Toker, 2006: 31).
Bezdiriye maruz kalan mağdur, son derece saygısız ve tehlikeli bir sürecin hedefi olur.
Çalışmalar bazı kişilik özelliklerine sahip olanların, mağdur olmaya daha yakın kişiler
olduğunu göstermektedir. Örneğin, yalnız bir kişinin, acayip bir kişinin, başarılı bir kişinin ya
da yeni işe başlayan bir kişinin, işyerinde psikolojik tacize maruz kalma tehlikesinin daha
yüksek olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca adalet duygusu güçlü ve dürüst kişilerin; parlak,
zeki, bağımsız ve becerikli kişilerin; pozitif, nazik, uysal kişilerin; önceden işyerinde
psikolojik tacize uğramış ve buna bağlı travma geçirmiş kişilerin, tacizci için daha kolay
hedef oldukları iddia edilmektedir (Tınaz, 2006:13). Özgüveni düşük, çekingen ve çatışma
becerisi olmayan mağdurlar ‘kolay hedef’ olarak nitelendirilmektedir. Bunun yanında
mağdurda görülen kıskançlık ve kendini üstün görme özellikleri, diğerlerinde cezalandırma ya
da taciz etme eğilimlerini güçlendirerek kışkırtıcı olabilmektedir (Özen, 2007:13).
Psikolojik şiddet uygulayan kişinin (saldırganın), niyeti ve kişilik özellikleri bu
sürecin temelini oluşturmaktadır. Mobbingi (bezdiri) uygulayan saldırganın davranışları
aslında bazı kişilik bozukluklarını içermektedir.
Kaliforniya’da yapılan bir konferansta işyerinde psikolojik tacize neden olan kişilerin
özelliklerine değinilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:
a- Tacizci dikkat çekici bir kişidir. Kontrol sahibi olmak mağdurun üzerinde hâkimiyet
kurmak için cazibesini kullanır.
b- Tacizci mağdurun gücünü azaltmak ve itibarına zarar vermek için gizliden gizliye
dedikodular yayar, iyi göstermek mağdurun ise kötü algılanmasını sağlamak adına
gerçekleri çarpıtır.
c- Tacizci mağdurla baş başa olduğunda destekleyici gözükür ve öyle davranır, fakat
kamusal alanda onun hatalarını açığa çıkarır.
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d- Tacizci genelde kaçamak cevaplar verir. Doğrudan cevap vermekten kaçınır ve bu
durum yüzüne vurulduğunda çabuk sinirlenir.
e- Tacizci kendini beğenmiştir. Sürekli böbürlenir, kendi sıkıntısından diğerlerini
sorumlu tutar.
f- Tacizci, edilgen saldırgandır (pasif-agresiftir). Bilgi saklar ve mağdurun dışlanmasına
neden olur.
g-

Tacizci ilgili biriymiş gibi davranır ve bu şekilde mağdurun gururunu kırmaya, onu

utandırmaya çalışır (Tınaz ve Karatuna, 2010: 26).
İş yerinde psikolojik taciz sürecine dâhil olan tanıklar, verdikleri tepkiler ve
sergiledikleri davranışlar bakımından bazı gruplara ayrılırlar. Bunlar, diplomatik izleyici,
meraklı izleyici ve bir şeye karışmayanlar şeklinde tanımlanırlar. Diplomatik izleyici, bir
çatışma olgusu içinde aracı rolü oynamayı seven izleyici; yardakçı izleyici, tacizciye sadık
olan izleyici; meraklı izleyici, başkalarının problemleriyle çok fazla ilgilenen izleyici; bir şeye
karışmayan izleyici, tamamen ilgisiz ve duyarsız olan izleyici; sahte masum izleyici ise
görünüşte hiçbir şeye karışmayan ama gerçekte tacizciyi destekleyen izleyici tiptir (Tınaz ve
Karatuna: 2010:30).
Ceren Altuntaş’ın 2 üretim, 2 hizmet sektörü olmak üzere 4 ayrı özel şirkette 1 ila 9 yıl
arasında çalışan; 4’ü bayan, 6’sı erkek 10 ayrı katılımcı ile yaptığı görüşmelerde, her birinin
farklı süreler boyunca mobbinge maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar arasında 6 ay
içinde çalıştığı işyerinden ayrılan kurbanlar da mevcuttur, 1 yılın üzerinde mobbinge maruz
kalsa da aynı kuruluşta çalışmaya devam eden mağdurlar da mevcuttur. Vakaların %100’ü
izleyicilerin izleyici olarak kalmasındaki en önemli etkenin ekonomik kaygılar olduğunu
belirtmiş ve eğer tepki verirlerse işten atılacakları endişesiyle sessiz kaldıklarını belirtmiştir
(Altuntaş, 2010:3004). Sorun, mobbinge tanık olan çalışanlar için de, iş sağlığını ve
güvenliğini olumsuz etkileyen, moral bozucu bir ortam oluşturmaktadır.

10.5.5.7. Mobbing İle İlgili İstatistiksel Veriler
Son yıllarda pek çok ülkede, mobbing ile ilgili olarak yapılan araştırmaların sonuçları,
mobbing olgusunun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Yapılan araştırmalarda
görülüyor ki, mobbing mağdurlarının sayısı, diğer şiddet ve taciz mağdurlarının sayısından
fazladır. 1996’da Avrupa Birliği’nin 15 üye ülkesinde gerçekleştirilen 15.800 görüşmenin
sonuçlarına göre, bir önceki yıl içinde çalışanların %4’ü (6 milyon çalışan) fiziksel şiddete,
%2’si (3 milyon çalışan) cinsel tacize ve %8’i (12 milyon çalışan) mobbinge maruz kalmıştır
(Tınaz; Bayram; Ergin, 2008: 13). İngiltere’de yapılan araştırma sonuçlarına göre çalışanların
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%53’ü mobbing mağdurudur; %78’i ise işyerinde uygulanan psikolojik tacize tanıklık
etmiştir. İsveç’te yapılan istatistiksel bir araştırmanın bulgularına göre ise, bir yıl içinde
gerçekleşen intiharların %10-%15’inin nedeni mobbingdir. İsveç ve Almanya’da yüz binlerce
mobbing mağdurunun erken emekli oldukları veya psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavi
edildikleri kayıtlarda yer almaktadır. İtalya’da bir milyondan fazla çalışanın mobbing kurbanı
olduğu; 5–6 milyon kişinin ise, yaşanan bir mobbing olgusunu iş arkadaşı veya aile bireyi
olarak izledikleri bildirilmektedir (Tınaz, 2006: 13).
Araştırmalar Avrupa’da işyerlerinde psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha yaygın
olduğunu göstermektedir. 2001’de Danimarka’da kamu çalışanları üzerinde yapılan bir
araştırmada, fiziksel şiddete maruz kalanların oranın %8, psikolojik şiddete maruz kalanların
oranının ise %18 olduğu görülmüştür. Portekiz’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir
başka araştırmada ise, işyeri şiddetinin en yaygın biçiminin psikolojik şiddet olduğu
belirlenmiştir (Özen, 2007: 3).
Türkiye’de mobbinge dair yapılan çalışma sonuçları da uluslar arası çalışma
sonuçlarında belirtilen oranlarla benzerdir. Örneğin, Bursa’da sağlık, eğitim ve güvenlik
sektörlerinde yapılan bir çalışmada 944 kişinin %55’inin son bir sene içinde psikolojik taciz
davranışlarıyla karşılaştığı; %47’sinin ise işyerinde psikolojik tacize tanık olduğu
belirlenmiştir (Bilgel; Aytaç; Bayram, 2006:226–231). Otel işletmelerinde çalışan 427 kişinin
katıldığı bir çalışmada ise katılımcıların %27,4’ünün psikolojik tacize maruz kaldığı
saptanmıştır (Aydın; Özkul, 2007:169–186). Türkiye’de Kütahya ilinde faaliyet gösteren iki
kamu hastanesinde yapılan bir araştırmaya göre kadınların erkeklere göre kişinin kendini
gösterme ve iletişim kabiliyetini etkileme, kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumunu
etkileme ve kişinin fiziksel sağlığını etkileme açılarından daha fazla etkilendiği gözlenmiştir.
Yine aynı çalışmada deneklerin 18–30 yaş aralığında daha fazla mobbinge maruz kaldığı
saptanmıştır. Bu durum da; çalışanın çalışma hayatında deneyim kazanmaya başladığı ve
işinde yükselmeye çalıştığı yaş aralığında daha fazla baskıya maruz kalmasıyla
açıklanmaktadır. Aynı araştırma eğitim düzeyi arttıkça psikolojik tacizin de arttığını
belirlemiştir (Altuntaş, 2010: 3002).
Erkan Yaman’ın Türkiye’de öğretim elemanlarının maruz kaldığı psiko-şiddeti
araştırmak amacıyla, 6’sı erkek, 9’u bayan; unvan bakımından 5’i araştırma görevlisi; 4’ü
yardımcı doçent doktor; 2’si doçent doktor; 4’ü ise profesör doktor olmak üzere toplam 15
öğretim elemanı ile yaptığı mülakat çalışması sonucunda da önemli verilere ulaşılmıştır.
Araştırmanın bulgularında öğretim elemanları, genel olarak yönetim anlayışının baskıcı
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olduğunu ifade etmiş, bu baskı ortamında akademik verim alınamayacağını ve yapılan işlerin
göstermelik olacağını belirtmişlerdir (Yaman, 2009:114). 26 Ekim 2006 tarihinde
www.memurlar.net adresinde yapılan ‘işyerinde psikolojik yıldırma, duygusal şiddet ve baskı
yaşıyor musunuz? Anket sorusuna 3 gün 14 saatte 824 kişi oy kullandı. Buna göre %55,7
(459 oy) oranında evet, %37,9 (312 oy) hayır, %6,4 (53 oy) oranında bilmiyorum, fikrim yok
cevabının verildiği görülmektedir (www.mobbingturkiye.com).
Türkiye’de iş yerlerinde yaşanan duygusal tacizin nedenleri ise; çalışanların aynı iş
yerinde uzun süre çalışmaları ve kıdem yükünün artması, ihbar süreleri ve kullandırılmayan
yıllık izinlerin getirdiği olumsuzluklar, yıldırma, sindirme, aşağılama, kısaca mobbing
uygulayarak kişiyi istifaya zorlamak, bu sistemin bir yönetim biçimi olarak benimsenmesi
olarak sıralanabilir. Diğer bir önemli nedeni ise ülkemizde hem kamu hem de özel sektörde
yeni gelen yönetimin kendi adamlarını kadrolara yerleştirme isteği olarak söylenebilir
(Ergenekon, 2006).

10.5.5.8. Çalışan Kadın ve Mobbing İlişkisi
Kadınlar tarih boyunca zamanın şartlarına göre ve değişen statülerde çeşitli ekonomik
faaliyetlere katılmışlardır. Bu süreçte sanayi devrimi kadının işgücü piyasasındaki
konumunun belirlenmesinde önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Sanayi devrimi ve
sonrası oluşan teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişimler kadınlara ev içindeki annelik ve
ev kadınlığı rollerinin dışında ekonomik faaliyetlere ücret karşılığı daha fazla katılma imkânı
yaratmış ve ‘ücretli kadın işgücü’ kavramının doğmasına yol açmıştır (Parlaktuna, 2010:
1217). Kadınların sorunları, ülkelerin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız
değildir. Kadınların bir kısmı işgücü piyasasındaki yüksek işsizlik oranları, sosyal
güvenceden yoksun çalışma, uzun çalışma saatleri ve ağır iş şartları gibi olumsuz koşullar
nedeniyle işgücü piyasasına katılamamaktadır. İşgücü piyasasına katılamamak ya da olumsuz
koşullarda istihdam edilmek, bu kişilerin yoksulluk riskini artırmakta, ekonomik ve toplumsal
hayatın sınırında ya da dışında yaşamalarına neden olmaktadır (Sarıeroğlu, 2010: 42).
Sanayi devriminin yarattığı toplumsal değişimle beraber çalışma yaşamına yoğun
biçimde katılan kadınların, iş hayatında yaşadıkları psikolojik taciz sorunlarıyla ilgili yapılan
pek çok araştırma mevcuttur. Heinz Leymann tarafından yapılan araştırmada cinsiyet
istatistikleri şöyledir: Yaklaşık olarak eşit koşullarda çalışan erkek ve kadınlardan mobbinge
maruz kalanların oranları %45 erkek ve %55 kadın olarak bulunmuştur. Kimin kime
uyguladığı konusuna gelindiğinde çalışmaya göre %76 erkeğe erkekler tarafından, %3 erkeğe
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kadınlar tarafından ve %21 erkeğe de her iki cins tarafından mobbing uygulanmıştır. Buna
karşılık %40 kadına kadınlar tarafından, %30 kadına erkekler tarafından ve kalan %30 kadına
da iki cins tarafından mobbing uygulanmıştır. Finlandiya’da 385 yöneticinin katıldığı bir
çalışmada, psikolojik tacize uğrayan kadın oranının (%11,6), erkek oranına (%5) göre daha
yüksek olduğu belirlenmiştir). İrlanda’da da ülke genelinde gerçekleştirilen araştırma
sonuçları da kadınların, iş yerinde psikolojik tacize maruz kalma oranının erkelere göre daha
fazla olduğunu göstermiştir (Tınaz ve Karatuna, 2010: 48).
Serpil Aytaç ve Salih Dursun’un Bursa il merkezinde üç farklı sektörde (hizmet,
otomotiv ve tekstil) çalışan toplam 204 kişiyle yaptığı araştırmada katılımcıların %44,3’ü
erkek, %55,7’si ise kadındır. Cinsiyet ve maruz kalınan ilişkiye baktığımızda erkeklerin daha
çok fiziksel şiddete maruz kaldıkları (%55,6), kadınların ise daha çok, duygusal baskı ve
yıldırma davranışına (%68,7), sözel saldırıya (%68,1) ve cinsel tacize (%100) maruz
kaldıkları dikkati çekmektedir (Aytaç; Dursun, 2011, 18).
Tüm bunların yanı sıra, kadın ve erkeklerin strese karşı olan yaklaşımlarında da bazı
farklılıklar olduğu, araştırmacılarca rapor edilmiştir. Örneğin, kadınlar erkeklere göre
kendilerini daha fazla stres verici olayların içinde bulmakta ve tehdit edici olayları daha fazla
stres verici olarak algılamaktadır (Deniz; Ünsal, 2010: 13).

10.5.5.9. Mobbingin Sonuçları/Etkileri
Son derece yıpratıcı, karmaşık bir süreç olan mobbingin etkileri özellikle psikolojik ve
sosyo-ekonomik olmak üzere çeşitli açılardan incelenebilmektedir. Psikolojik şiddetin,
mağdurun ruhsal bütünlüğü ve fiziksel sağlığı üzerinde, diğer tüm taciz çeşitlerinden ve
stresten çok daha fazla yıpratıcı ve olumsuz etkileri vardır.
Sistemli bir şekilde psikolojik tacize uğrayan kişi bunu kimseyle paylaşamaz ve asıl
sorun buradan kaynaklanır. Mağdur içe döner, kendinden şüphe eder. Bu nedenle yoğun
depresyon yaşar ve sonrasında çeşitli hastalıklara kadar varan bir rahatsızlık oluşur,
çalışamayacak duruma gelen mağdur işten ayrılmak zorunda kalır (Ergenekon, 2006). Bu
hastalıkların en ağır sonucu, bireyin özgüvenini yitirmesidir. Birey, bir süre sonra her şeyin
sebebinin kendisinde olduğu kararına varır ve kaybolan özgüveninin yanında, öz saygısını da
yitirir. Böyle bir durumda bulunan bireyin kesinlikle iyi bir psikoterapiye ve hatta uygun ilaç
tedavisine gereksinimi vardır (Tınaz, 2006: 18). Bireyin uğradığı sosyal zararlara bakıldığında
ise, öncelikle sosyal imajının zedelendiği gözlenir. İşyerinde dışlanmış ve mesleki kimliğini
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yitirmiş birey, zamanla sosyal çevre ve aile çevresindeki yerini de yitirmektedir (Tınaz, 2006,
17).
İşyerinde psikolojik taciz, kurban seçilmiş birey üzerinde, çalışanlar arası ilişkilerde,
örgütlerde ve örgütün yer aldığı tüm çevrelerde önemli ve çoğu kez uzun dönemli zararlara
neden olmaktadır. İşyeri terörünün doğrudan maliyeti, çalışanların katlanmak zorunda
oldukları iş kaybı ve güvenlik boyutuyla birlikte, ruhsal ve fiziksel sağlıklarıyla ödemek
zorunda kaldıkları ağır bedeldir. Bu olgunun dolaylı maliyetini ise, işveren ve toplumun
katlanmak zorunda kaldığı düşük verim ve üretim, ürün kalitesinin bozulması, firma
saygınlığının yitirilmesi ve müşteri sayısında azalma şeklinde ifade etmek mümkündür. Genel
olarak yaşanan sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının artması, sigorta
masraflarında artış, işsizlik, nitelikler ve yeteneklerin altında çalıştırılmadan doğan vergi
kayıpları, devletin sağladığı yardım programlarına yönelen talebin çoğalması ve erken
emeklilik oranının artması, tüm toplumun katlanmak zorunda olduğu ekonomik maliyet
olarak belirtilebilir (Tınaz, 2006, 20).
Western Washington Üniversitesi profesörlerinden sosyal psikolog Gary Namie,
Ph.D., 1998’den bu yana işyerindeki tacize karşı çalışmalarıyla tanınmaktadır. The Workplace
Bullying and Trauma Institute kurucusu olan Namie’ye göre, personel dönüşümünün maliyeti
çok yüksektir: Bir zorbayla karşı karşıya kalan çalışanların %82’si işyerinden ayrılmaktadır.
Bunların %34’ü sağlığı bozulduğu için, %44’ü ise kuruluşun performans değerlendirme
sisteminin kolayca kendilerini “yetersiz” etiketiyle kurban edecek şekilde düzenlenmesi
yüzündendir. İnsan kaynakları uzmanları, bir çalışanın yerine yenisini almanın maliyetinin,
ilkinin maaşının üç ila dört katı olduğunu söylemektedirler (Arpacıoğlu, 2006).

10.5.5.10. Mobbingle Mücadele
Mobbingle mücadelede anahtar kelime, çalışma hayatının standartlarını geliştirmek ve
sosyal dışlamanın önüne geçmektir. Psikososyal çalışma ortamının iyileştirilmesi ve
mobbinge karşı standartlar ve değerlerle birlikte geliştirilmiş örgüt kültürü oluşturmak için
yapılabilecek çalışmalar bireysel, kurumsal ve yasal olarak değerlendirilebilir.
Bireysel olarak çalışanların işlerini nasıl yapacaklarının seçiminin kendisine
bırakılması, monoton ve tekrarlanan işlerin yapılmasından kaçınılması, hedefler hakkında
çalışana daha fazla bilgi verilmesi, liderlik anlayışının güçlendirilmesi ve rol ve iş
tanımlarının anlaşılır bir şekilde yapılması olumsuzlukları azaltacaktır. Ayrıca, mobbing
hakkında tüm örgütün bilgi sahibi yapılması, problemin boyutu ve doğasıyla ilgili araştırma
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yapılması, gazete, dergi, toplantılarla örgüt kültürü, değerleri ve standartlarıyla ilgili bilgilerin
sürekli dağıtılması, bu değer ve standartların tüm çalışanlar tarafından benimsendiğinin
garanti edilmesi ve çatışma ve iletişim konusunda yönetimin bilgi ve becerilerinin artırılması
mobbing ile mücadeleyi kolaylaştıracaktır (Işık, 2007, 67–68).
Son yıllarda giderek önem kazanan ‘onurlu çalışma hakkı’, ulusal ve uluslararası
metinlere de konu olmaktadır. 1996 tarihli ‘gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 26.
maddesi işyerinde çalışanların onurunun korunması amacıyla üye devletleri somut
düzenlemeler yapmaya çağırmaktadır. Türkiye de Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı, 27.9.2006
tarihli 5547 sayılı Kanunla onaylamış bulunmaktadır. İşte şartın 26. maddesi çalışanların
işyerinde cinsel tacize ve psikolojik tacize karşı korunmasını öngörmektedir (Tınaz; Bayram;
Ergin, 2008: 6).
Fransız hukukunda, işyerinde cinsel taciz 2001 tarihli bir yasayla düzenlenmişken, bu
düzenlemenin yetersizliği dikkate alınarak, 2002 yılında kabul edilen yasa ile İş kodu’na
‘Taciz’ kenar başlığı ile eklenen hükümlerle doğrudan mobbing ya da psikolojik tacize karşı
kapsamlı bir güvence de oluşturulmuştur. 002 yılında ayrıca Fransız Ceza Kanununa bir
madde eklenerek, psikolojik tacizde bulunanlar hakkında bir yıl hapis ve 15 bin Euro para
cezası uygulanır şeklinde cezai yaptırım getirilmiştir (Işık, 2007: 54–55). Belçika hukuku
11.6.2002 t. yasa ve 4.8.1996 t. İş sağlığı ve Güvenliği Yasası ile Hollanda Hukuku İş
Koşulları yasası ve İş Denetim Teşkilatı’nın 10.5.2001’de yayınladığı İç Yönerge ile mobbing
kavramı yasal bir düzenlemeye kavuşmuştur (Tınaz; Bayram; Ergin, 2008: 7). Amerika’da
bazı eyaletlerde yasalara girmiş olsa da, mobbing hukuktaki yerini tam olarak almış
sayılmamaktadır (Altuntaş, 2010:17).
Türkiye'de, özellikle ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmalar ve bu bağlamda
bireylerin işlerini yitirme korku ve endişeleri, çalışanların psikolojik tacizi katlanılması
gereken bir süreç olarak görmelerine ve böylece mobbingin etkilerinin daha da ağırlaşmasına
neden olmaktadır. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu yeni olmasına rağmen,
işçi sağlığının psikolojik yanı açısından yeterince tatmin edici hükümler içermemektedir.
(Laçiner: 2006).
Avrupa normları da Türkiye için bağlayıcıdır. Avrupa Konseyi Sosyal Şartı’nın
onaylanması yanında, AB yönergesi de AB iş hukukunun müktesebatına dahil olduğu ve tam
üyelik görüşmeleri süreci de devam ettiği için Türkiye iç hukukunu bu yönerge ile uyumlu
hale getirmek zorundadır. Bu bağlamda, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın ‘İşçinin
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Kişiliğinin Korunması’ başlıklı 417. maddesinde cinsel tacizle ilgili hüküm genişletilerek,
‘İşveren, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu nevi tacizlere
uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür’
şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin gerekçesinde cinsel tacizin yanında psikolojik taciz in de
kişilik değerlerini ihlal eden sebepler arasında sayıldığı ifade edilmektedir (Yıldız ve Kılkış:
86).
Bezdiriye maruz kalan kişilerin kendilerini yalnız hissetmeleri ve maruz kaldıkları
saldırıyı toplumla paylaşamamaları yaygın bir durumdur. Bob Rosner işyerinde astlar, üstleri
ya da iş arkadaşları tarafından duygusal tacize uğrayan iş görenleri ‘işyeri gazileri’ olarak
tanımlamış ve bu kişilerin deneyimlerini paylaşmaları ve başlarına gelenlerle ilgili öğrenmek
istedikleri konusunda profesyonel yardım almaları için http://workingturkiye.cwounded.com
sitesini

kurmuştur.

Türkiye’de

ise,

www.mobbingturkiye.com

veya

www.psikoljikyildirma.com sitelerinde mobbinge maruz kalan çalışanlar tecrübelerini
paylaşmakta, yalnız olmadıklarını anlamakta ve bu sorunla baş edebilmek için
başvurabilecekleri yolları öğrenmektedirler (Altuntaş, 2010: 2998).
19 Mart 2011 tarihindeki Resmi Gazetede Başbakanlıktan İşyerinde Psikolojik Tacizin
Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı bir genelge yayınlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının
yanı sıra özel sektör çalışanlarını da kapsayan genelge kapsamında çalışanların uğradığı
psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum
kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla ‘Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’ kurulacağı
ifade edilmektedir. Genelgede çalışanların mobbingden korunmak için alması gereken
tedbirlerden bahsedilmektedir (http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1293.htm).

10.5.6. İş-Aile Çatışması
İş ve aile yaşamının uyumlaştırılamaması sorunu, kadın istihdamının artmasının
önündeki temel engellerin başında gelmektedir. İş ve aile yaşamı arasındaki dengenin
sağlanamaması, kadınların iş yaşamına katılma ya da hane içinde kalma gibi bir tercihe
yönlendirmektedir. Ülkemizdeki mevcut toplumsal, ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan
sorunlar göz önüne alındığında kadınlar için işgücü piyasasına girmek yerine evde kalmak, bir
tercihten çok zorunluluk haline gelmektedir. Kadınları bu yönde karar almalarına yol açan
nedenlerin başında, çalışma saatlerinin esnek olmaması, çalışanlara tanınan izin
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politikalarının yetersiz oluşu ve çocuk bakım hizmetlerinin yeterli ve ulaşılabilir düzeyde
olmaması söylenebilir (Metin ve Kariman, 2013: 36).
Kadının çalışma yaşamında aktif olarak yer almasını engelleyen nedenlerin başında
kadının geleneksel aile sorumluluğunu benimsemesidir. İş sorumluluğunun yanında ev
sorumluluğunu da yürütmeye çalışan kadın, aile yakınları ve eşi tarafından destek
görmeyince, mecburen çalışma yaşamından çekilmek durumunda kalmaktadır (Işık Erol,
2015: 15).
İş-aile yaşamının uyumlaştırılamaması kadınların karşılaştıkları içsel engellerin
başında gelmekte olup, her yönden kadını baskı altında tutarak kadın çalışanların çok zor
aştıkları engel olarak değerlendirilmektedir. İş-aile çatışması, iş ve aile rollerinin
kesişmesinden kaynaklanan karşıt baskılar olarak belirtilmektedir (Doğru,2010: 52).
Genellikle “iş-aile yaşam çatışması” roller arası çatışmanın özel bir türü olarak
nitelendirilmekle birlikte, bir örgütün üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol ile bir
ailenin üyesi olmanın gereği olarak benimsenen rol arasında bir dengenin sağlamaması
sonucunda ortaya çıkar (Işık Erol, 2015: 17).
Kuşkusuz çalışma yaşamı, kadına ekonomik bağımsızlık ve toplumsal değer artışı
başta olmak üzere pek çok avantaj sağlamaktadır. Ancak diğer taraftan geleneksel değer ve
tutumların halen süregelmesi nedeniyle çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Nitekim
günümüzde iş hayatı ile aile yaşamı arasında sıkışan kadın, iki önemli rolün gereklerini yerine
getirmeye çalışırken bir ikilem yaşamakta ve bu ikilemin kadının aşırı rol üstlenmesine yol
açtığı görülmektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 213).
Kadınların ailevi sorumluluklarının fazlalığı, iş ve aile alanlarında rol çatışmasından
en fazla etkilenen taraf olmalarına yol açmaktadır. Çatışmadan bıkan kadınların genellikle
birkaç sene çalıştığı daha sonra çeşitli ailevi sebeplerle işyerlerinden ayrıldığı görülmektedir.
Yapılan araştırmalar, ülkemizde kadınların ortalama ücret karşılığı çalıştıkları, çalışma
süresinin ortalama sekiz yılla sınırlı kaldığı, çalışan her iki kadından birinin ilk beş yıl
içerisinde evlilik ya da hamilelik gibi nedenlerle, emekliliğe hak kazanmadan işten
ayrıldıkları belirlenmiştir (Işık Erol, 2015: 17-18). ‘‘Toplumumuzda genellikle ev işleri ve
çocuk bakımı kadınlar tarafından yapılan ve yapılması beklenen işlerdir. Erkeklerin genellikle
muaf tutulduğu bu işlerden kadınların sorumlu kılınması, onların ev dışında çalışma
kararlarını etkileyen önemli bir unsurdur’’ (Alkaya, 2011: 7).
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Kadınlar, ev ve iş hayatındaki sorumluluklarını uyumlaştırmaya çalışırken
karşılaştıkları engeller onları çalışma hayatından uzaklaştırmaktadır. Ataerkil aile yapısına ve
toplumun kadına biçtiği role göre kadının birincil görevi annelik ve çocuk bakımıdır.
Ülkemizde kreş veya gündüz bakımevlerinin yeterli olmaması, ya da annelerin çocuklarını
bırakabileceği eş, dost, akraba gibi yakınlarının olmaması çalışan kadınları iş hayatından
uzaklaştırmaktadır (Kızılgöl, 2012: 92). Birçok kadına verilen ücretin, çocuk bakım
maliyetini karşılamaya yetmemesi kadınları evde kalmaya zorlamaktadır. Bu ve buna benzer
sebeplerden dolayı, aile içerisinde “çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı” gibi sorumlulukları
sadece kadınlara yükleyen toplumsal bakış açısı değişerek bu sorumlulukların “anne”, “baba”,
“devlet” ve “işveren” arasında paylaşılması yaklaşımı benimsenmelidir (Işık Erol, 2015: 16).

10.5.7. Medeni Durumun Etkisi
Evli olmak erkeği avantajlı konuma getirirken kadın için iş bulmasını veya terfi
etmesini zorlaştırıcı bir etken olarak görülmektedir (Alkaya, 2011: 26)
İstihdama katılma oranlarını etkileyen önemli faktörlerden biri nüfusun medeni durum
yapısıdır. Türkiye’de medeni durum yapısındaki farklılıklar özellikle kadınların istihdama
katılımında bazı sorunlar yaşamalarına yol açmaktadır. Kadınların istihdama katılma oranları
medeni durum açısından ele alınıp incelendiğinde genel olarak bir artış eğiliminde olduğu
görülmektedir. Özellikle bekâr ve boşanmış kadınların istihdama katılım oranlarında belirgin
artış yaşanmasına karşılık, evli kadınlarda genel olarak düşük oranlarda da olsa artış eğilimi
izlenmektedir. Eşi ölmüş olan kadınların istihdama katılımı ise birbirine yakın değerlerde
olduğu belirtilmektedir (Karabıyık, 2012: 251).
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OKUMA PARÇASI: KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN DEVRİM GİBİ
DEĞİŞİKLİK!
Kadın çalışanın hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen hükümet, devrim niteliğinde
adımlar atıyor. Kadınlar artık gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalışamayacak, evlerinden
araçlarla işe götürülüp, getirilecek
İstihdam, yatırım, üretim ve sosyal politikalarda kadına pozitif ayırımcılık yapan hükümet,
gece çalışmalarında da koruma kalkanı hazırladı. Sabah'ın haberine göre özellikle gece
çalışmalarıyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı.
Buna göre, kadınlar gece işlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Gece çalışacak
kadınların isim listeleri iş müfettişlerince yapılan denetimlerde gösterilmek üzere saklanacak.
Gece çalışan kadınlar evlerinden uygun araçlarla alınarak işe götürülüp getirilecek. Çalışma
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kadınların gece çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce
çalışmalarında sakınca olmadığına yönelik sağlık raporu alınması gerekiyor. Çalışanın özel
durumu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri
hekimince belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılması sağlanmalı" dedi.
İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ
Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, yaklaşık 14 milyon ev kadınının da sigortalı olması için tüm
imkânları seferber ederken, çalışan kadınları korumaya yönelik de tedbirler alıyor. 2005'te
yüzde 21 olan kadın istihdamı oranı 28'e yükseldi. Son altı yılda kadın istihdamı yüzde 60
artarak yaklaşık 4.5 milyona ulaştı.
MİKRO KREDİ İLE DESTEK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu artışı da yeterli bulmuyoruz,
artırmak için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları işbirliğiyle, sadece kadınlara açık mikro kredi uygulamasıyla mali kaynak
sağlıyoruz. Bugüne kadar 160 bin yoksul, dar gelirli kadına 606 milyon lira kaynak dağıtıldı"
dedi.
KADINLAR İŞTİRAKÇİ OLUYOR
Yeni dönemde kapsayıcı kalkınma modeli ile üniversite mezunu kadınların istihdamında da
yüzde 60'ın üzerinde artış görüldü. İstihdam-girişimcilik merkezlerinde eğitilen kadınlara
iştirakçi firmalarda istihdam sağlanıyor. Özellikle kız çocuklarının mesleki eğitim
programlarından yararlanması için çeşitli projeler yaşama geçirilirken, çocuk bakım
hizmetleri, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar konusunda yeni teşvik olanakları yaratılacak.
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-is-hayatinda-devrim-ekonomi-2442754/
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SONUÇ
Bir ülkenin ekonomik açıdan kalkınması, kadının işgücü piyasasında yer almasıyla
paralellik göstermektedir. Kadınların işgücüne, dolayısıyla ekonomiye kazandırılması ülkeler
için kazanç sağlamanın yanı sıra, ekonominin kalkınmasında ve büyümesinde önemli bir
etkendir. Bu sebeple, kadınların işgücüne katılımı için gerekli politika ve teşviklerin
yapılması gereklidir. Bu konuda, ilk olarak kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek ve
bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmak amaçlanmalıdır. Özellikle geri kalmış bölgelerde
kız çocuklarının okutulmasına yönelik teşvikler yapılarak, yatılı okullar açarak, çeşitli burslar
vererek eğitimin artırılması sağlanmalıdır. Eğitim tek yönlü olarak değerlendirilmemeli,
işverenlere de düzenlenecek seminerlerle kadın işgücü çalıştırma konusunda eğitimler
verilerek kadın istihdamı konusunda olanak sağlanmalıdır.
Eğitim seviyesinin düşüklüğü, kayıt dışı istihdamı ve işgücüne katılma oranını
etkilemektedir. En çok ilkokul düzeyinde kayıt dışı istihdam yoğunlaşırken, lise ve üniversite
eğitim düzeylerinde kadınların işgücüne katılım oranı artmakla beraber her ikisinde de
kadınların işgücüne katılım oranı erkelerden düşüktür. Kadınların işgücüne katılım düzeyi
eğitim düzeyi ile birlikte yükselmektedir.
Kadınların, eğitim ve meslek edinmedeki fırsat eşitsizliği, çalışma yaşamında
karşılaştıkları ayrımcı uygulamalar nedeniyle çalışma yaşamında erkek egemen yapıyı
kıramamaları, yaşamın diğer alanlarında aktif bir şekilde olmalarını engelleyen koşullara yol
açmaktadır. Yapılacak düzenlemelerle işverenlerin, iş yerlerinde kadın erkek eşitliğini
sağlamaları gerekmektedir. Kadınlar için yeni iş alanları yaratmaya çalışılmalı, bu konuyla
ilgili olarak hükümet tarafından yatırımlara teşvikler sağlanmalıdır. Kadın istihdamını
engelleyen kadınlara yönelik geleneksel bakış açısını kırmaya yönelik çalışmalara da hız
verilmelidir. Geleneksel bakış açısını değiştirmeye yönelik çeşitli toplantılar, seminerler
düzenlenmeli ayrıca uzun dönemi kapsayan planlı reklam kampanyaları yürütülmelidir.
Düzenlenen toplantılarda hem kadınlar çalışma yaşamına katılmaları için cesaretlendirilmeli
hem de toplumdaki tüm bireylere kadınların çalışmaları halinde ailelerine ve topluma
yapacakları olumlu katkılar anlatılmalıdır.
Kadın istihdamını sektörel anlamda genişletmeye yönelik olarak da, tarım dışı
sektörlerdeki çalışma koşulları iyileştirilerek kadınlara uygun hale getirilmelidir. Özellikle
part-time gibi esnek çalışma uygulamaları kadınları tarım dışı sektörlere yöneltmede son
derece faydalı olacağı düşünülmektedir. İşyerlerinde açılacak kreşler, kadınların iş hayatına
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girmelerindeki en büyük sorunlardan biri olan çocuk bakımı sorununu ortadan kaldıracak ve
kadın istihdamına olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir
Kadın istihdamını artırma konusunda hükümete, sivil toplum örgütlerine ve de
medyaya önemli görevler düşmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar arttırılmalı ve
geliştirilmeli, kadın istihdamının artırılmasına yönelik hükümet politikalarında çalışmalara
yer verilmeli, iyileştirmelere yönelik olarak hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte
çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1. İlk kez ve bugünkü anlamı ile ücretli kadın işgücü kavramının ortaya çıkmasında en
önemli tarihsel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fransız İhtilali
B. Sanayi Devrimi
C. I. Dünya Savaşı
D. II. Dünya Savaşı
E. Meşrutiyet Dönemi
2. Kadın işçilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasalar ilk olarak hangi ülke tarafından
çıkarılmıştır?
A. ABD
B. Fransa
C. İngiltere
D. Almanya
E. İsviçre
3. Cumhuriyet dönemine ait kadın işçilere yönelik ilk önemli sayısal veriler hangi yıl
tespit edilmiştir?
A. 1924
B. 1927
C. 1932
D. 1934
E. 1942
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4. Aşağıdakilerden hangisi kadınların iş yaşamına katılmalarının sosyal sebeplerinden
değildir?
A. Bağımsızlık kazanma duygusu
B.Sosyal statü sağlama
C. Eğitimini değerlendirme fırsatı
D.Erkeklerin evi geçindirmede yetersizliği
E. Kadının kendini kanıtlama isteği
5. Aşağılardan hangisi kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlardan biri
değildir?
A. Cam Tavan Sendromu
B. Mobbing
C. Cinsel Taciz
D. Pozitif Ayrımcılık
E. İş-Aile Çatışması
6. Bir davranışın ya da iletişimin işyerinde psikolojik taciz olarak isimlendirilebilmesi
için söz konusu davranışın hangi aralık ve süre ile gerçekleşmesi gerekmektedir?
A.Haftada bir-12 ay süre
B.Onbeş günde bir-12 ay süre
C.Haftada bir-6 ay süre
D. Onbeş günde bir-6 ay süre
E.Onbeş günde bir-10 ay süre
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7. Aşağıdaki davranışların hangileri işyerindeki mobbinge örnek olarak verilemez?
A.Çalışanı yeterince çaba göstermediği için suçlamak
B.Çalışanı, yaşını temel alarak deneyimsiz olduğu gerekçesi ile aşağılamak
C.Çalışanın, örgütün sunduğu imkânlardan yararlanmasını engellemek
D.Çalışana görev tanımındaki işleri vermek
E.İş arkadaşlarının ya da müşterilerin önünde hakaret etmek, küçük düşürmek
8. Aşağıdaki davranışlardan hangileri mobbing olarak kabul edilir?
I. Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek
II. Sosyal ilişkilere saldırılar
III. İtibarınıza saldırılar
IV. Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırışlar
V. Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar
A.Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I, III, IV ve V
D. Sadece I, ve IV
E. Sadece I, II ve IV
9. İstihdamı daraltma, kıdemli çalışanları genç iş gücü ile ikame etme veya kurum
içinde istenmeyen bir kişiden kurtulma gibi hedeflerle bizzat kurum tarafından yöneltilen
taciz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.Kurumsal
B.Cinsel
C.Psikolojik
D.Duygusal
E.Fiziksel
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10. Mobbing'in mağdurlar üzerinde sonuçları neler olabilir?
I.Ruhsal bütünlük sorunu
II.Fiziksel sağlık sorunları
III.İşine devam etme isteği
IV.Kendinden şüphe etme
V. İçe kapanma
A. Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I, II, IV ve V
D. Sadece I, ve IV
E. Sadece I, II ve IV

Cevaplar
1. B

2. C

3. B 4.D

5.D 6.C

7.D 8.B

9.A 10.C
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11. GÖÇ VE GÖÇMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, hem ulusal hem de uluslararası bir konu olan göç ele alınacaktır. Göç ile
ilgili kavramsal açıklamalar yapıldıkan sonra, bireylerin ve toplumları göç etmeye iten veya
çeken sebepler iredelenecektir. Ayrıca göç etmenin ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve
kültürel konular da ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göç insanlık tarihi ile özdeş bir kavram mıdır?

2)

Göç kimleri olumsuz etkilemektedir?

3)

Göç bireyler için bir yatırım aracı olabilir mi? Açıklayınız.

4)

Avrupa Birliği ülkelerinin ortak göç politikası var mı?

5)

Avrupa Birliği'nde göç politikaları nasıl gelişmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Göç ve etkileri

Avrupa

Birliği

politikaları

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Göç etmenin olumlu ve olumsuz Türkiye Göç İdaresi verilerinin
sonuçları

ayrıca irdelenmesi

göç Avrupa Birliği göç politikaları Avrupa
nasıl gelişmektedir

Birliği

ülkelerinde

göçmenlere dair politikalar
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Giriş
Göç insanlık tarihiyle birlikte başlatılan bir kavram olmuştur. Tarihte ilk zamanlar
tarım ve hayvancılık için uygun ortamlar bulmak için göç etmiş olan insanlar daha sonraları
pek çok sebeple göç olayını gerçekleştirmiştir. Birey ve kitlelerin yer değiştirme hareketi
siyasi, ekonomik, sosyal ve doğal nedenler etrafında gerçekleşebilmekte ve mekân anlamında
da büyük coğrafyaları etkilemektedir. Göç konusu yol açtığı etkilerden dolayı, dünyanın en
önemli konularından biri olmaktadır. Göç konusu, nedenleri ve sonuçları itibariyle çok
boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir sosyal sorundur. Neden ve sonuçları yanında
etkilediği toplumlar açısından da tartışılması gereklidir. Göç sadece göç edenleri değil, göç
edilen yerde bulunan yerleşik toplumları da etkilemektedir. Aslında pek de gündemde
olmayan, fakat diğerleri kadar önemli olan, kaynak ülkenin toplumlarının da göç sürecinden
etkilendiği söz konusudur.
Küreselleşme ile birlikte göç hareketleri hız kazanmıştır. Şöyle ki gelişen haberleşme
ve ulaşım sistemleri ile kişiler artık çok kolay bir şekilde göç edebileceğini bizlere de
göstermektedir. Artık çok uzaktaki bir bölgeye bile göç etmek zaman anlamında da eskisi gibi
zahmetli olmamakta ve bu da insanları bazı bölgelere göçme noktasında teşvik eder
niteliktedir. Göç olgusu insanları ve toplumları etkileyen önemli kavramlardan biridir.
Özellikle devletlerarası sınırların küreselleşme ile kalkmaya başlamasıyla birlikte dünyanın
herhangi bir yerinde yaşanan göç olayı birçok toplumu ilgilendirir ve sonuçlarından etkilenir
olmasına neden olmuştur.
İnsanların yer değiştirme hareketi bazen ise zorlama yoluyla olmuş ve tarih zorunlu
göçlere şahitlik etmiştir. Zorunlu göçlerde kişisel irade söz konusu olmayıp göç kararı
otoriteler tarafından alınmaktadır. Bunların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde meydana
gelen savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar, mülteci
denilen ayrı bir göçmen grubunu da oluşturmaktadır. Yaşanan zor şartlar bu durumda
insanları göç etmeye zorlamakta ve başka çare de bu noktada bırakmamaktadır. Göç
noktasında yine önemli bir konu olan beyin göçü ise gelişmekte olan ülkeler için büyük
sorunlardan biridir. Birçok neden ile yüksek nitelikli vasıflı insanların gelişmiş ülkelere
göçmesi ile birlikte gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik kalkınma noktasında da bir
kayıp olmaktadır. Bu noktayı kendileri açısından avantaja dönüştüren gelişmiş ülkeler ise
yüksek nitelikli vasıflı bu insanlar için uygun çalışma ortamları sağlayarak kendi ülkelerini
çekim merkezi haline getirmeyi başarmışlardır.
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Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) görüşüne göre günümüzde 740 milyon civarında
iç göçmen ve yaklaşık 215 milyon uluslararası göçmen vardır. Ayrıca gün geçtikçe dünya
genelinde de iç savaşlar ve karışıklıklar artmakta, bunlar ile beraber göçmen sayısında da
artışlar yaşanmaktadır. Birçok ülke de bu göç dalgalarından etkilenmiş ve etkilenmektedir.
Yakın zamanda yaşanan Suriye Krizi de bunu göstermiştir ki yaşanan bir iç savaş başta
ülkenin komşu ülkeleri olmak üzere birçok devleti dolaylı veya dolaysız etkilemiş ve bu etki
hala da sürmektedir.
Ailelerin dağılması, toplumsal bağların kopması, emek piyasalarının etkilenmesi,
işgücü göçü, beyin göçü, eğitim ve mesleki gelişim, ayrımcılık, katılım, dini ve kültürel
çatışmalar ve birçok durum göç ve göçmen konusu ile ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği’nin
(AB) ekonomik ve sosyal olarak cazip bir bölge olması nedeniyle, gelişmekte ve az gelişmiş
olan ülkelerden gelen göçmenler için sürekli bir ümit kapısı olmuştur. Önceleri işgücü
ihtiyacını karşılamak amacıyla kontrollü kabul edilen göçmenler, sonraları kontrol dışına
çıkarak her AB ülkesi için sıkıntılı olmaya başlamıştır. Böylece her üye ülke kendi
düzenlemelerini yapmaya gayret ederken, AB çapında da ortak politikaların yapılması
yönünde çabalar olmuştur.
Avrupa'nın çoğunluğunu Suriye iç savaşından kaçanların meydana getirdiği ve AB'nin
politikalarını sıkıntıya sokacak derecede tüm ülkeleri etkileyen ani göç dalgası, Avrupa’ya
sıkıntı yaşatmaktadır. Bu göç dalgası göstermiştir ki, Avrupa ve uluslararası toplum büyük
sayıdaki göç dalgalarına hazır değildir. Zor durumda kalan göçmenleri koruyacak yeteri kadar
sistemlere ve altyapıya sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Böyle bir altyapının olmaması
nedeniyle, popülist söyleme sahip olan liderlerin bu açıkları kullanarak, uzun yıllar boyunca
temelleri ve üst yapısı oluşturulan liberal-özgürlükçü ve hoşgörülü olan toplumu olumsuz
yönlendirdikleri görülmektedir.
Akdeniz ve Ege Denizi üzerinden canlarını tehlikeye atarak Avrupa'ya geçen
göçmenlerin 4000 kadarı hayatlarını kaybetmiştir (The Economist, 2016). Üstelik Avrupalı
resmi görevliler mağdur durumda olan bu insanlara destek vermedikleri gibi, onları ölüme
terk edecek yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu tür yaklaşımlar, bir başka yönüyle bakıldığında
Avrupa'nın geldiği hatalı durumu gözler önüne sermektedir. Halen Macaristan ve Polonya'da
iktidarda bulunan göçmen karşıtı olan partilerin söylem ve politikaları, diğer ülkelerde ılımlı
olan politikacıları da göçmen karşıtı politikaları benimsemeye mecbur bırakmaktadır. Bu
yaklaşım Avrupa içerisinde göçmen politikaları konusunda işbirliği imkanlarını olumsuz
etkilemektedir. Bu süreç, Avrupa'nın dış dünyada daha şövenist ve beceriksiz olduğu
kanaatini de oluşturmaktadır. Yaşananlar, AB’de göç konusunda önemli değişimlere neden
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olacak sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece, AB’nin önemli bir altyapısı
olan Schengen vize sisteminin sorgulanır hale gelmesi, sadece göç politikalarını etkilemekle
kalmamış, ayrıca Birliğin ekonomik, sosyal, siyasi ve özgürlüklere bakışını tehdit eder hale
gelmiştir. Dolayısıyla AB’nin özgürlükçü bakış açısıyla var olan göçmenlerin her yönüyle
daha fazla entegrasyonu ve içerilmeleri beklenirken, tam tersi gelişmelerin olması ve ayrıca
gelen göçmenlere uluslararası sözleşmelere aykırı davranışlar sergilemeleri Birliğin geldiği
durumun vahametini göstermektedir.
Son yıllarda önemli bir göç olgusu Suriye'de iç savaşın çıkmasıyla ortaya çıkmıştır.
Suriye'deki iç savaş sadece Suriye'yi değil, tüm Ortadoğu Bölgesi'ni etkilemektedir. Birçok
Suriyeli komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların 3 milyon kadarı Türkiye'ye
göç etmiştir. Türkiye'de bulunan bu göçmenlerin %15 kadarı onlar için kurulan kamplarda
yaşarken, diğerleri farklı şehirlerde kendi imkanları ile yaşamaktadırlar. Göçmenlerin bazıları
sınır şehirlerinde kalmayı tercih ederken, büyük bir çoğunluğu da İstanbul, Ankara, İzmir ve
Yalova gibi batı şehirlerinde yaşamayı tercih etmişlerdir. Türkiye Hükümeti Suriyeli
göçmenlerin ihtiyaçları için 2016 yılı sonuna kadar 10 milyar USD kadar harcama yapmıştır.

448

11.1. Göç Kavramı
Göç kavramını detaylı bir şekilde anlayabilmemiz için ilk olarak tanımını incelememiz
gerekmektedir. Eski dilde “hicret” olarak bilinen göç (Zaim, 2006: 327) insanlık tarihi kadar
eski bir olgudur. Ayrıca göç dünya coğrafyasının tümünde toplumları etkileyen bir yer
değiştirme hareketidir. Mekân açısından evrensel nitelikte olması, dünya üzerinde yaşayan
birçok toplumun göç olgusu ile yakından ve ya uzaktan tanışması gibi daha birçok neden göç
olgusunun günümüzde önemini korumasına neden olmuştur. Bu gibi nedenlerle göç birçok
bilim dalının da ilgi alanına girmiştir. Durum bu şekilde olduğu içinde göç tanımı noktasında
birçok düşünce göze çarpmaktadır.
Bilim dallarında farklı tanımlamaları olmakla birlikte göç, “belli bir yerleşmede
yaşayan nüfusun belli bir kesiminin çeşitli ve farklı nedenlerle, bulunduğu yerden kalkıp
başka bir yere yerleşmek üzere ya da nispeten sürekli olarak gitmesi anlamına gelmektedir”
(Şen, 2014: 233). Bu tanımda göç ile ilgili olarak vurgulanan nokta da gidilen yerleşim yerine
yerleşme amacı ve ya sürekli olarak gidilmesi unsuru oldukça önemlidir. Göçün bu
tanımından da anlaşıldığı üzere göçün nedenleri oldukça farklı ve çeşitlidir. Yani insanları
göç etmeye sevk eden birçok durum ve olay geçmişte yaşanmış ve hala yaşanmaya devam
etmektedir. Başka bir ifadeyle, kişilerin gelecekteki yaşantılarının ya bir bölümünü ya da
tamamını idame ettirmek üzere bir yerleşim yerinden diğerine yerleşmek maksadıyla yapmış
oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirmedir (Adıgüzel, 2016: 3).
Göç, kişilerin gelecekte hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere
tamamen yahut geçici bir süre ile bir yerden başka bir yere yerleşmek kaydıyla yaptıkları
coğrafi yer değiştirme hareketidir. Yer değiştirme hareketinin nedeni ne olursa olsun burada
esas olan ve göçün tanımına temel olan durum toplumların yer değiştirme hareketi içinde
oluşlarıdır. Göç, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb. bünyesi ile yakından ilişkili
ve onu derinden etkileyen bir sosyal olaydır. Toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, politik
gibi diğer boyutlardan etkilenmesi olumlu bir şekilde olacağı gibi olumsuz bir etkilenme de
söz konusu olabilmektedir (Tüfekci, 2002:1).
Yine göç Türk Dil Kurumu’na göre göç, “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle
bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir
yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil
Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük). Bu tanım ise bizlere göçlerin nedenleri konusunda ipucu
vermektedir. Buna göre göçün nedenlerinin ekonomik, toplumsal ve siyasal boyutları söz
konusudur.
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Uluslararası Göç Örgütü ise “Bir kişinin veya bir grubun bir devlet içindeki ya da
uluslararası bir sınır üzerinde yer değiştirmesi hareketi” olarak göçü tanımlamaktadır. Bu
nüfus hareketi çok çeşitli nedenlerle hareket eden insanları kapsamaktadır. Bu yer değiştirme
hareketinin nedeni ve uzaklığı ne aralıkta olursa olsun; göç, mültecileri, zorla göç ettirilmiş
kişileri, ekonomik göçmenleri ve aile birleşimi nedeniyle yaşanan göç hareketi de dâhil olmak
üzere daha birçok amaç için hareket eden kişileri kapsamaktadır (International Organization
for Migration).
Sonuç olarak göç, birden çok faktörle ortaya çıkabilen, süreç içinde niteliği
değişebilen bir olgudur. Ayrıca göç, nüfus ve coğrafi temelli bir hareketlilik olarak
tanımlanmasına rağmen, sosyolojik olarak da göç olgusu sınıfsal, etnik, ırksal, dinsel ve
toplumsal cinsiyet gibi unsurları temel alan bir içeriğe sahiptir (Güneş, 2012: 185). Ancak
insanları göçe iten bu unsurlar bazen tek başına göçe neden olmakta iken, bazen de iki ve ya
daha fazla unsurun temel oluşturması da göçlere neden olmaktadır.

11.2. Göçün Tarihçesi
İnsanların yer değiştirme hareketi, neredeyse insanlık tarihinin başlangıcından bu yana
sosyal hayatın en önemli öğelerinden birisi haline gelmiştir. Ulus devletlerinin oluşumu ve
uluslararası siyasi sistemin temel aktörü olmasını takiben ise, bu hareketlilik sınır ötesi
dolaşım şeklini alarak farklı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamlar da kazanmıştır. Burada
uluslararası göç kavramı devreye girmiştir. İnsanlık tarihine etki eden en önemli unsurlardan
biri olan göç; toplumların gelişimine katkıda bulunmuş, birçok kültür ve uygarlığı
zenginleştirmiştir. Çünkü bir toplumda ortaya çıkan yeni buluş ve düşünceler diğer toplumlara
kolay bir şekilde göç ile taşınmıştır. Göç küreselleşme süreci içerisinde dünyanın farklı
bölgelerinde toplulukları, kültürleri, ekonomileri bütünleştirmiş ve birbirine bağlı hale
getirmiştir. İnsanlık tarihi incelendiğinde her çağda insanların yer değiştirme hareketliliğine
rastlamak mümkündür. Günümüze kadar insanlık tarihinde yer alan insanların yer değiştirme
hareketi, farklı nitelikler kazansa da genelde, ihtiyaçları karşılamak için kaynak arayışı veya
yaşam koşullarını değiştirmek şeklinde olmuştur (Özdemir, 2008: 8).
Göç daha önceden de bahsedildiği gibi temelde, bir yer değiştirme hareketi olarak
görülmektedir. Bu yer değiştirme eylemi ise tarihin en eski zamanlarından itibaren kitlesel
veya bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. İlkçağda göçlere insanların topluluk halinde
yaşamaya başlamaları ile rastlamaktayız. Buradaki göçler belirtildiği gibi kitlesel bir nitelikte
gerçekleşmiştir. Özellikle ilk çağlarda, yerleşik hayata geçilmesine kadar olan süreç içerisinde
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görülen yer değiştirmeler kimi kez açlık, kimi kez savaşçı kabileler, bazen de avcılık
faaliyetlerinin zorlamasından ileri geliyordu (Tüfekci, 2002: 9). Yerleşik hayata geçiş
noktasında ise insanların ekonomik faaliyetleri belirleyici olmuştur. İnsanlar bu dönemde
hayvancılık ve tarımla ile uğraşmıştır. Bu nedenle sulama olgusu onlar için önemli olmuştur.
Sulama olgusu sayesinde tarımın gelişmesini sağlanmış ve toprak ve iklim koşullarının
uygunluğu bu dönem ekonomik faaliyetleri için oldukça önemli olmuştur (Şahin, 2013: 43).
Toprak, iklim koşulları ve su kaynakları da bazı bölgelerin önemini arttırmıştır. Büyük akarsu
vadi ve deltalarının, üzerlerinde göreli olarak geniş toplumsal birimlere yol açtıkları, tarihin
iyi bilinen ve yerleşmiş özellikleri arasındadır. Fırat ve Dicle de, Mezopotamya bölgesine
sağladıklarıyla bu varsayımı doğrulamaktadır (Sander, 2006: 32). Mezopotamya bölgesi bu
açıdan insanların yerleşimi açısından oldukça elverişli bir nitelikte olmuştur. Tarih içerisinde
de bu bölge göçebe saldırılarına da bulunduğu konum açısından açık olmuştur. Buradan da
anlaşılacağı gibi o dönemde göçler iklim koşulları, sulama kaynakları, tarım ve hayvancılık
için uygun koşulları sağlama açısından gerçekleşmiştir.
İlkçağ sonrasında Ortaçağ devresinde ise göç hareketleri en çok Akdeniz
Bölgesinde

görülmüştür.

Akdeniz

Bölgesinde

bu

durumun

yaşanmasının

başlıca

nedenlerinden biri ise bulunduğu coğrafi konumdur. Bu tarihlerdeki göçler içersinde en büyük
ve önemlisi Kavimler Göçü olmuştur. Kavimler Göçü sonrasında Roma İmparatorluğu
yıkılmıştır. Göçlerin etkilerine daha sonra değinilecektir. Ancak sonuçları açısından
imparatorluğun dağılmasında etkili olması göçlerin aslında toplumları ne derece de
etkilediğinin anlaşılması açısından oldukça önemli bir göstergedir. Hun’ların Orta Asya’dan
çıkışla başlattıkları bu göç sonucunda; Hun’ların önünden kaçan Germenler dalgalar halinde
Avrupa’ya göç etmişlerdir. Çin uygun iklim koşullarından dolayı ortaçağ tarihinde önemli bir
göç merkezi olmuştur (Tüfekci, 2002: 11).
Tarihsel perspektifte göç irdelenirken önemli sayılabilecek bir aşama da coğrafi
keşifler sonrası dönemdir. Elbette ki yeni keşfedilen yerlere yoğun bir göç dalgası
yaşanmıştır. Örneğin 19. yüzyılda Avrupa nüfusundaki yıllık artış % 0,8 iken coğrafi keşifler
sonrası Avrupalıların yerleştiği Birleşik Devletlerde % 2,4, Kanada’da % 1,6 ve
Avustralya’da % 4,4 ve Yeni Zelanda’da % 6,8’e ulaşmıştır. Avrupa’ya oranla yeni yerleşime
açılan bölgelerdeki nüfus artışında ana sebebin göç olduğu söylenebilir. 1830 ile 1930
arasında yalnız Kuzey Amerika’ya Avrupa’dan 60 milyon dolayında insan göç etmiştir
(Küyük, 2011: 25).
Göç olayı kır, kent ve ülke gibi yerleşim birimleri arasında gerçekleşmektedir. Göç
eyleminin gerçekleştiği yerleşim birimleri ister göç alan olsun veya ister göç veren olsun, bu
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olgunun olumlu veya olumsuz sonuçları ile karşılaşmışlardır. Özellikle Sanayi Devrimi
sonrası hızla sanayileşen toplumlarda başta İngiltere, Amerika ve Almanya gibi devletler çok
yoğun bir şekilde göç almış olup bu durumun olumlu ve olumsuzluklarını gelişen süreç içinde
yaşamışlardır. Bununla beraber göç eden insanların, göç ettikleri yerleşim birimlerine uyum
sağlama sürecinde yaşadığı zorluklar bazı sorunları ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu
sorunları giderme noktasında ise göçmenler bazen de kendi çözümlerini üretmişlerdir. Bu
çözümlerden biri ise göçmenlerin bir arada yaşadıkları mahalleler olmuştur. Bu mahallelere
ise dünyanın hemen her ülkesinde rastlamak mümkündür. Örneğin, Ankara Varlık Mahallesi
1950–1952 yılları arasında Bulgaristan’dan göç eden iskânlı göçmenlerin yerleşim alanıdır
(Bayraktar, 2012). Her yerleşim birimi kendine özgü yaşam kültürünü oluşturmuş, bu kültüre
sahip insanların göç etmesi, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Çünkü göçler ile
birlikte hem göçmenler hem de göç edilen ülke açısından bir takım sorunlar meydana
gelmiştir (Özdemir, 2008: 8).

11.3. Göçün Nedenleri
Göç olayının temelindeki neden ilk çağlardan sanayi toplumlarına kadar olan
dönemlerde özellikle, insanların geçimlerini sağlamak için tarım, hayvancılık, açısından
elverişli yerleri elde etme isteğidir. Göçler; genellikle tabiat şartları, ekonomik ve siyasal
nedenler dolayısıyla meydana gelmiş ve gelmektedir. Ancak göç etme nedenleri küreselleşme
ile daha da çeşitlenmiştir. Bundan dolayı küreselleşmeyle birlikte de birçok göç türünün de
ortaya çıkması hızlanmıştır. Beyin göçü bu göçlere en büyük örneklerden biridir. Tarım
toplumlarında doğa koşulları, doğal kaynakların yetersizliği, kuraklık ve kıtlık gibi nedenler
göç için temel oluşturmakta iken; sanayileşme sonrası toplumlarda bu nedenler değişim
göstermiştir. Ayrıca tabiat şartları ve ekonomik nedenler genellikle iç göçler yaşanmasına
neden olmuştur (Atabay, 2012: 279). Örnek üzerinden durumu belirtmek gerekirse ise iklim
değişiklikleri, Orta Asya kavimlerinin, bilhassa Türk olarak bilinen kavimleri batıya göç
etmeye zorlayan ana nedenler arasındadır. Ayrıca hayvancılığa dayanan ekonomilerde
otlakların azalması veya bitki hastalıklarının ortaya çıkması, insanların beslenmesini tehlikeye
düşürünce göç kurtuluş yolu olmuştur. Eğer göç insanlar için kurtuluş yolu olmasaydı;
insanlar kıtlık ve açlık sorunu ile karşılaşmak zorunda kalacaklardır. Aslında göç bu noktada
insanlar ve toplumlar için hayati ve kritik bir hareket niteliğinde olmuştur. İrlanda’da 19.
yüzyılda bitki hastalıkları patates tarlalarını yok edince, feci açlık çeken halk kurtuluşu Kuzey
Amerika’ya göç etmekte bulmuştur. Benzeri şekilde, aynı yüzyılda Osmanlı idaresinde
bulunan Lübnan ve Suriye’deki halkın bir kısmının geçimini sağlayan bağlara filoksera
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hastalığı büyük hasar verince halk, çareyi Kuzey ve Güney Amerika’ya göç etmekte
bulmuştur (Erdoğan ve Kaya, 2015: Önsöz 24).

11.3.1. Siyasal Nedenler
Göçlerin nedenlerinden bir bölümü olan siyasal nedenlere örnekler verecek olursak
eğer savaşlar, mübadeleler, etnik çekişmeler, İhtilaller, iç isyanlar, terör olayları, sınır
değişiklikleri gibi unsurlar siyasal nedenler arasında yer almaktadır. Savaş sonucu toprak
kayıpları, yerel halka baskı ve zorlamalar ise dış göçlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
Siyasal nedenler ise istisnaları olmakla birlikte, büyük ölçüde dışarıdan içeriye doğru yapılan
göçlerin temel nedenidir (Atabay, 2012: 279). Ayrıca milli ve dini baskılar sonucu birçok göç
olayı yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Bu konuda yaşanan göçlere bakılmak istenirse 19.
yüzyılda Rusya’nın Kafkas ve sonra Balkan Müslüman halklarını Osmanlı topraklarına göç
etmeye zorlaması bizlere göçlerin siyasi boyutunu işaret etmektedir. Yine Stalin’in Kırım,
Çeçen, Ahıska gibi halkları 1944 yılında Orta Asya’ya sürmesi yerel halka karşı baskı ve
zorlama ile yaşanan göçlere birer örnektir. 1947’de İngiltere’nin Hindistan’dan çekilmeye
karar vermesinden sonra kurulan Pakistan ve Hindistan devletleri en azından yedi milyon
Müslüman ve Hindu insanı karşılıklı olarak göç etmeye zorlamıştır. Göçe zorlanan Müslüman
ve Hindular göç sırasında birçok sıkıntı çekmişlerdir. Aynı akıbete, değişik şekilde
Yugoslavya ve Bulgaristan’da yaşayan Türk-Müslüman halk da uğramıştır.
Yine siyasal nedenler arasında yer alan mübadeleler de göçün uluslararası hukuk
boyutunda ele alınması noktasında oldukça önemlidir. Türkiye ve Yunanistan arasında
gerçekleşen nüfus değişimi bu açıdan önemli bir örnektir. Bu nüfus değişimi ayrıca 30 Ocak
1923 tarihinde Lozan Konferansı’nın birinci aşamasında Mübadele Protokolü imzalanmıştır
(Atabay, 2012: 280). Mübadele ayrıca zorunlu göç kapsamında olması açısından da önemli
bir örnektir. Taraflar yapılacak olan nüfus değişiminin zorunlu olması noktasında
anlaşmışlardır ve bunu hukuk aracı ile de belirtmişlerdir.

11.3.2. Doğal Nedenler
Tarihin ilk çağlarından biri en sık görülen göç nedenleridir. Erozyon, kuraklık,
depremler, volkanik püskürmeler, sel ve su baskınları, heyelanlar ve yangınlar doğal nedenler
arasında sayılabilmektedir. Genellikle doğal afetler olarak göçlere neden olan bu olaylar
insanlığın ilk zamanlarından beri bireysel ve kitlesel göçlere neden olmuştur. Ayrıca bir
bölgede doğal afetlerden dolayı bir kıtlık yaşanıyorsa eğer bu kıtlığın daha da devam etmesi
göçleri elbette ki kaçınılmaz hale getirecektir.
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XIX. yüzyılda Erzurum Vilayeti’nde kuraklık, kıtlık ve neticesindeki göç olayları
yaşanmıştır. Köylerdeki halk bu dönemlerde öncelikle vilayet dâhilinde diğer kasaba ve
şehirlere, ardından ise yakın vilayetlere göç etmişlerdir (Gül, 2009: 151). Devletler bu
nedenlerle göçleri genellikle desteklememiştir. Çünkü göç eden halk gittikleri yerlerdeki
sınırlı gıda ortamını tüketerek açlığın yayılma alanlarını genişletebilecekleri gibi bir sorunla
devletlerin karşısına çıkabilmektedir. Açlığın diğer bölgelere yayılması devletler için sorunun
daha başa çıkılmaz bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenler göç etme noktasında
genellikle devletler olumsuz olarak tepki vermektedirler.

11.3.3. Ekonomik Nedenler
İnsanların iş imkânları, doğal kaynakların varlığı, geçim sıkıntısı, gelir dengesizliği,
tarımda makineleşme, toprakların miras yoluyla bölünmesi gibi nedenler ile göç etmeye karar
vermesidir. Burada en önemli nedenlerden biri iş imkânlarından dolayı insanların göç etmeyi
düşünmeleridir. Burada emek göçü kavramı devreye girmektedir ve bireysel ya da ailenin bu
göç kararını vermesindeki göçün maliyeti ile getirisindeki getirileri karşılaştırması oldukça
önemlidir (Biçerli, 2009: 285). Ailenin elbette bu kararı vermesinde geleceklerinin daha refah
içinde geçmesi düşüncesi önemlidir. Ayrıca tarımda makineleşme ile birlikte insan gücüne
gerek duyulan birçok işte artık insan emeğine gerek kalmaması bu insanları göç etmeye
yöneltmiştir. Geçim sıkıntısı da insanları göçe yönelten önemli sorunlardan biridir.
Bulundukları bölgede geçim sıkıntısı çeken kişiler başka bir bölgeye göç ederse bu
sıkıntısının biteceği

umudu

taşımaktadır ki

bu her zaman olumlu bir şekilde

sonuçlanmamaktadır.
Gelir dengesizliği ile ilgili olarak ise ülkemiz örneğinden yola çıkacak olursak eğer
batı ile doğusu arasında gelirin dağılımı noktasındaki dengesizlik insanları göç etme noktasına
sevk etmektedir. Gelir dağılımı noktasında batı daha cazip gelmekte ve doğudan bu bölgelere
göçler yaşanmıştır ve yaşanmamaktadır. Plansız yapılan bu göçler gidilen bölgelerde de
çarpık kentleşme, gecekondulaşma, ulaşım ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği gibi birçok
kentsel soruna yol açmıştır.
Ayrıca 20. yüzyılın son yıllarında ve 21. yüzyılda göçlerin ekonomik boyutu ağır
basmıştır. Afrika’nın, Asya’nın ve Doğu Avrupa’nın fakir ve hatta orta halli halkı daha
yüksek bir yaşam standardı elde etmek amacıyla Batı Avrupa’ya ve ABD’ye kanuni ve gayri
kanuni yollardan göç etmek için çabalamıştır. Bugün ABD’de Güney Amerika kökenli on bir
milyon “illegal” göçmen vardır. Ayrıca illegal göçmen sorunları, göç edilen ülkenin iç siyaset
sorunlarından birini de ortaya çıkarmaktadır (Erdoğan ve Kaya, 2015: Önsöz 24).
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11.3.4. Sosyal Nedenler
Kişi ve toplumların eğitim, hızlı nüfus artışı, dini sebepler, macera arama, kültürel
farklar, sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenler ile göç etmesidir.
Sosyal nedenler diğer göç etme nedenleri ile kıyaslandığında göç edenler açısından
çoğu zaman birincil bir amaç olmamaktadır. Bu noktada örnek ile konuyu aktarmak gerekirse
eğer Balkan Devletleri, Balkanlarda yaşayan Müslüman halkı göçe zorlayan en önemli
sebeplerden biri olan dinî baskılar sonucu Müslümanlar din değiştirmeye zorlanmışlar,
böylece ülkelerini Müslümanlardan arındırmaya çalışmışlardır. Bulgarlar 1912 yıllarında
Drama'ya girdiklerinde iki büyük camiyi kiliseye çevirmiştir. Ayrıca Drama'da Müslümanlara
türlü işkencelerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine Drama, Nevrekob ve Ropçoz'dan bir çok
Müslüman, Bulgar vahşetinden kurtulmak için, Kavala'ya göç etmişlerdir (Arslan, 2008: 69).
Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve ulaşım ağının yaygınlaşması eğitim nedeniyle
göçlerin oranını gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu yaşanan gelişmeler ile birlikte insanların
eğitim olanakları açısından tercihlerinin de sayısı artmış ve eğitim amacı ile göçler yaşanmaya
başlamıştır.

11.3.5. Göç Etmeye Yönelten Çekici ve İtici Faktörler
Göçlerin nedenleri temelde itici ve çekici faktörlerden oluşmaktadır. İtme çekme
kuramını ilk olarak 1966 yılında Everett Lee ortaya atmıştır. Lee, 1966 yılında “A Theory of
Migration” adlı makalesinde makalesinde göçmenden daha çok göçe yoğunlaşarak, göçlerin
karakteristik özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu nedenle göçü meydana getiren
faktörleri itici ve çekici faktörler olarak ayırmaktadır (Özgen, 2010: 16).
Ayrıca yine Lee’ye göre göç olayında 4 temel faktör bulunmaktadır (Gürkan, 2006:
31). Bunlar:
1. Yaşanan yerle ilgili faktörler,
2. Gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler,
3. Karşılaşılan engeller,
4. Bireysel faktörlerdir.
Lee’nin itme ve çekme faktörleri olarak yaptığı ayrım da hem göç alan hem de göç
veren yerde itme (negatif) ve çekme (pozitif) faktörleri bulunmaktadır. Lee kuramının
çerçevesini çizerken göç veren bölgedeki itme ve çekme faktörlerini ayrı, göç edilen
bölgedeki itme ve çekme faktörlerini ayrı incelemiştir (Özgen, 2010: 16). Göçün itici
nedenlerinden en önemlileri doğal ve toplumsal çevredir. Bu çevreler, birey ya da grubun
beklentilerini, özellikle de ekonomik gereksinmelerini karşılayamadığı zamanda göç süreci
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başlamış olmaktadır. İnsanları ve toplumları göç etmeye yönelten çekici faktörlerden bazıları
ise şunlardır:
-İnsanların içinde bulundukları yaşam standartlarını yükseltme isteği
-Daha iyi eğitim alma isteği
-Sağlık, alışveriş gibi olanaklardan daha iyi yararlanma isteği
-Kariyer yapma isteği
-Daha yüksek ücretli iş bulma isteği
-Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği
-Aile, akraba ve arkadaş ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği
Göç etmeye yönelik itici faktörler ise çekici faktörlerden farklı olarak birtakım zorluk
ve zorunluluktan kaynaklanan göçlerde etkili olan faktörlerdir. Bu faktörler insanları, bireysel
ya da toplumsal olarak göç etmeye sevk eden ve göçü bir çare olarak gösteren faktörlerdir.
Ayrıca

itici

faktörler,

hoşnutsuz

eden

baskılar

nedeniyle

insanları

bulundukları

yerleşmelerinden uzaklaştırırken, çekici faktörler insanların yeni bir yere yerleşmesinde etkili
olmaktadır (Kioutsouk, 2013: 17). Göç etmeye yönelten itici faktörlerden bazıları ise
şunlardır:
-Nüfus artış hızının yüksek olması
-Savaşlar
-Doğal Afetler
-Sosyal hizmetlerin yetersizliği
-Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
-İşsizlik
-Dini, siyasi ve etnik baskılar
-Güvenlik ihtiyacı
-Kamulaştırma faaliyetleri.

11.4. Göç Türleri
Göç etme güdüsü birçok nedenle ve ya olayla ortaya çıkabilmektedir. Özellikle
küreselleşme ile beraber ulaşım olanaklarının gelişmesi göç hareketini kolaylaştırmıştır. Çok
sayıda göç nedeninin var olması ve değişik teorilerle ele alınması göç nedenlerini ve türlerini
zenginleştirmektedir. Bu nedenleri kesin sınırlar içinde toplamak, belirli sıraya koyup ve belli
rakamlarla sınırlamak mümkün görünmemektedir (Ünlü,2007: 23). Ancak göçleri belli
başlıklar altında kategorize etmek elbette ki işimizi kolaylaştıracaktır (Başel, 2003: 17). Bu
nedenle göçleri 3 kategori de sınıflandırırsak eğer;
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1-Yönüne Göre Göçler
a)İç Göç
b)Uluslararası Göç(Dış Göç)
2-Göçe Karar Verme Açısından Göçler
a)Zorunlu Göç
b)Gönüllü Göç
3-Göç Edenlerin Niteliklerine Göre Göçler
a)İşgücü(Emek) Göçü
b)Beyin Göçü

11.4.1. Yönüne Göre Göçler
11.4.1.1. İç Göç
İster kısa süreli, ister uzun süreli olsun göç hareketleri çoğu kez aynı ülke içerisinde
“iç göç” şeklinde gerçekleşmektedir. Yani aynı ülkenin sınırları içerisinde coğrafi olarak yer
değiştirme iç göç olarak tanımlanmaktadır. İç göçler bazen kırsal alandan büyükşehirlere
doğrudan göç şeklinde olduğu gibi; bazen önce küçük ve orta ölçekli kentlere, daha sonra
büyükşehirlere olacak şekilde sıçramalı göç şeklinde olmuştur.
Türkiye’nin iç göçler bakımından göç güzergâhlarından söz etmek mümkündür.
Örneğin, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’den göç edenler daha çok Sakarya, Kocaeli,
özellikle de İstanbul’a yönelirler. Ardahan, Kars ve Erzurum için asıl rota Bursa’dır. Sivas,
İstanbul’a da Ankara‘ya da göç vermektedir. Ayrıca Güneydoğu için Diyarbakır bölgesel,
İstanbul’da ülkesel ölçekte hedef bir kenttir (Şahin, 2013: 91).
Ayrıca iç göç ile ilgili olarak ülkemizde belli çekim merkezlerinden bahsetmemiz
yanlış olmayacaktır. Şöyle ki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerimiz içinde bulundukları
bölge itibariye sürekli göç almışlardır. TÜİK’in yaptığı araştırmalara göre ülke nüfusunun
yaklaşık 5'te birinin yaşadığı İstanbul, 2023'te 15 milyonu aşacaktır. Başkent Ankara'nın
nüfusu 5,5 milyona, İzmir'in 4,5 milyona, Bursa'nın 3,4 milyona ulaşacaktır (TASAM).
Yapılan projeksiyonlarda da görüldüğü gibi ülkemizde iç göç süreci halen de devam
etmektedir. Sürecin devam etmesi noktasında da elbette gelişen ulaşım olanakları, haberleşme
ve teknolojideki yeniliklerin de etkisi oldukça büyüktür.
Tablo 1: 2013-2014 dönemi net göç hızına göre en fazla göç alan, göç veren iller
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Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Türkiye 2014.

11.4.1.2. Uluslararası Göç
Bazen ise kendine özgü koşullar nedeniyle ülkeler arasında gerçekleşen göç “dış göç”
şeklinde ortaya çıkmaktadır (Suğur, 2013: 101). Burada önemli olan nokta göç çeşitleri
bağlamında önemli olanın yönünden yapılan ayrım olmasıdır. Eğer bir ülke sınırları içerisinde
yer değiştirme hareketi gerçekleştiriliyorsa bu iç göç, ülke sınırlarını aşan bir yer değiştirme
hareketi söz konusu ise burada dış göç kavramından söz etmekteyiz.
Uluslararası göç, kalmak yani bir yere yerleşmek ve ya çalışmak için bir ülkeden
başka bir ülkeye yapılan nüfus hareketlerini ifade etmektedir (Gökalp ve Civan, 2011: 234).
Ancak teknolojinin gelişmesi, küreselleşme gibi süreçler ile birlikte bu nedenler artmış ve
çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Şöyle ki artık insanlar eğitim, politik istikrar, barış,
güvenlik, demokrasi ve özgürlükler noktasında da hedef ülkeye göç etmeye karar
vermektedirler.
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Uluslararası göçün nedenleri açıklanırken göç literatüründe iki kavram kullanılır: İtici
Faktörler (push factors) ve Çekici Faktörler (pull factors). Bu faktölere daha önce de
değinilmişti ancak uluslararası göç noktasında bu faktörler oldukça önemlidir. Bu yüzden
yeniden yer vermekte oldukça fayda vardır.
İtici faktörler (push factors); terk edilen ülkedeki olumsuz koşullardır. İşsizlik,
yoksulluk, açlık, savaş, baskılar, politik istikrarsızlık gibi nedenler itici faktörler olarak
sayılabilir. Çekici faktörler (pull factors) ise gidilen ülkedeki olumlu ve cezbeden
koşullardır. Yani hedef ülkeye göçmeye niyetinde olanların karar noktasındaki temel
nedenleridir. Bunlara örnek verecek olursak eğer; İş imkânlarının göç edilen ülkeden iyi
olması, daha iyi çalışma şartları, politik istikrar, barış, güvenlik, demokrasi ve özgürlükler
gibi nedenler çekici faktörler olarak belirtilebilir. Uluslararası göç, işte bu itici ve çekici
faktörlerden kaynaklanır.
Günümüzün uluslararası göçlerinde itici faktörlerin etkisi daha fazladır. Çekici
faktörlerin etkisi ise giderek azalmaktadır. Çünkü göç alan ülkelerde özellikle Batı ve Kuzey
Avrupa, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya’da ekonomik koşullar - geçmiş yıllara göre - pek
de iç açıcı değildir. Ama buna rağmen diğer bölgelerde özellikle Afrika ve Ortadoğu’da
ekonomik koşullar çok kötü olduğu için uluslararası göç noktasında hedef olma konumları
devam etmektedir. Ayrıca yine Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanan ve süreklilik
kazanan savaşlar, iç çatışmalar, terör gibi sorunlar nedeniyle özellikle Batı Avrupa hâlâ
uluslararası göçün hedefi durumundadırlar (Sancaktar, 2013:1).
Ancak yaşanan Suriyelilerin oluşturduğu göç dalgası ile de görüldüğü gibi Batı
Avrupa hedef ülke olma pozisyonundan oldukça rahatsız bir durumdadır. Tarihte eşine az
rastlanan boyutlara ulaşan Suriyelilerin yaşadıkları insanî dramı Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası”
olarak nitelendirilmektedir (Erdoğan ve Kaya, 2015: 318).
1940’ların sonu ve 1950’lerin başında 15 milyonun dâhil olduğu nüfus hareketleri
yaşanmıştır. Bu hareketler esas olarak Almanya, Polonya, eski Çekoslovakya arasında
sınırların değişmesine bağlı olarak yeniden yerleşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buradan
da anlaşılacağı üzere uluslararası göçler sadece iş arayışı ya da başka bir yere gidip oraya
yerleşme nedenlerinden çok siyasi nedenlerle de yaşanmaktadır. Ayrıca siyasal nedenler ile
yaşanan göçlerin kitlesel olarak büyük bir hacimde de olması çok önemlidir. 1950’lerin
ortalarından itibaren ise bu akımlar yavaşlamıştır ve 1963’te Berlin duvarının kurulmasına
kadar düşük düzeyde devam etmiştir (Toksöz, 2006: 24).
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Uluslararası göç insanlık tarihiyle başlayan süreçte hep yer almıştır. Ülkeler ilk olarak
göçü emek ihtiyacını karşılamak için bir araç olarak kullanmıştır. Kimi dönemlerde ülkeler
uluslararası emek göçünü temel bir işgücü politikası olarak benimsemiştir (Gökalp ve Civan,
2011: 235). Hatta 1950’lerin başından 1973’e kadar başta Almanya, İngiltere ve Fransa gibi
ülkeler sözleşmeli işçi alımları yapmışlardır. Bu tarihler arası önemlidir çünkü II. Dünya
Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden yapılanması ekonomik büyüme yol açmıştır. OECD
ülkelerinin ekonomilerinde yıllık %5’lik büyüme işgücüne talep yaratmıştır. Başta Almanya,
İngiltere ve Fransa işgücü açıklarını savaş nedeniyle yerlerinden olanlardan karşılarken, sonra
sanayileşmesi daha yavaş olan İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Yugoslavya ve
diğer Balkan ülkelerinden karşılamışlardır (Toksöz, 2006: 24).
Dünyadaki göçmen sayısı, mevcut hızla artmaya devam ettiği takdirde 2050 yılında
göçmen sayısı 400 milyonu aşabilecektir. Bu rakamlar, merkezi Cenevre'de bulunan
Uluslararası Göçmen Teşkilatı IOM'nin yıllık raporunda yer almıştır ve de göçmenlere göç
edilen ülkelerde sağlıklı yaşama koşullarının da sağlanması şarttır (BBC Türkçe). Ancak
göçmen kitlesinin gün geçtikçe daha da artması onlara sağlanacak uygun ortamların
sağlanması noktasında durumu zorlaştırmaktadır.

11.4.2. Göçe Karar Verme Açısından Göçler
11.4.2.1. Zorunlu Göç
Göçler otoriter ya da doğal bir zorlanmadan ötürü gerçekleşiyorsa “zorunlu göç”
olarak nitelendirilmektedir. Zorunlu göçlerde birey ya çok az kontrol sahibidir ya da hiç
kontrol sahibi değildir. Nazi Almanya‘sının Yahudilere uyguladığı politika bu göç türüne
örnek gösterilebilir. Tehcir kavramıyla da ifade edilen zorla yerinden etme uygulamalarının
en şiddetli biçimi sürgün olarak karşımıza çıkmaktadır. Rus yayılmacılığı sonucunda
anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Çerkeslerin “sürgün” şeklinde nitelendirilen bu
göçler ile Osmanlı’ya sığınan Çerkes nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor. Rus
verileri dikkate alınarak yapılan akademik çalışmalarda, Osmanlı’ya göç etmeye zorlananların
sayısının 500 bin ila 1 milyon arasında olduğu görülmektedir. Göçmen sayısının Türkiye
kaynaklı çalışmalarda ise genellikle 1 milyon ile 2 milyon arasında olduğu iddia edilmektedir
(Erdoğan ve Kaya, 2015: 141).
Mübadele de bir zorunlu göç örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek üzerinden
belirtmek gerekirse 1923 yılında gerçekleştirilen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi mübadiller
açısından zorunlu olmuştur (Bozdağlıoğlu,

2014:

9). Türkçede

tarihi

anlamında

kullanıldığında, Lozan Konferansı’nda kararlaştırılmış ve hemen ertesinde Türkiye ile
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Yunanistan arasında gerçekleştirilmiş olan nüfus değişimini ifade etmektedir. Bu nüfus
değiminin özelliği ise zorla bir göçe Türkiye ve Yunanistan tarafından karar verilmiş
olmasıdır. Bu karar sözleşme ile birlikte de hukuken kayıt altına alınmıştır. 30 Ocak 1923
tarihinde, 19 maddeden oluşan “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol imzalanması ile tarihte ilk defa, zorunlu göç uluslararası hukuk tarafından
meşrulaştırılmıştır (Erdoğan ve Kaya, 2015: 176).
Mübadele kapsamında Anadolu’dan Yunanistan’a giden İstanbul dışındaki Türkiye
uyruklu l.200.000 Ortodoks Rum ve Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Batı Trakya dışındaki
Yunanistan uyruklu 500.000 Müslüman olmak üzere toplamda 1,700,000 kişi göçmen
konumuna yer almıştır (Dalp, academia: 15). Daha önceden de belirtildiği gibi zorunlu göçler
aslında nüfus olarak büyük bir kitleyi içerdiği için hedef ülkeler açısından her zaman kontrol
altına alınması zor bir durum olarak ortaya çıkmıştır.

11.4.2.2. Gönüllü Göç
Gönüllü göçler ise kişilerin kendi iradesiyle serbestçe gerçekleştirdikleri göçlerdir.
İletişim ve ulaşım araçlarının ucuzladığı ve yaygınlaştığı günümüzde ise göç kişilerin iş
bulmak, daha iyi şartlar altında çalışmak veya kendilerine, ailelerine daha iyi yaşama
imkânları yaratmak amacıyla iki ya da daha fazla ülke arasında geçici veya kalıcı olarak yer
değiştirme yani göç etme şeklinde gerçekleşmektedir (Suğur,2013: 101).
Daha önce de belirtildiği gibi zorunlu göçlerde (mübadele, tehcir gibi) göçmenler göç
etme kararını kendileri almamaktadır. Gönüllü göçlerin diğer göç türlerinden ayıran en önemli
ayrım bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bireysel tercihler söz konusu olduğunda, bazı bireylerin
macera arama, farklı bir yerde ve kültürde yaşama isteği gibi nedenler ile göç etmektedirler.
Gönüllü göçlere verilecek örneklerden birisi de 19. yüzyıl Avrupa’sından dışa göç
hareketleridir (Gürkan, 2006: 35).

11.4.3. Göç Edenlerin Niteliklerine Göre Göçler
11.4.3.1. İşgücü (Emek) Göçü
Göç kavramı emek piyasalarında da söz konusudur. İşgücünün hareketliliği çeşitli
şekillerde olabilmektedir. Sadece işyeri değişimi şeklinde olabileceği gibi aynı bölge
içerisinde meslek değişimi de bu kapsama girmektedir. Meslek değişikliği söz konusu
olmadan işgücü bir bölgeden başka bir bölgeye de göç edebilmektedir. Son olarak hem
mesleki hem de coğrafi değişim şeklinde de göç hareketliği emek göçünde söz konusudur
(Biçerli, 2009: 285).
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1970’li yıllarda Wallerstein, Amin, Galtung, Castle ve Kosack tarafından ortaya atılan
merkez-çevre göç kuramında ise göç, modernleşmeyi ve gelişmeyi sağlayan bir
mekanizmadan olmaktan öte, göçmen işçi gönderen ülkelerdeki işgücü kaynaklarının gelişmiş
ülkeler yararına kullanılmasına yaramaktadır. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin sosyoekonomik gelişmelerini olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu açıdan da çevre ülkeler
merkez ülkelere sürekli bir bağımlılık ilişkisi içerisinde bulunmaktadır.
Buna göre, dünya sistemi teorisinde çevre ülkelerinin kontrolünde bulunan hammadde
ve işgücü kapitalist yayılmanın sonucunda merkez ülkelerinin kontrolüne geçmektedir. Elde
edilen hammadde ve işgücü de elbette ki gelişmiş olan merkez ülkelerin lehine olacaktır.
Gelişmiş merkez ülkelerde işçi açığı olması halinde, yoksul çevre ülkelerden merkez ülkelere
işçi göçleri ortaya çıkmaktadır. Bu süreç, sömürgecilik olgusuyla da çok yakından ilgilidir
(Suğur, 2013: 113).
II. Dünya Savaşı’ndan sonra yer yer yeni yaratılan ulusal sınırlar arasında yoğun nüfus
hareketlerine tanık olundu. Bu süreçte uluslararası göçün ikili kimliği ortaya çıktı. Bir yandan
yeniden yapılanmayı gerçekleştirme amacı ile talep edilen emek göçü devletlerarası ikili
anlaşmalar yolu ile düzenlemeye çalışılmıştır. Öte yandan ise, ileri derece gelişmiş endüstri
toplumları iş bulma, daha iyi yaşama kavuşma amacı ile izinsiz olarak sınır aşma hareketine,
yani düzensiz (illegal) göç akımlarına sahne olmuştur.
Bu ikili kimlik ilginç uygulamalara yol açmıştır. Bir yandan emek göçü yasal
yollardan özendirilirken, öte yandan ‘’arka kapıdan’’ girişlere piyasa mekanizmasının
gereklerini yerini getirebilmesi için göz yumulmuştur (Erdoğan ve Kaya, 2015: 261).

11.4.3.2. Beyin Göçü
Diğer göç türlerine baktığımızda kitle olarak kitlesel bir yer değiştirme hareketi
olmayan beyin göçü aslında nitelik bakımından diğerlerine göre daha önemlidir (Başel, 2003:
35). Çünkü ülkelerin kalkınmalarını sağlayan niteliği yüksek işgücünün göçü elbette ki
ülkeler açısından oldukça olumsuz bir durum oluşturmaktadır.
Literatürde, yüksek eğitimli ve niteliğe sahip olan işgücünün en genel anlamda daha
iyi yaşam ve çalışma olanakları sunan ülkelere göç etmesi “beyin göçü” olarak
adlandırılmaktadır (Gökbayrak, 2006: 12). Ayrıca beyin göçü yine, eğitimli ve yüksek vasıflı
kişilerin çalışmak ve yaşamak amacıyla kendi ülkesi dışında bir ülkeye gitmesi beyin göçü
olarak adlandırılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yaşanan beyin
göçünde ise itici ve çekici etkenlerin rolleri olmaktadır. İtici etkenler temelde dört grupta
toplanabilir. Birinci olarak ücret yetersizliğinden kaynaklanan mali sorunlar ve ekonomik
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istikrarsızlıklardır. İkinci ise gelişmekte olan ülkelerin bilim ve teknolojiye yeteri kadar önem
verememesi sonucu mesleki alanda çalışma koşullarının yetersizliğidir. Üçüncü olarak itici
nedenlere bakacak olursak eğer, yetişmiş işgücünün sahip olduğu mesleklere ilişkin istihdam
yetersizlikleri ve işsizliktir. Son olarak ise gelişmekte olan ülkelerde yaşanan siyasi
istikrarsızlıklar, çatışmalı ortamlar, etnik köken temelindeki ayrımcı uygulamalarda genel
anlamda beyin göçüne neden olmaktadır (Toksöz, 2006: 226). Gelişmekte ve gelişmiş
ülkelerin beyin göçü anlamında karşılaştıracak olursak eğer;
Bilim ve meslek adamları için ülkeler arası istihdam piyasası bir hayli geniş olmakla
birlikte, bu elemanları çeken başlıca ülkeler ABD, Kanada ve İngiltere'dir (Kurtulmuş, 1992:
208). Bu noktada özellikle ABD’nin beyin göçündeki aktörlüğü çok önemlidir. ABD’nin,
sadece 1949-1967 yılları arasında, yüz bin doktor, bilim insanı ve mühendisi kabul ettiği
kaydedilmektedir (Erdoğan, 2003: 88). Ayrıca 1961-83 yılları arasında gelişmekte olan
ülkelerden ABD, Kanada ve İngiltere’ye 700.000 bilimci, mühendis, doktor vb. gitmiştir
(Toksöz, 2006: 227).
Beyin göçüne verilebilecek en önemli örneklerden birisi ise 1930’larda ve 1940’larda
savaş öncesi ve sonrası yıllarda Avrupa’daki Nazi baskılarına bağlı olarak Albert Einstein,
Sigmund Freud, Erich Fromm gibi çok sayıda bilim insanının ABD’ye göç etmesi olayıdır
(Erdoğan, 2003: 89). Siyasal sebepler nedeniyle gerçekleşen bu beyin göçleri, aslında sadece
kişisel tercihler ile değil onlar dışında zorlamalar ile de beyin göçünün gerçekleşmesi
durumunu bizlere göstermektedir.

11.5. Göçmenlik Ve Göçmenlere Yönelik Düzenlemeler
11.5.1. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Kavramları
Göçmen terimi hem iç hem de uluslararası göçmenleri tanımlamak için
kullanılmaktadır. Göçmen tanımında da birçok farklı düşünce göze çarpmaktadır. Ancak
göçmenlere ilişkin tanıma göz atacak olursak eğer Birleşmiş Milletler “kendi vatandaşı
olduğu ülkeden başka bir ülkede bir yıl veya daha fazla süre kalan kişileri’’ göçmen olarak
kabul etmektedir (Oral ve Şişman, 2012: 187).
Göçmen kavramı hiçbir sınırlama olmaksızın göç alan ülkeye giriş, çalışma ve
yerleşim özgürlüğüne sahip olan kişiler içinde kullanılmıştır. Birleşik Krallık ve onun
sömürgelerinin

yurttaşlarından oluşan Britanya

uyrukları ve Hint

yarımadası

ve

Karayiplerdeki Commonwealth yurttaşları, 1962 yılına kadar Birleşik Krallık’a hiçbir
sınırlama olmadan girebilmekte ve yerleşebilmekteydiler. Ayrıca Birleşik Krallık’a serbest
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giriş ve yerleşim hakkı AB ülkelerinin yurttaşlarına da verilmiştir; ancak 1 Ocak 2007’den
itibaren Romanya ve Bulgaristan vatandaşları Britanya’ya serbestçe girebilseler de çalışma
hakları açısından sınırlandırılmışlardır ve sürekli yerleşim haklarının olmaması da dikkat
çekicidir (Alcock ve diğerleri, 2011: 533).
Göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları arasında farklılıklar bulunmasına karşın bu
kavramlar her zaman karıştırılmıştır. Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsü İle İlgili
Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci ise “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti
veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu
yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen ve geri dönmeyen kişidir”.
Genel kabul gören görünüşe göre ”sığınmacı ise henüz kendisine göçmen statüsü
verilmemiş olan, hakkında hukuki prosedür devam eden kişidir” (Oral ve Şişman, 2012: 187).

11.5.2. Türkiye’de Göçmenlere Yönelik Düzenlemeler
Türkiye gerek coğrafi konumu açısından gerekse iç savaş yaşanan ülkelerin yakın
bölgesinde olmasından dolayı özellikle de Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte göçmenlerin
uğrak yerleşimlerinden biri olmuştur.
Ülkemize giriş yapan yabancı sayısı seneler ile birlikte artmaktadır. Bu artışın elbette
bir çok nedeni de vardır. Ancak şu nokta da unutulmamalıdır ki; Türkiye göç veren bir ülke
durumundan göç alan bir ülke haline gelmiştir. Elbette ki hala Türk vatandaşları başka
ülkelere göç etmektedir. Ancak bu göçler geçmiş yıllara oranla daha da azalmıştır.
Zamanla birlikte artan göçmen sayısı elbette bazı düzenlemeler yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Türkiye’de göç ile ilgili çalışmalar daha çok Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine
yapılan göç üzerine olmuştur (Baştürk, 2014: 362). Göç alan ve veren bir ülke olarak
Türkiye’de göçmenlik 26.09.2006 tarih ve 5543 sayılı İskan Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu
kanun göçmen kavramını, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla
tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu kanun gereğince kabul olunanları” şeklinde
tanımlamıştır (Resmi Gazete, 2006: 5543 nolu Kanun).
Türk Hukukunda Türkiye’de göçmen işçilerin çalışabilmeleri 27.02.2003 tarih ve
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (YÇİHK) gereğince Türkiye’nin
taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe izin alma şartına
bağlanmıştır. Söz konusu izin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmekte ve
uzatılmaktadır (Civan ve Gökalp, 2011: 241).
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun; yabancıların Türkiye’deki
çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinlerinin esaslarını
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belirlemek üzere düzenlenmiştir. Mevzuat ve uygulamada yaşanan sorunlar söz konusu kanun
ile giderilmeye çalışılmış ve çalışma izinlerinin tek bir çatı altında toplanması amaçlanmıştır.
Bu açıdan oldukça önemlidir. Ayrıca yine bu kanuna göre yabancı kaçak işçi çalıştırılmasına
yönelik cezai yaptırımlara da yer verilmiştir (Aydın, 2014: 37). Yabancı kaçak işçilik
dünyadaki çoğu ülkenin büyük bir sorunu olduğu gibi ülkemizin de önemli bir sorunudur.
Günümüzde özellikle Suriyeli göçmenler kayıt dışı ve zor şartlar altında çalıştırılmakta ve bu
noktada hiçbir sosyal güvenceye de sahip olmamaktadırlar. Bu gibi nedenlerde yabancı
işçilerin haklarının düzenlenmesi ve uygulanması oldukça önemlidir. Yabancı işçilerin ucuz
işgücü olarak çalıştırılması, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamaları işveren açısından
göçmen çalıştırılmasının karlı olması durumu daha da kötüleştirmekte ve bu alanda
düzenlemeler yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Elbette bu düzenlemelerin yabancı işçilerin
kaçak çalıştırılması durumunda ise caydırıcı olması gerekir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son verilerine göre Türkiye’ye yurtdışından
gelen yabancılara verilen çalışma izni sayıları aşağıdaki Tablo sunulmuştur. Söz konusu tablo
izin türünü süreli ve süresiz olarak ayrım yapması noktasında önemlidir. Ayrıca süreli olarak
izin verilen göçmenlerin sayısı yıllarla beraber artış göstermektedir.
Tablo 2: Yıllara ve İzin Türlerine Göre Yabancılara Verilen Çalışma İzin Sayısı
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Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancıların Çalışma İzinleri
Ayrıca çalışma hakkında sahip olan yabancıların sosyal güvenlik hakkı ve istisnaları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu’nda düzenlenmektedir.
Türkiye’de çalışma izni olmayan yabancılara yönelik düzenlemeler ise oldukça sınırlıdır.
YÇİHK işverenlerin yabancı kaçak işçi çalıştırmalarını önlemek amacıyla çalışma izni
olmadan çalışan yabancılara ve bu yabancıları çalıştıran işveren ve işveren vekiline yönelik
bazı yaptırımlar öngörmüştür (Oral ve Şişman, 2012: 189).
AB adaylığı süreci Türkiye’de göçmenlere yönelik politikaların revizyonuna yönelik
talepleri attırmıştır. Bu noktada AB’nin Türkiye’den beklentilerini yönlendiren iki husus
oldukça önemlidir. İlki Türkiye’nin sınır kontrolü ve göçmenlerin kabulüne yönelik
politikalarda, yasadışı insan göçünü engelleyici ilkeleri daha belirgin hale getirilmesi
beklenmektedir. İkinci husus ise Türkiye’deki göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların
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AB standartlarına uygun haklara sahip olması ve göçmenlere ülkede kaldıkları sürede
sağlanan yardımların boyutunun genişletilmesini içermektedir (Baştürk, 2014: 364).
Türkiye’de çalıştırılan yabancı kaçak işçi sayısında ise net bir rakam ve ya kesin bir
bilgi bulunamamaktadır. Günümüzde yaşanan Suriyeli göçmen akınını da düşünürsek bu
sayının oldukça fazla olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği aşinadır. Suriyeli
göçmenlerin ülkemizde 2 milyon civarında da olduğunu düşünürsek kaçak yabancı işçi
sayısının da tehlikeli bir tırmanışta yaşanması da konunun ciddiyeti açısından oldukça
önemlidir. Türkiye’de kaçak işçilerin bazı sektörlerde yoğun olduğunu da belirtebiliriz.
Özellikle inşaat sektörü, tarım sektörü, küçük çaplı işletmelerde, geçici ve mevsimlik işlerde,
kayıt dışılığın diğer sektör ve işletmelere göre daha yoğun olduğu görülmektedir. Yine kaçak
yabancı işçiler kayıt dışılığın yaşandığı gruplar arasında yer almaktadır. Türkiye’de kayıt
dışılığın en fazla görüldüğü gruplara göz atacak olursak eğer bunlar: İşsizler, eğitim seviyesi
düşük (Vasıfsız) kişiler, çocuk işçiler, yabancı kaçak işçiler, emekliler, serbest çalışanlar
olarak sayılabilirler (Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Portalı, 2013). Çalıştırılan yabancı kaçak
işçiler ise nitelikli olsalar bile genellikle yerli işçilerin çalışmak istemedikleri niteliği düşük,
en kirli, en ağır, en tehlikeli işlerde, çok uzun çalışma süreleri ile geçici veya belirli süreli
sözleşmelerle, çoğunlukla taşeron işçisi olarak, kayıt dışı, düşük ücretle çalışmak zorunda
kalmakta, fiziksel şiddet ve cinsel tacize uğramaktadırlar (Oral ve Şişman, 2012: 188). Bu
konu da özellikle işverenlerin kaçak yabancı işçi çalıştırılması noktasında caydırıcı cezalar ile
karşılaşması ise sorun çözümünde atılacak önemli bir adım olacaktır.

11.5.3. Uluslararası Alanda Göçmenlere Yönelik Düzenlemeler
Göçmenlerin korunmasına yönelik olarak çeşitli uluslararası örgütler tarafından çok
sayıda uluslararası program ve sözleşme oluşturulmuştur. Bu yönde Birleşmiş Milletler
belgeleri içerisinde; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Mültecilerin Statüsüne Dair
Sözleşme, Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme ve Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin
Haklarının Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi göçmenler ile ilgili
düzenlemeleri kapsamaktadır (Civan ve Gökalp, 2011: 237).
Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın Amaçları ve İlkeleri başlıklı 1.bölümünün
3.maddesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13/1. ve 23. Maddeleri, 28.07.1951 tarihinde
imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü, Vatansızların Statüsüne
Dair Sözleşme ve 18.11.1990 tarihli Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının
Korunmasına Dair Sözleşmeler göçmenler

konusunda uluslararası

alanda

yapılan

düzenlemeler olmaları bakımından önemlilerdir. “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin
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Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme m.9 göçmen isçiler ve aile fertlerinin
yasam hakkını, m.10 işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza
yasağını düzenlemiştir. Sözleşmenin 11.maddesi, zorla çalıştırılma yasağını düzenlenmiştir”
(Mani, 2009: 88). ILO’nun göçmenler ile ilgili belgelerinde ise 05.06.1926 yılında kabul
edilen Göçmen Taşıyan Gemilerin Denetimi Hakkında 21 sayılı Sözleşme, 22.06.1935
tarihinde kabul edilen Göçmenlerin Emeklilik Haklarının Korunması Hakkında 48 sayılı
Sözleşme, 01.07.1949 tarihinde kabul edilen, 143 sayılı Kötü Koşullarda Göç ve Göçmen
İşçilere Fırsat ve Muamele Eşitliğinin Sağlanması Sözleşmesi yine göçmenler ile ilgili olan
düzenlemelerdendirler (Oral ve Şişman, 2012: 188).
Avrupa Birliği ülkeleri ise birer göç ülkesi haline geldiklerini kabullenememişler ve
bu nedenle göçmenlere uygun yasal, iktisadi, siyasi ve sosyal düzenlemeler yapılmasında
direnmişler ve düzenlemeleri yapmaktan kaçınmışlardır. Göç alan ülke hükümetlerinin gerek
ulusal düzeyde kendi sınırları içinde, gerekse AB düzeyinde ortak yürüttüğü çalışmalar ve
politikalar da ise esas nokta yeni göçlerin önlenmesine yönelik kısıtlayıcı politikaların ve
işbirliklerin geliştirilmesidir (Toksöz, 2006: 47).
AB’nin birlik ülkeleri ile ilgili ilk göç politikası olarak 1957 Roma Anlaşması’nda yer
almış ve 1992 Maastricht Anlaşması ile Birlik Vatandaşlığı kavramı oluşturulmuştur. Ayrıca
Maastricht Anlaşması bugün kü Avrupa Birliği’ne ismini vermesi bakımından da oldukça
önemlidir (Ülger, 2008: 65). Birlik vatandaşları birlik içinde serbest dolaşım hakkına da
sahiptirler. Avrupa Birliği göç yönetiminin müktesebata entegre edilmesinin en önemli
dönüm noktalarından biri 1997’de imzalanan ve 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam
Antlaşması olarak görülmektedir. Amsterdam Antlaşması’yla birlikte Birliğin “bir özgürlük,
güvenlik ve adalet” alanı olduğu belirtilmiş; Antlaşmaya serbest hareket, göç ve iltica
konularını kapsayan bir bölüm eklenmiştir (Güleç, 2015: 86). Bu açıdan Amsterdam
Anlaşması oldukça önemlidir. Yine Amsterdam Anlaşması’nın 73k maddesinde ortak göç
politikası ile ilgili bir düzenleme yapılmış ancak göç ile ilgili düzenlemelerin üye ülkeler
tarafından yapılacağı maddede açıkça belirtilmiştir (Oral ve Şişman, 2012: 189).
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11.6 Avrupa Birliği Göç Politikaları
Avrupa’ya göç dalgaları II. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkmaya başlamıştır.
Savaş sonrasında birçok genç insanın hayatını kaybetmesi her sektörde büyük bir açık
yaratmıştır. Almanya, Fransa, Belçika ucuz iş gücü için güney Avrupa, Türkiye ve Kuzey
Afrika’dan işçi kabul etmiştir. Birçok yabancı işçi, ‘misafir işçi’ olarak karakterize edilmiş ve
geçici olarak ikamet edilecekleri düşünülmüştür. İngiltere, Fransa ve Hollanda daha çok kendi
kolonilerinden göçmen işçi almışlardır. İtalya ve İspanya onları örnek almışlar ve tarımsal
bölgelerden işçiler getirmişlerdir. İstihdam krizi çok büyük boyutlara ulaşmış ve bu nedenle
göçmen işçiler Avrupa’nın tekrar kurulmasının aracı olarak görülmüştür. 1970’lerde OPEC’in
uyguladığı petrol ambargosu, küresel durgunluğa yol açmış ve işsizlik hızlı bir şekilde
artmaya başlamıştır. Bu süreç yerel halkın işlerini kaybetmemek için göç karşıtı politikaları
desteklemesine neden olmuştur.
Avrupa’da göç 1980'li yıllarda, birçok yeni karakteristik özellik sergilemiştir. Bu
dönemde sığınmacı sayılarının çok büyük rakamlara ulaşması, yasadışı göç ve aile birleşimi
trendlerinin oluşmasına da neden olmuştur. Bu döneme kadar Kuzey Avrupa’da yoğun olarak
işgücü piyasasında vasıfsız işgücü boşluklarını dolduran göçmenler 1980’lere gelindiğinde
Güney Avrupa’ya da yönelmeye başlamıştır (Penninx, Spencer and Hear, 2008).
AB ülkelerindeki yabancı işgücü sayısı 1980’lere kadar her yıl artış göstermiştir,
ancak yabancı işgücü alımına sınırlama getiren kanunların yürürlüğe konmasıyla birlikte işçi
sayısında azalma görülmeye başlamıştır. Bu azalmanın bir diğer sebebi de göç için yeterli
altyapısı bulunmayan Avrupa’da, büyük meblağlarda kara para döngüsü ortaya çıkaran kayıt
dışı istihdam ve yasadışı göçü engellemeye yönelik olarak, göçmenlerin yasallaştırılması
sürecine girişilmiştir. Ancak bu süreçte yasallaştırılan göçmenlerin çoğunluğu çeşitli
nedenlerle yeniden yasadışı olmuşlardır. Fakat, bu süreç özendirici olmuş ve yasadışı göçü
daha da tetiklemiştir (Baldwin ve Edwards, 1992, 30-32).
Soğuk Savaşın sona erdiği ve Doğu Bloku’nun yıkıldığı 1990’lı yılların başına kadar
Avrupa Birliği bölgesel nüfus kontrolü politikalarını uygulama imkanı bulmuştur. Bu
dönemde ekonomik ve siyasi birlik kriterleri, özellikle Batı ve Orta Avrupa’da büyük
sorunlarla karşılaşılmadan sürdürülebilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren, büyük boyutlarda
olmasa da Avrupa Birliği ülkelerine yeni göç hareketleri başlamıştır. En yüksek oranda göç
akışı 1992 yılında gerçekleşmiş ve İspanya, Portekiz ve İtalya dış göç alırken, Almanya da en
fazla iltica başvurusu alan ülke olmuştur (Hermann, 1993, 4-5). Bu dönemde milyonlarca
kişiye varan göç hareketi yaşanmış ve göçmen kaçakçılığı, uluslararası bir kazanç alanına
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dönüşmüştür (Salt ve Stein, 1997). Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği’nin göç politikaları
günümüz itibarıyla değerlendirildiğinde, özellikle 1990 sonrası dönemde göç olgusu
konusunda bir ikilem içerisinde kalındığı görülmektedir. Avrupa Birliği bir yandan
demokratik değerler ve insan haklarının, diğer yandan ise milli egemenlik, güvenlik ve
ekonominin bulunduğu bir platformda, uluslararası göç konusunda denge arayışına girişmiş
ve bu bağlamda yaşanabilecek yeni göçleri engellemek adına önlemlerini arttırırken, mevcut
olan göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için de politikalar üretmeye çalışmıştır
(ABKDBB, Haziran 2006, 1-3).
Sovyetlerin çökmesi ve Berlin duvarının yıkılması ile başlayan sürecin sonunda göç
tekrar hız kazanmıştır. Avrupa komisyonunun açıkladığı raporlara göre 19 milyon göçmen,
yani bir diğer ifadeyle 15 üye ülkenin nüfusunun %5.1’i Avrupalı değildi. Yine 2002 yılında
yapılan bir çalışmaya göre Almanya’nın %7’si Fransa’nın ve İsveç’in %6’sı göçmenlerden
oluşmaktaydı (Europeancomission, 2002: 4).
AB üye ülkelerinin ekonomik büyümelerinde son yıllarda yavaşlama olmasına
rağmen, istihdam ilişkili işgücü göçü artışına neden olan birkaç faktör bulunmaktadır. Bilgi ve
iletişim teknolojileri, sağlık ve eğitim alanlarında nitelikli insan gücüne talebi olan üye
ülkeler, bu niteliklere sahip yüksek nitelikli insan gücünü kendi ülkelerine çekebilmek için
ikamet ve istihdamda kolaylık sağlayıcı yasal düzenlemelere gitmektedirler (Gençler, 2005,
182). Dolayısıyla her ülkenin göçmenlerle ilgili kendilerine has yasal düzenlemeleri de ortaya
çıkmıştır. Bunun yanında, Avrupa Birliği ekonomik ve siyasi bir dönüşüm yaşaması ile
birlikte Birliğin bütünlüğünü sağlayacak ve gerek iç gerekse dış göçü kontrol altında tutacak
düzenlemeler yapmaya gayret etmiştir. Bu anlamda farklı dönemlerde Birlik düzeyinde farklı
anlaşmaların yapıldığı görülmektedir.
Tablo 3: AB Göç Politikalarını Etkileyen Antlaşmalar
Yapılan Anlaşma ve Tarihi

Yapılış Nedeni

Schengen Anlaşması: 1985 ve 1999

Serbest Dolaşım İlkesi

Dublin Konvansiyonu: 1990

Sığınmacıların Statüsü

Maastricht Antlaşması: 1993
Amsterdam Antlaşması: 1997

Üç Sütunlu Yapıda Göç Politikası (adalet ve içişleri,
sığınma politikası ve göç politikası)
Maastricht Sonrası Düzenlemeler

Tampere Zirvesi: 1999

Göçmen Akışının İdaresi

Temel Haklar Şartı: 2000 ve 2009

Medeni, Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Haklar

Seville Zirvesi: 2002

AB Göç Politikasının Kaynak ve Transit Ülkelere
Genişletilmesi
Göç Alanında da Nitelikli Oy Çoğunluğu

Nice Antlaşması: 2011
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Avrupa Anayasası Antlaşması: 2004

Ortak Göç Politikaları

Avrupa Göç ve Mülteci Paktı: 2008

Avrupa için Ortak Göç Politikası

Hague ve Stockholm Programı: 2004 ve 2009

Geleceğe Yönelik Adımlar

Lizbon Antlaşması: 2009

Gelinen Son Nokta (dış sınır denetimleri, iltica, göç,
suçun önlenmesi, serbest dolaşım, iç sınırların
olmadığı bir özgürlük ve güvenlik alanı sunumu)

Kaynak: Değirmenci, Gamze, Avrupa Birliği Göç Politikası Kapsamında Fransa’nın Göç
Politikası, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011
AB içerisinde her devlet Birlik mevzuatına uygun olmayan bir eylemde bulunduğunda
kendi ulusal mevzuatını ileri sürerek politikasını meşrulaştırabilmektedir. Avrupa Birliği'nin
göç politikası baz alındığında Birlik içinde bu tarz bir yaklaşım ortak uzlaşının sağlanmasını
güçleştirmektedir. Üye ülkelerin yürürlükte olan yasaları ve düzenlemeleri AB mevzuatı ile
birebir örtüşmese bile politikalar arasında en azından uyumun sağlanması önemlidir. Bu uyum
Birliğin dışarıya karşı izleyeceği politikalarda da sesinin daha etkin çıkmasını sağlayacak ve
elini güçlendirecektir (Değirmenci, 2011, 96). AB ülkelerinde mevcut demografik durumun
bir bakıma göç politikasını zorunlu kıldığı göz önünde bulundurulursa, Lizbon Antlaşması ile
göç konusunda yetkili olan Birliğe fazlaca görev düşmüştür (Karaşahin, 2012, 133).
Aslında Avrupa Birliği, mevcut cazip yapısıyla uluslararası göç hareketlerinde en
önemli çekim merkezleri arasında olmuştur. Ancak, Avrupa Birliği'nde dâhili sınırların
kaldırılması sonrası üye ülkeler, mülteciler ve göçmenlerin kontrolünü sağlamak amacıyla
ortak bir tutum içerisine girmek zorunda kalmışlardır (Tekin, 2009, 69). Fakat bu amaçla AB
içerisinde onaylanan 25 Eylül 2008 tarihli Göç ve İltica Avrupa Sözleşmesi, politik bir belge
olup yasal bağlayıcılığı yoktur. Bu sözleşme, göç yönetiminde yeni politikalara canlılık
getirme amacındadır. Göçmenler AB’nin rekabet stratejisinin vazgeçilmez bir parçasını
oluşturmanın yanında, ev sahibi topluma ve ekonomiye entegre olma imkânı verilmeden
potansiyelleri ortaya çıkmayacaktır. Yasal yollardan ikamet almış göçmenlerin entegrasyonu,
öncelikli bir süreç olmanın yanında AB’nin göç politikasında önemli bir bileşendir.
Entegrasyon planı, bir taraftan ev sahibi toplumda göçmenler için haklara ve fırsatlara erişim
sağlama yönünde politikalar geliştirirken, diğer taraftan entegrasyonla göçmenlerin ev sahibi
toplumun yasaları, kurumsal yapısı, değer yargıları ve prensipleriyle kabullenilmesini
kapsamalıdır (Tekin, 2009, 79).
AB ülkelerinin göç ve iltica politikaları kabaca iki aşamaya ayrılabilir. Birinci safha,
göçmenlerin ve iltica arayanların sayısını sınırlandırmak ve müracaatçıları iltica talep
etmekten caydırmak için tasarlanmış milli politikalardır. Bu politikalar birbirleriyle koordineli
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değildir. İkinci safha, entegre edilmiş ve koordine edilmiş bir Avrupa göç ve iltica
politikasının

takdim

edilmesiyle

başlamıştır.

Göç

politikalarının

bu

şekilde

“Avrupalılaştırılması” iki ana hedef tarafından teşvik edilmiştir. Birincisi, göçmenlerin
sayısında meydana gelebilecek herhangi bir ilave artışı kontrol etmek ve sınırlandırmak ve tek
taraflı göç yönetiminin sebep olacağı olumsuz etkilerden kaçınmak iken, ikincisi AB’ye üye
olan devletler arasındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasına yol açacak tek bir Avrupa
Pazarı'nı gerçekleştirme girişimlerine hazırlanmaktır (Bingöl, 2006, 47).
Bir diğer taraftan, son yıllarda görüldü ki, göç sadece kaynak ya da gidilen ülkelerin
sorunu değildir. Yani, göç edilen ülkelerin yöneticileri aşırı göçler nedeniyle ve ortaya çıkan
baş edilemez sıkıntılar yüzünden, göç edenlerin kaynak ülkelerinde de var olan sorunları
azaltmaya yönelik politikaları gündemlerine almaya ve soruna çok daha geniş perspektiften
bakmaya başlamışlardır (The Economist, 2016). Bu anlamda, ilk olarak kaynak ülke ve
komşu ülkelerdeki göçmenlere yönelik çalışma, eğitim ve sağlık imkanlarının geliştirilmesi
önemlidir. İkinci olarak ise, AB tarafından sığınmacıların taleplerinin zamanla alınması ve
son olarak ise, göçmenlerin mobilitesinin engellenmesi veya bulundukları yerlerde
kalmalarının teşvik edilmesi için politikalar üretilmelidir (Sutherland, 2016).

11.6.1. Avrupa'da Göç ve Sosyal İçerme Politikaları
Göç önüne geçilemez bir durumdur ve devletlerin yapacağı en iyi şey göçmenler ve
yerel halk için olumlu sosyo-ekonomik sonuçları elde edebilecek bir etki oluşturmaktır.
Bununla beraber toplum içerisinde en zayıf halka olan göçmenlerin sosyal olarak içerilmeleri
başlı başına bir politika olarak önemlidir. Bu politikanın yarattığı koşullar insanların azınlığa
mı yoksa çoğunluğa mı ait olduğunu belirlemede rol oynayarak sosyal harmoniyi
sağlayacaktır.
AB üye ülkelerinin ulusal göç politikaları, sadece kendi sınırları içerisinde etkili
olmamakta, sınırlarını aşarak süratle diğer ülkeleri de tesiri altına almaktadır. Üye ülkeler
yürüttükleri farklı türden göç politikalarını hâlihazırda birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Kimi
üye ülkeler çok kültürlülükten bahsederken kimileri kültür mozaiğinden bahsetmektedirler.
Mevcut göç politikaları üye ülkelerin ulusal çıkarlarını yansıtmakta ve hiçbir sistem aslında
sonuç olarak diğerine benzememektedir (Tekin, 69, 2009). Aşağıdaki tablo bazı AB
ülkelerinin şehircilik anlamında entegrasyon politikalarına

yönelik düzenlemelerini

göstermektedir. Dolayısıyla entegrasyon politikalarının yeknesaklığından bahsetmek mümkün
değildir.
Tablo 4: Farklı AB Ülkelerinde Şehircilik Anlamında Entegrasyon Politikaları
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Ülke Adı

Uygulanan Politikalar

Yıl

Fransa

Yerel sosyal kalkınma politikası

1982

Şehir sosyal kalkınma politikası

1988

Şehir için politika

1990

Hassas şehir bölge politikası

2003

Toplanma yerleri sorunları için politikalar

1985

Sosyal yenilenme politikaları

1990

Büyük şehir politikası

1994

Bölgesel yenilenme politikası

2007

İskoçya şehir yaşam politikası

1988

Topluluk programı

1988

Sosyal Şehir

1999

Ulusal şehir kalkınma politikası

2007

İsveç

Gelişmemiş bölgelerin kalkınması

1995

Belçika

Sosyal kalkınma fonu

1996

Büyük şehirler politikası

2000

Hollanda

İngiltere
Almanya

Kaynak: Uitermark, Justus, Integration and Control: The Governing of Urban Marginality in
Western Europe, International Journal of Urban and Regional Research 38.4, Volume 38.4
July 2014, 1424.
AB ülkelerinin göç konusunda öncelikli kaygıları AB topraklarına girmeyi başarmış
ilticacıların durumlarını ele alacak bir sistem geliştirmek ve iltica taleplerine ilişkin birlikte
kabul edilmiş prosedürler meydana getirmek olmuştur. Bu amaçlarını uygulamak için
kullandıkları kavramlarda Schengen Antlaşması ve Dublin Antlaşması’dır. Yine bu ülkelerin
diğer bir temel kaygısı ise üye devletlerdeki göçmenler için kısıtlayıcı tedbirler uygulamak ve
AB düzeyinde gerçekleştirilecek politika koordinasyonunun yöntemini geliştirmektir. Ancak
bu tedbirler esas olarak, AB dışında kararlaştırılacak fakat AB düzeyinde koordine edilecektir.
Dolayısıyla Avrupa politikası millet-üstü bir nitelikte değil, hükümetler arası bir niteliktedir
(Bingöl, 2006, 47).
Göçmenlerin entegrasyonu, göçmenin yeni bir toplum içerisine ulaştığı gün
başlamaktadır. Hükümetlerin seçtiği yaklaşım, göçmen entegrasyonun ve hizmetlerinin
çıktılarını belirlemektedir. Bu süreç beraberinde bireysel olarak göçmenin entegrasyonunu
etkileyecektir. O nedenle göçmen entegrasyonu, hem dahil olunan toplumları hem de göçmen
birey ve toplumların taleplerini dikkate almalıdır (Ecre, 2016). Ancak, göçmenlerin düzenli
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toplumlardan farklı olarak kendilerine has olan belirli ihtiyaçlarının olmasıdır. İlave olarak
daha kırılgan olmaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, ana akım politikalar
içerisinde olacak entegrasyon politikalarında göçmenlerin özel ihtiyaçları kabul edilmiş
olmalıdır.
Küreselleşmenin ile toplumların kendi kültürünü ve geleneklerini korumaları artık çok
kolay değildir. Kültürel ilişkilere girmek yeni bir grup kimliği oluşturmakta ve yeni bir kültür,
gelenek ve var olma yolu açmaktadır. Sadece Avrupa alt kültürlerini uyumlaştırmak ve ortaya
çıkan her türlü farklılığı yönetmek yasal ve kurumsal açıdan yeterince zor olmaktadır.
Genellikle, yerel topluluklar, göçmenleri önemli bir kültürel, sosyal ve ekonomik tehlike
olarak görmektedirler. Önemli miktarda göçmen yasa dışı işler yaptıklarından dolayı hapse
girmişlerdir. Almanya’da yabancılar halkın %9’unu temsil ederken suç oranının %33’ünü
temsil etmektedirler. Yine Fransa’da yabancılar %8 nüfusa sahip olmalarına rağmen, suçluluk
oranları %26 seviyesinde olmuştur (Fuller, 2002: 5).
Suç oranlarının bu denli yüksek olmasının sebebi işsizlik oranları ile alakalıdır.
Almanya’da Alman orijinli vatandaşlar içinde çalışabilecek olanların işsizlik oranı %7 iken,
göçmenler arasında çalışabilecek olanlarda işsizlik %15’dir. Fransa’da bu oranlar Fransız
orijinli

vatandaşlarda

%9

göçmenlerde

ise

%20

olarak

gözükmektedir.

Avrupa

Komisyonu’nun yaptığı bir ankette halkın %37’si işleri olmayan ve uzun süreli işsizlik
ödeneği alan göçmenlerin ülkeden gönderilmeleri gerektiğini savunmuştur (European
Comission, 2002). Buna karşın göçmenler ise işsizliklerinin sebebi olarak, bazı sektörlere
alınmamalarını ve özellikle tercih edilmemelerini göstermektedirler. Fransa örneğinde,
göçmenler hava yolları pilotu, eczacı, mimar gibi birçok işte çalışamazken, aynı zaman da
alkol ve sigara satışı için gerekli belgeleri de alamamaktadırlar. Benzer kısıtlamalar diğer
Avrupa Birliği ülkelerinde de mevcuttur. 2002 de yapılan çalışma, halkın çoğunluğunun
göçmen baskısının katlanılabilir ölçüyü aştığını göstermektedir (Nyberg-Sorenson, Van Hear
ve Engberg-Pedersen, 2002, 5).
Yaşanan göçlerden sonra oluşan tecrübeler, bazı fikirlerin kristalleşmesini de
sağlamıştır. Böyle bir tecrübe, göçmenler için en azından 3 ana konuda sosyal içermenin
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bunlar kısaca, göçmenlerin yerel halk tarafından kabul
edilmesi, yerel halkın göçmenler tarafından kabul edilmesi ve bu iki topluluk hatta devlet ve
kamu otoriteleri arasında nitelikli bir iletişim stratejisinin olmasıdır. Özellikle bu son konuda
mutlak kuralların konulması ve iletişimin ihlal edilen ve beklentilere uymayan yollarla
olmasının önüne geçilmesi gereklidir. Örneğin Fransız halkı, göçmenlerin istihdam ve sosyal
güvenlikle ilgili sorunlarının en önemli kaynağı olduğuna inanma eğilimindedirler.
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İngiltere, Hollanda ve Almanya'da bulunan göçmenlere yapılan testler ise onların daha
fazla belli konulara odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Entegrasyon testi vatandaşlık
almadan önce yapılıyor, kişilerin Avrupalı olup olmadıklarını, yeterince batılı düşünüp
düşünemeyeceklerini ölçmek amaçlı yapılmaktadır (Snyder, 2006, 25). Çok kesin şekilde bu
sonuçlara varabilecek netlikte sorular bulunmaktadır. Ancak yapılan testler, Hollanda
haricinde çok kültürlülüğün yaygınlaşmasından daha çok, tek kültürlülüğün yerleşmesine ve
entegrasyondan daha ziyade kısmen asimilasyona neden olmaktadır. Her üç ülkenin de ortak
noktası varılan ülkenin yaşayış tarzının ve değerlerinin kabul edilmesinin talep edilmesidir.
Soruların göçmenlerin günlük hayatında kolaylık yaratmaktan uzak oldukları da tartışma
konusudur. İngiltere'nin sınavı Almanya ve Hollanda'nınki gibi bir kültür sınavı değil bir
vatandaşlık bilgisi sınavıdır. Kişinin kültüre değil de vatandaş olarak rollerine uyum
sağlaması amaçlanmaktadır (Snyder, 2006, 49).
Bu sınavlar ve materyallerden anlaşılan, batılı ülkelerin göçmenlerden taleplerde
bulunabilmek konusunda daha da güçlenmiş olduklarıdır. Kendi ülkeleri açısından uyumsuz
gördükleri şeyleri kabul etmemek konusunda daha güçlü ve çok kültürlülükten kültürel
asimilasyona değişen ideolojik bir değişikliğin oluştuğu bir kabul söz konusudur. Bu sınavlar,
Müslümanları ve Batılı olmayanları genellikle kendi önyargıları ile sınıflamakta ve liberal
demokratik bir topluma uyum sağlayamayacakları ön kabulüyle hazırlanmaktadırlar. Ayrıca
bu ülkeler göç alan ülkenin yaşayış şeklini ve değerlerinin kabul edilmesini de zımnen talep
etmektedirler. Bu talep sonucu gerçekleşen değişim, büyük bir ideolojik dönüşüm ve zorla
kabullenilmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla entegrasyon politikaları genel olarak, çok
kültürlülüğü öne çıkarmaktan daha çok kültürel asimilasyona doğru bir değişimi temsil
etmektedir (Snyder, 2006, 50).
Genel olarak AB seviyesinde, göçmenler için gerçekleştirilen programları, yerel
seviyede politik katılım, vatandaşlık kazanımı, aile birleşimleri, emek piyasasına erişim,
barınma ve misafir toplumun kültürel değerlerinin korunması olarak sıralanabilir.
Entegrasyon politikalarının yoksunluğu, AB’nin Avrupa içinde yerleştirmek istediği eşitlik,
demokratik temsil ve sosyal uyum gibi değerlerin yıpranmasına yol açacaktır. Avrupa
Parlamentosu ise bu sürecin iyi işlemesi amacıyla, ülkelerin entegrasyona dair gönüllü
sektörler, toplumsal kuruluşlar ve göçmenlerden oluşan birimlerin koordinasyon içerisinde
çalışmasını desteklemektedir (Tekin, 2009, 89). Göçmenleri içerme konusu genelde ekonomik
olarak değerlendirilmiş ve ona göre politikalar üretilmiştir. Ancak göçmenlerle ilgi olarak ev
sahibi toplumun en çok sorun yaşadığı alan ekonomi dışı konular olduğu anlaşılmıştır.
Dolayısıyla ekonomik entegrasyona ilave olarak kültür, dil, eğitim ve önyargı gibi konuların
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da gündeme alınması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda entegrasyonun kültürel boyutunu öne
çıkaran yaklaşımlar görülmektedir.
Tablo 5: Entegrasyon Sürecinde Önemli Yaklaşımlar
Entegrasyonun bir proje olarak değil bir süreç olarak görülmesi
Pozitif rol modellerin varlığı ve önyargı ve basmakalıplar ile mücadele edilmesi
Mesleki dil ve uygulama eğitiminin sağlanması
Toplum içerisinde kültürlerarası gerçeklik algısının güçlendirilmesi
Kültürlerarası eğitimin desteklenmesi ve yaygınlaşması
Çok dilli eğitimin yaygınlaşması
Entegrasyon sürecinde dil ve dinin rolünün kabul edilmesi
Entegrasyon sürecinde kültürel odaklanmanın ekonomik odaklanmanın önüne geçmesi
Entegrasyonun iki boyutlu bir süreç olduğunun kabulü
Kaynak: Berlinghoff, Marcel, Migration and Cultural Integration in Europe, ifa-Edition
Culture and Foreign Policy, Conference Report, Brussels, 11 December 2013, s 3-15
AB devletleri arasında hala var olan farklılıkları azaltıcı uyumlaştırıcı entegrasyon
politikalarına rağmen, Avrupalı politikacılar göçmenleri ve azınlıkları, halklarının içerisine
entegre etmek amacıyla bireyi önceleyen güçlü neo-liberal devlet anlayışını (muscular
liberalism) öne çıkararak “çok kültürlülüğün sonu” tartışmalarını gündeme getirdiler. Bu
durum, entegrasyon politikalarında ekonomik olandan kültürel odaklanmaya evrilen bir
değişime neden olmuştur. Yıllarca göçmenlerin kendi kendilerine yetmesi gerektiği beklentisi
vardı. Günümüzde ise yeni gelen göçmenlerden yeni beklentiler söz konusudur. Bu süreç, her
ülkenin politikalarının farklılaşmasına neden olmuştur. Almanya’da dil öğrenimi ve ülke
hakkında temel bilgilerin kazanımına odaklanma söz konusu iken, Fransa’da dil bir sorun
olarak görülmemiştir. Daha ziyade, Fransız kültürü ile uyumlu olan tutum, davranış ve
değerler görülmektedir. Hollanda’da “kalben Hollandalı” olmayı öne çıkaran kültürel
entegrasyon benimsenirken, aksine İngiltere’de öğrenilen kültürün uygulamaya yansıması
önemsenmektedir (Berlinghoff, 2013, 10).
Son yıllarda Avrupa’da aktif entegrasyon politikaları kayda değer bir şekilde hayata
geçirilmeye başlanmıştır. Bu politikalar, farklı açılardan, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın
fırsat ve şans eşitliğini artırmayı, profesyonel eğitim ve sosyal hizmetlere ulaşımı, sosyokültürel entegrasyonu ve sivil katılımı amaçlamaktadır. Pozitif etki yaratan projeler de öne
çıkmış olup, farkındalığı artırıcı ve insanlara farklılıkları yönetmeyi öğretici özel eğitimler de
öne çıkmıştır. Eşitliği artırıcı ve suçla mücadeleyi destekleyici kişilik oluşturma yönünde
çalışmalar söz konusudur. Tüm bu amaçlara ulaşabilmek için, AB düzeyinde özel Aksiyon
Programı tüm üye ülkelerin katılımıyla sağlanmıştır.
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Avrupa Birliği'nde üye ülkeler politika ve stratejilerini halkın ihtiyaçları ve
gereklilikleri doğrultusunda belirleyebilirler. Ancak bunlar, AB bünyesinde genel bir çerçeve
olmadan ve belli disiplinler temelinde yapılmadan mümkün olmayacaktır. Avrupa Birliği'nin
göç konusuna bakışının evrimi her ne kadar son yıllarda Suriye'li göçmenlere karşı olumsuz
davranışlar olmuş olsa da, gerçekten dikkat çekicidir ve bu bakış açısının, kurumsal ve yasal
anlamda geleceğe taşınması beklenmektedir.
Bu anlamda Avrupa Birliği'nde 1997 yılında Amsterdam anlaşması göç sorununa
değinen, insanların serbest dolaşım haklarının prensiplerini ortaya koyan ilk anlaşmadır.
Ayrıca göç sorununun ortak bir politika olmasında da ilk adımdır (Apap, 2001, 11). AB’nin
genişleme ve ekonomik gelişme süreçlerinde göç sorununun ortak bir politikaya bağlanması
çok önemli olmuştur. Bu anlaşma içerisinde göç ile ilgili düzenlemeler, düzenlemenin Adalet
ve Ev İşleri Bölümünde, IV. Başlık olan “vizeler, iltica, göç ve diğer serbest dolaşım hakkı ile
ilgili konular” altında bahsedilmiştir. Bu düzenleme, farklı bakış açılarını bir araya
getirmektedir ve özel mekanizmanın ulus üstü bakış açısıyla yok olmasını ele almaktadır.
Özellikle 1997-2000 arası Avrupa Birliği %3,5 büyüme kaydetmiştir ve bu büyüme de 2.5
milyon yeni iş olanağının ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Böyle bir büyüme beraberinde,
AB’nin hem daha cazip bir bölge olacağını hem de daha yüksek göç akınlarına uğrayacağını
göstermektedir (Silaşi, Rollet, Trandafir ve Vădăsan, 2006: 11).
1999 yılında gerçekleştirilen Tampere programı, göç konusunda Amsterdam
anlaşmasından sonra

Avrupa Konseyi’nin

ortaya

koyduğu önemli

bir

yaklaşımı

yansıtmaktadır. Tampere programı, dört başlıklı ortak bir göç politikasını öngörmektedir.
Bunlar; Avrupa iltica sistemi, yasal göç ve entegrasyon, AB üyesi olmayan ülkelerin
vatandaşları için yasadışı göç ile mücadele ve transit ülkelerle birlikte çalışmayı hedefleyen
politikalardır. Bu politikalar, basit de olsa temel yaklaşım getirmesi açısından önemli bir
gelişme olmuştur. 2004 yılında Hague Programı, Tampere’de kabul edilenlerin devamı
niteliğindedir ve ortak iltica ve göç politikalarını kurumsallaştırmıştır. Sonuç bildirgesinde yer
alan 10 maddenin son 2’sinin amacı; göç hareketlerine dengeli bir bakış açısını belirlemek ve
göç hareketlerinin pozitif etkisini maksimize etmektir. Hague Programının devamı için 2005
yılında, ‘3. Dünya ülkesi insanları entegrasyon Ortak Programı’ kabul edilmiştir (Collett,
2011).
2005 yılında Avrupa Birliği Komisyonunda Yeşil Doküman içerisinde, göç ile ilgili
tüm konuların tartışması yapılmış ve genel bir çerçevede ekonomik göç üzerine bazı belirli
kuralların oluşturulması hedeflenmiştir. Bundan 10 yıl sonra, göç konusunun Avrupa Birliği
ajandasında önemli bir yer edindiği görülebilmektedir. Yeşil Doküman, üye ülkelerin güncel
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demografik yapıları ile ilgili sorunları ortaya koymuş ve Avrupa Birliği'nin uluslararası
sorumluluklarının altını çizmiştir (Bertozzi, 2007: 11). Bununla beraber Yeşil Doküman,
üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının ekonomik göçleri yanında, Avrupa Birliği
vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına muhatap olmaları endişesini de taşımaktadır.
AB ülkelerinin bazıları, göçmen işçilerin ve ailelerinin içinde bulundukları ülkeye
adapte olabilmesini sağlamak için birtakım programlar üretmişlerdir. Temel eğitim, dil
eğitimi ve mesleki eğitim gibi hayati öneme sahip olan programlar, işsizlikten en çok
etkilenen genç göçmenlere ve özellikle kadınlara yöneliktir (Bingöl, 2006, 79). Bir yönüyle
programlar, göçmenlerin hayatın merkezinde olan çalışma hayatına girmelerine yardımcı
olmaktadır. Bu programlar sadece bulundukları ülkede sosyal ve ekonomik içerilmeleri
yanında, kendi ülkesine dönenlerin uyumuna da katkı sağlamaktadır.
Eğitim ve öğretim, sosyal anlamda bütünleşmenin vazgeçilmezidir. Dolayısıyla
yabancı bir kültürde yaşayan göçmen çocuklarının topluma uyum sağlayabilmesi için iyi bir
eğitim görmeleri şarttır. Eğitim, göçmenlerin başarılı sosyo-kültürel entegrasyonları ve sosyal
hareketlilikleri için ana önceliktir. Yani göçmen çocuklarının şu anki eğitimsel kazanımları
göçmenlerin gelecekteki entegrasyonlarının nasıl gelişeceği konusunda önemli bir göstergedir
(Bingöl, 2006, 76).

11.6.2. Avrupa Birliği Göç Politikalarının Sosyal İçermeye Etkisi
Avrupa birliğinde ortak bir göç politikasının bulunmaması sebebiyle, yerel düzeyde
mevcut göç politikalarının incelenmesi bu konunun sosyal içermeyle olan bağını anlamak
konusunda yardımcı olacaktır. Bu bağlamda bu bölümde AB üyesi ülkelerini bir kısmı ayrı
ayrı ele alınmıştır.

11.6.2.1. Çek Cumhuriyeti
Çek

Cumhuriyeti’nde

göçmenler

ekonomik

durgunluktan

olumsuz

şekilde

etkilenmiştir. Göçmen halkın işsizlik oranının yerel halktan daha yüksek olma durumu
değişmemesine rağmen (%5.8 yerel ve %6.8 göçmen, 2009) çek cumhuriyeti durgunluğa
karşı önlem olarak, gönüllü geri dönüş programını başlatarak işsiz göçmenlere bir çözüm
sunmuştur. 27.700 göçmen bu program kapsamında evlerine geri dönmüştür. Bu program
kişilere 500 euro ve ilave olarak uçak biletleri ve bazı giderlerin karşılanmasını
kapsamaktaydı (KristenMcCabe, 2009). Bununla beraber göçmenlerin büyük bir çoğunluğu
kalmaya devam etmiştir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı belediyeler ile işbirliği içinde acil
entegrasyon programına başlamıştır. Öncelikle dil eğitimi, ileri eğitim desteği, sosyal ve
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hukuki danışmanlık verilmiştir. Buna ek olarak, Çek Cumhuriyeti 14 bölgesinin 10’unda
entegrasyon destek merkezleri açmıştır. Çek hükümetine göre Avrupa entegrasyon fonu ve
Avrupa sosyal fonu desteğiyle harcanan kaynaklarla, entegrasyon daha önemli ve görünür bir
hal almıştır. 2010’da 1 milyon Euro’ya yakın devlet bütçesi İçişleri Bakanlığı ve Çalışma
Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı başta olmak üzere eğitim, sağlık, gençlik ve spor, kültür
ve bölgesel kalkınma bakanlıkları tarafından entegrasyon için harcanmıştır (Collett, 2011).
2011 yılında, göçmen politikalarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, kamu
harcamalarındaki kesintiler entegrasyon bütçesini de etkilemiştir. İkincisi, durgunluk
göçmenler için 2011 Şubat ayında gönderilen yeni entegrasyon politikasını da etkilemiştir. Bu
politika daha pratik bir yaklaşım içermekteydi ve dil testlerini, 2. Nesil göçmenlerin
eğitimlerini,

ayrılma

öncesi

gereklilikleri,

tanıtıcı

kursları

öncelikli

olarak

değerlendirmekteydi (Collett, 2011).
Çek cumhuriyeti öncelikle göçmen işsizliği ile karşılaştıklarında sorunun bitirilmesi
için bazı çözümler ortaya koymuşlardır. Bunlar içinde geri dönüşü özendirme ya da dil ve
eğitim kursları önemlidir. Bunun için, Batı Avrupa ülkelerine nazaran Çek Cumhuriyeti’nin
ayırdığı pay daha düşük olmasının sebebi, halen göçmen oranının nüfusa göre %4’ün altında
olmasıdır. (Avrupa Birliği ortalaması %6.4). Sonuç olarak AB’nin kaynak yardımının en
önemli rolü yeni politikalar ve girişimler için merkezi destek olmasıdır (entegrasyon destek
merkezleri gibi). Bu anlamda, Çek Cumhuriyeti’nin yaptığı tüm faydalı projelerde AB ortak
kaynak desteği sunmuştur (Czech Goverment, 2009).

11.6.2.2. Danimarka
Son dönemde yaşanan ekonomik durgunluk, Danimarka için birçok ülkede olduğu
kadar kötü sonuçları doğurmamış ve etkisi kısa süreli olmuştur. Genel makro durum olumlu
olmasına rağmen, göçmenlerin ekonomik ve sosyal durumları ortalamanın altında kalmıştır.
Zira, göçmenlerin işsizlik oranı %15 iken yerel halkın işsizlik oranı %7’dir. Bu oran
göçmenlerin aleyhine olmakla beraber 2008-2010 döneminde yaşanan kriz öncesinde aradaki
fark daha azdır. Dolayısıyla son finansal kriz göçmenlerin durumlarını daha da
kötüleştirmiştir. Göçmenlerin giderek dışlanmalarının ortaya çıkardığı bu olumsuz durumu
azaltmak amacıyla Danimarka’da entegrasyon politikası harcamalarında bu dönemde orta
düzeyde bir artış gerçekleştirilmiştir (Liebig, 2007).
Genellikle göçmenlerin entegrasyonunda ekonomik yaklaşım her ülkede olduğu gibi
Danimarka'da da benzer önceliği almıştır. Bu anlamda, Danimarka’da Entegrasyon politikası
uzun zamandır ekonomik hedefler ile yürütülmesinin sonucunda, fırsat eşitliği, eğitim ve
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çalışma şartları konusunda yereller ile göçmenler arasında fark devam oluşmuştur (Bertozzi,
2007: 9). 2005 yılında yapılan entegrasyon planı sayesinde 25.000 göçmenin iş sahibi olması
hedeflenmiştir. Geniş bir sosyal destek mümkün olmakla beraber, entegrasyon politikaları
göçmenlerin aktif şekilde entegrasyon planına katılmaları beklentisi üzerine kurulmuştur.
Özellikle bu beklenti, dil öğrenimi ve iş bulma konusunda daha da artmaktadır. Entegrasyon
politikası Danimarka’da 2008’den beri Göç, Mülteci ve Entegrasyon Bakanlığı tarafından
koordine edilmektedir. Bakanlığın bütçesi 2011’de 163.6 milyon Euro’dan 241.4 milyon
Euro’ya çıkarılmıştır. Bütçede yapılan bu artışla beraber tanıtım ve dil programları ve
göçmenlerin sosyal olarak içerilmelerine yönelik faaliyetlerde de artış sağlanmıştır (Bertozzi,
2007: 9).
Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politika izleyen Danimarka Halk Partisi, Danimarka
hükümeti ile 2010 yılında göçmen politikalarını kuvvetlendirme ve bir dizi entegrasyon
koşullarının kalıcı ikameti olanlara uygulanması için bir anlaşmaya varmıştır. 2010 yılında
aşırı sağ ve göçmen karşıtı olarak bilinen Danimarka Halk Partisi, Danimarka hükümetini
uzun süre oturma izni verilen göçmenlere bir dizi entegrasyon koşullarının uygulanmasını
ikna etti (Bertozzi, 2007: 9). Bu koşullar, yapılacak testleri, 1 yıl toplumsal aktivitelere
katılmayı, yüksek dil yeterliliğine sahip olmayı ve oturma izni başvurusu sonrasında 3 yıl
boyunca sosyal desteğe muhtaç olmamayı gerektirmektedir. Hali hazırda çalışmakta olan
göçmenler için bu kriterler kolay aşılabilecek olsa da, işsiz durumda bulunan ve gözlemci
olarak adlandırdığımız kesim için bu kriterler endişe vericidir (Bertozzi, 2007: 11). Aslında
nüfusu giderek yaşlanan ve artış göstermeyen Danimarka, göçmen kabulüne hazırlanmakta ve
bunun için gerekli maddi ve manevi altyapısını da hazırlamaktadır. Ancak, Avrupa'nın birçok
ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da göçmenler ve göçmen politikaları göçmen karşıtı aşırı
sağcılar ile sosyal demokratlar arasında sıkışmış durumdadır. Bu yaklaşım, son yıllarda
Suriye'li göçmenlere karşı uygulanan sıkı politikalarda kendini göstermektedir.

11.6.2.3. Almanya
Almanya entegrasyon politikaları, diğer ülkelerdeki gibi, birkaç bakanlık tarafından
yürütülmektedir. Bunlar; Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Sosyal hizmetler ve Çalışma
Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Kadın ve Genç Bakanlığı gibi bakanlıklardır. Bu bakanlıkları
organize eden ise ana koordinatör olan Federal Göçmen ve Mülteci Bürosu'dur (BAMF).
BAMF ülke genelinde eğitim ve iş odaklı olarak entegrasyon politikalarını yürütmekle
sorumludur. Bu nedenle entegrasyon kurslarını ve geniş çerçevede entegrasyon projelerini
ülke çapında desteklemektedir. Öte yandan, bölgesel olarak belirli alanlardan sorumlu olan
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‘Lander’ yönetimleri de bazı entegrasyon politikalarının yürütmesini sürdürmektedir (Tuncer,
2012, 799).
“Alman Yabancılar Politikası”nı belirleyen düşünce, ya işçi sıfatıyla Almanya’ya
gelenlerin geri döneceği, ya da Almanya’yı yaşama alanı olarak seçen yabancıların hâkim
toplumun ve kültürün mesleki, sosyal ve kültürel standartlarına benzeşeceği ve böylelikle
hâkim toplum ve sonradan ona dâhil olan grup arasındaki farkın nesiller itibariyle azalacağı
temeli üzerine kurulmuştur. Başka bir ifadeyle “Alman Yabancılar Politikası”nda etkin olan
entegrasyon ya da uyum anlayışı sonucunda farklı kültüre mensup insanlar, hakim kültür
içinde erimeleri beklenmektedir (Bingöl, 2006, 53).
Alman göç ve entegrasyon stratejisi çok yakın bir zamana kadar Alman toplumunun
sözde-homojenliğini korumaya dayanmıştır. Alman göç politikası dört unsura dayanmaktadır
(Bingöl, 2006, 53).
- Etnisite
- Alman olmayanların kalıcı göçmenliğinin reddi
- Avrupa Birliğine entegrasyon
- İş piyasasının koşullarına göç önlemlerini ayarlama
Almanya, göçmenlerin yeni kültürü kabul etmek konusunda cesaretlendirilmesi
gerektiğine karar verdiğinden, 2005 yılında entegrasyon anlayışı değişime uğramıştır. Yeni
gelenler için 600 saatlik dil eğitimi, dilde akıcılık kazandırılması amacıyla uygulamaya
başlanıldı. Yeni entegrasyon paketinde bu ve buna benzer kurslar ile Alman kültürü,
vatandaşlık hak ve ödevleri ile bölgesel adetler, ulusal önemli tarihler ve Alman demokratik
sistemi aktarılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, Almanya'ya gelecek olanlara izin vermeden
önce, zaten gelmiş olanların entegrasyonuyla ilgilenmenin daha mantıklı olduğu
düşünülmüştür (Snyder, 2006, 24).
Alman olmayan göçmen nüfus giderek yerleştikçe onların vatandaşlığa geçme
oranlarındaki düşüklük gittikçe sorunlu, vatandaşlık statüleri de -özellikle Doğu Avrupa'dan
gelen etnik Alman göçmenlere verilen otomatik vatandaşlığın karşısında- yadırgatıcı bir hal
almıştır (Ertan, 2007,107-110). Alman olmayanlar, geçici yerleşenler veya yabancılar
sayılıyordu ve onları entegre etmek için, yerleşmeyi kalıcı olarak planlasalar dahi, gereken
çaba sarf edilmiyordu. Vatandaşlığa geçen Alman olmayan kişilere bir yemin imzalatılıyor ve
Alman hukukuna ve liberal demokratik yapıya uyacaklarına dair söz/yemin alınıyordu.
Ayrıca, diğer vatandaşlığından da vazgeçmesi isteniyordu (Karakuş, 2007, 33).

481

2008 Ekonomik krizi dünyanın gelişmiş ülkelerini oldukça sarmış olmasına rağmen,
Almanya’yı ise diğer Avrupa ülkelerine göre fazla etkilemediği görülmüştür. İçişleri
bakanlığı bütçesi 2011 yılında genel olarak %2 düşüşle 5.402 milyar Euro’dan 5.312 milyar
Euro'ya inmiştir. Ancak BAMF’ın 218 milyon Euro olan entegrasyon bütçesi, bu kesintilerin
dışında tutulmuştur (Collett, 2011). Sanayi üretimi odaklı olan ekonomisi sayesinde Almanya
büyümeye devam etmiş ve sosyal harcamalarını da kısıtlamamıştır. Bu anlamda, 2010 yılında
göçmenlerin entegrasyonunun nasıl kuvvetlendirileceği tartışmaları yapılırken, devlet
göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili öncelikli harcamalarını kısıtlamamıştır. Almanya bu
dönemde dil yeteneğinin geliştirilmesi, eğitim, ekonomik sektörlere girişin kolaylaşması gibi
konulara öncelik vermiş ve bunlara ek olarak da diyalog ve suçtan arındırma ile ilgili sosyal
içerme politikalarına da devam etmiştir (Collett, 2011).
AB'nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya son yıllarda almış olduğu aşırı
göçler nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır. Göçmenlere karşı daha ılımlı yaklaşımlar sergileyen
Almanya ve İsveç, Avrupa'ya göç eden ve büyük çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler için
politikalar üretmeye gayret etmektedirler. Her ne kadar bu politikalar ulusal olsa da, Almanya
ve İsveç için önemli olan bu politikaların Avrupa Birliği'nin yaklaşımı olması ve diğer
ülkelerce de benimsenmesidir (The Economist, 2016). Böylece göçmen krizinin yönetimi
daha bütüncül olacak ve hem göçmenler hem de ülkeler açısından kolay olacaktır.

11.6.2.4. İrlanda
İrlanda küresel mali krizden ve ekonomik durgunluktan en şiddetli etkilenen
ülkelerden birisidir. Bu nedenle 2010 yılında iflası ve Avrupa Birliği’nden ayrılması gündeme
gelmiştir. Hem yerel halkın hem de göçmenlerin işsizlik oranları ikiye katlanmıştır.
Hükümetin asgari ücreti 7.65 Euro'ya düşürmesi birçok vasıfsız göçmen işçiyi zor durumda
bırakmıştır. Kayıtlı göçmen işçi sayısı 2008'de 156.151 iken 2010 yılında 69.038'e düşmüştür.
İrlanda’ya göç hareketleri son yıllarda başlamış bu nedenle hızlı bir şekilde göçmen ülkesi
konumuna gelmiştir. İrlanda hükümeti 2007 yılında göçmenlere entegrasyon politikaları
uygulamaya başlamıştır. Hükümet entegrasyon politikalarından sorumlu bir devlet bakanlığı
oluşturmuştur ve bu bakanlığa 9.3 milyon Euro aktarılmıştır (Collett, 2011).
Mayıs 2008'de İrlanda hükümeti ‘Göçmen Topluluğu: Entegrasyon Stratejisi ve
Çeşitlilik Yönetimi" adı altında yeni bir strateji belgesi yayınlamıştır. Ancak bundan bir süre
sonra 2008 finansal ekonomik kriz ortaya çıkmıştır. Kriz şartlarında bu belgenin ön gördüğü
yaptırımları uygulamak mümkün olamamıştır. Kriz ile birlikte bakanlığın bütçesi de kesintiye
uğramış ve 2011 yılında bütçesi 4.1 milyon Euro'ya düşmüştür. 2010 yılında eğitim
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departmanının ikinci dil olarak İngilizce öğretmek için harcadığı kaynak 120 milyon Euro'dan
98 milyon Euro'ya indirilmiştir. Bunun yanında 500.000 Euro bütçesi olan ulusal ırkçılık ve
çok kültürlülük danışma komitesi kaldırılmıştır. Eşitlik Otoritesi bütçesinin %43’ünü
kaybetmiştir. Bu kesintiler eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinin de aksamasına sebep olmuştur
(Crowley, 2010). Göçmen politikaları konusunda tek olumlu gelişme Göçmen Topluluklara İş
Kazandırılması Programı (EPIC) bütçesi, 276.700 Euro'dan 512.568 Euro'ya yükseltilmiş ve
program ile göçmenlerin iş bulması ve iş eğitimleri alması hedeflenmiştir.
Bütçedeki sıkıntılara rağmen, İrlanda Hükümeti göçmenlerin entegrasyonuna
odaklanmaya devam etmiştir. Göçmenlerden oluşan Göçmen Başkanlık Konseyi ile birlikte
2010 yılında kültürler arası bir eğitim stratejisi için çalışmalar yapılmıştır. Eş zamanlı olarak,
hükümet işsiz göçmenlerin desteklenmesi için bazı önlemler almıştır. 2009 yılında ‘grace’
süreci ile çalışma izni bitmek üzere olan işsizlerin izinleri 3 aydan 6 aya uzatılarak tekrar
başvuramayacak olan işsizler için bir yol açılmıştır (Collett, 2011).
Özellikle kriz nedeniyle İrlanda’nın yaşadığı bütçe sıkıntısı sadece kamuda etkisini
göstermemiş, ayrıca sivil toplum örgütlerinin de bu dönemde kaynak sıkıntısı nedeniyle
çalışmalarında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bunların dışında diğer politika değişiklikleri
göçmenlerin entegrasyonunu destekleyecek şekilde, eğitim, iş hayatı gibi konularda ve
politika yapma süreçlerine dahil edilmeleri ile göçmenlerin sosyal olarak içerilmelerine katkı
sağlamak için kayda değer çalışmalar yapılmıştır.

11.6.2.5. Hollanda
Hollanda'nın 1980 sonrası dönemde göçmenlere yönelik politikaları 3 ayrı dönemde
incelenebilir. Bunlar; 1980'lerin başından 1989'a kadar çok kültürlülük dönemi, 1990'lardan
2000'e kadar entegrasyon dönemi ve 2000'lerle başlayan yeni entegrasyon ya da
entegrasyonun asimilasyoncu tarza geçiş dönemi olarak sınıflandırılabilir. Bu süreçte
göçmenlere yönelik yaklaşım ve politikalarda geçişler olduğu gibi her on yılda yeni bir
isimlendirmenin tercih edildiği de gözlenmektedir. Hollanda'da Hollanda kökenli olmayanlar,
1980'lerde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve yasal açıdan konumları düzeltilmesi gereken
"etnik azınlıklar"dır. 2000'lerde ise bu grup, medeniyetler çatışması ile ulusal kimlik
kapsamında, sosyal kaynaşma önünde engel ya da tehdit olan -özellikle Müslüman olanlar"göçmenler" olarak kategorize edilmiştir. Kısaca Hollanda'nın "öteki"ne yaklaşımında
söylemsel değişiklikler olsa da temelde süreklilik vardır (Köse, 2012, 40).
Ülkelerinde yaşayan yabancıların kendi toplumsal şartlarına uyum sağlamaları
konusunda farklı entegrasyon politikaları ileri sürülmekle beraber, Hollanda yetkilileri “kendi
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kültürel kimliğini koruyarak entegrasyon” fikrini benimsemektedir ve bu husus 1983 tarihli
Azınlıklar Bildirgesinde de yer almaktadır (Bingöl, 2006, 54). Dolayısıyla Hollanda diğer AB
ülkelerine nazaran göçmenleri tek kültürlü yaşama yönlendirme yerine, çok kültürlülüğü
tercih etmiştir.
Hollanda'daki çok kültürlülük tartışmaları, kültürel "öteki" ile muhatap olmanın ve bu
"öteki" ile tanımlanmış kümelerin, sisteme meşru hukuki zeminde eklemlenmelerinin
yöntemleri üzerinedir. Hollanda'ya göçmen olarak gelenler, Hollanda toplumunun kurucu
unsuru olarak algılanmamışlardır. Bu sebeple Hollanda kendi kimliğini ya da "hayali
toplumunu" yeniden şekillendirirken, kültürel "öteki"nin de farklılığını ve "öteki"liğini
vurgulayarak sistemle bağını oluşturmaktadır (Köse, 2012, 39). Ocak 1994’te parlamentoya
sunulan öneride göç politikalarının etkinleştirilmesine ilişkin üç temel yoldan bahsedilmiştir.
Bunlar (Bingöl, 2006, 55);
- Daha sıkı giriş kontrolleri,
- Kaçak çalışanlara yönelik sıkı tedbirlerin alınması,
- Daha etkili sınır dışı etme prosedürlerinin geliştirilmesidir
Göçmenlerin varılan ülkenin yaşayış tarzının ve değerlerinin kabul edilmesinin
talebinin neticesi olan göçmenlik testleri Hollanda'da yapılmaktadır. Diğer ülkelerin aksine
Hollanda'nın sınavı, göçmen ülkeye varmadan önce yapılmakta, göçmenin ülke ile ilgili
kültürünü, günlük hayatını, tarihi ve politik yapısını bilmesini gerektirmektedir. Hollanda'da
ve Almanya'da olduğu gibi Müslüman kimliği, kadına karşı toleranssız ve saldırgan olarak
kabul edildiği için, sınavlarda bu gibi karakteristik özelliklerin yeni ülkede kesinlikle kabul
edilmeyeceği zorla gösterilmektedir (Snyder, 2006, 49). Almanya ve Hollanda'da vatandaşlık
entegrasyon sınavları, Müslümanlar açısından İngiltere'den daha önyargılı içerik söz
konusudur.
Hollanda'da göçmenlere yönelik politikanın hedeflerindeki ve odağındaki değişim,
1994'teki yeni bir belge olan Etnik Azınlıkların Entegrasyon Politikası Memorandumu’nda
görülmüştür. Entegrasyon Politikası'nın temeli sayılabilecek bu belge, mevcut söylemi
cumhuriyetçi bir yapıda ve göçmenlerin iyi vatandaşlığına odaklanarak yenilemiştir. Ancak
bu rapor entegrasyonun grup boyutuna vurgu yapmamaktadır. Yeni anlayış, göçmenlerin
hükümet imkanlarına dayanması yerine bağımsızlığını vurgulamaktadır. Artık göçmenlerin
yerleşim, eğitim ve istihdam yönüyle sosyo-ekonomik alanda eşit katılımını desteklemek ve
yeni gelenlerin öncelikli entegrasyonunu kolaylaştırmak, kursların temel hedefi olmuştur. Bu
doğrultuda Hollandaca, topluma intibak ve mesleki eğitim kursları geliştirilmiştir (Köse,
2012, 55).
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Ekonomik krizle beraber diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Hollanda’da da bütçe
kesintileri olmuştur. 2010 yılının ortasında aşırı sağ PVV partisinin gayri resmi olarak
koalisyonda yer alması hem entegrasyon politikalarına harcanan bütçenin kısıtlanmasına hem
de politikaların tavrının değişmesine yol açmıştır. Gayri resmi olarak kurulan koalisyonun da
etkisiyle, zaten sert olan göç ve entegrasyon politikaları daha da netleşmiştir. Göçmenlerin
belli kıyafetler giymeleri yasaklanmış ve güvenlik adına bazı özgürlükler zedelenmiştir. Bu
anlamda, Burka (yüzü kapatan örtü) giyilmesine yasak gelmiş ve daha fazla göç gelmesini
engelleyici politikalar geliştirilmeye çalışılmıştır. Göçmenlerin entegrasyonunu sağlayan
bütçede önemli kesintiler yapılmıştır. Entegrasyon programını ve bunun için belediyelerin
finansmanını koordine eden Barınma, Toplum ve Entegrasyon Bakanlığı, batılı olmayan
göçmenlerin entegrasyonu için kullandığı bütçesini, 2015 yılında 501 milyon Euro'dan 111
milyon Euro'ya düşürerek, 2010'a göre %80 oranında azaltmıştır (Collett, 2011).
Sivil entegrasyon fonu, dil ve oryantasyon kursları, 2010'da 439.7 milyon Euro'dan
2015'de 44.6 milyon Euro'ya inmiştir. Bu bütçe bir süredir ülkede yaşayan göçmenlere
aktarılmış ve göçmenlerin birçoğu bu kurslardan yararlanmıştır. Şu anda ise bu fonları
göçmenler kendileri karşılamaktadır. Bu fonlara ödeme yapabilmeleri için göçmenlere bir
kredi sistemi oluşturulmuştur. Bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışmalıdır. Hem
göçmenlerin fona katkısının alınmasının sakıncası hem de kamunun ayırdığı bütçe kesintileri
sonucunda, ne kadar kaliteli eğitim verilebileceği de ayrı bir tartışma konusudur.
Eyaletlerin de göçmenler gibi entegrasyon harcamalarını kendilerinin üstlenmesi,
hükümet tarafından istenmektedir. Eyaletlerde entegrasyon genel eğitim, sağlık ve diğer
sosyal politikalarla beraber yürütülmektedir. Sivil toplum örgütlerinin finansal kaynak
talepleri de çok gerçekçi ve ileri seviyede faydalı projeler olmadıkları takdirde
reddedilmektedir (Collett, 2011).
Genelde entegrasyon programı kesintileri, ülkenin genel ekonomik sıkıntılarından çok
fazla etkilenmiş olduğu görülmektedir. Bununla beraber, aşırı milliyetçi söylemlerin artması,
politik endişeleri de gitgide artırmakta ve böylece göçmenler yerel halktan zaman içerisinde
ayrışmış olmaktadır. Hollanda’nın göçmen politikaları, pratikten uzak ve göçmenlerin kendi
kendilerine yardım etmeleri felsefesi ile kurulmuş bir sistemdir. Belki göçmenlerin kendi
programlarını desteklemesi kulağa hoş gelebilir fakat bunun pratikte hiçbir sorunu çözmeye
yaramadığı görülmektedir (Collett, 2011).
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11.6.2.6. Portekiz
Kriz döneminde kamu harcamalarında kesintilere gidilmesine rağmen, Portekiz
hükümeti göçmenler ile ilgili politikalarını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir.
Yönetime ayrılan bütçe baskı altında olmasına rağmen, hükümet ekonomik durgunluğun
etkilerini azaltmak için göçmenlerin iş bulmalarına yardımcı olmuştur.
Portekiz'de göçmenler ve onların entegrasyonu konusunda hükümetin bir çok farklı
birimleri görevlidir. Kültürlerarası diyalog ve entegrasyon yüksek komitesi (ACIDI) 2007
yılından beri göçmenlerin entegrasyonunu koordine eden merkezdir. ACIDI bünyesinde
bulunan Ulusal Entegrasyon Destek Merkezi (CNAI), barınma hizmetlerinden, gerekli
niteliklerin tanımlamasına kadar tüm bakanlık ve kurumlarca yapılan barınma hizmetlerinin
koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim
Bakanlığı'nın ortak girişimleri ile 11.4 milyon Euro bütçe ile yapılan “Herkes için Portekizce”
dil programı da göçmenlere yönelik önemli bir entegrasyona katkı sağlamıştır.
Kısa sürede Kültürlerarası Diyalog ve Entegrasyon Yüksek Komitesi ACIDI'nin
bütçesi 2007’de 6 milyon Euro'dan 2009‘ da 13.5 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Entegrasyon
politikalarının önemine binaen bu artış milli gelir artışının çok üstünde bir artıştır. Avrupa
Birliği bağışları bu miktarın %40‘ını oluşturmaktadır. 2010 yılında bu bütçe biraz azalmış ve
12.1 milyon Euro‘ya inmiş ve Avrupa Birliği katkısı yarı yarıya olacak duruma gelmiştir.
ACIDI bütçesinin neredeyse yarısını, direkt olarak göçmenlere ya da bu konuda çalışan sivil
toplum örgütlerine aktarmıştır (European Commission, 2010).
2011 için Portekiz hükümeti ACIDI‘nin bütçesini %4.7 artırmıştır ve Lisbon’da CNAI
için ayrı bir bina yaptırmıştır. Hiçbir entegrasyon projesi kesintiye uğramamıştır.
Göçmenlerin Entegrasyonu için ikinci plan Ağustos 2011'de yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda,
90 farklı konuda yeni projeler aktif olmuştur (Acidi, 2010). Bu projeler, özellikle göçmen
vatandaşlardan sosyo-ekonomik kırılganlık içinde olanları desteklemeye yöneliktir.
 Göçmenlerin temel literatür eğitimine tabi tutularak sosyal kazanımlarını artırmak
 Göçmen girişimci ve kılavuzluk eğitimleri ve yeni bir iş kurmak için destek olma
süreçlerinin geliştirilmesi
 Aşırı fakirlik ve muhtaçlık durumu çeken göçmenlere sosyal destek ve yardımların
yapılması
Diğer göçmen sorunları; ailelerin birleşmesinde kolaylık sağlanması (evlilik süreçleri),
işsiz kalmış göçmenlerin oturma izinlerinin uzatılması gibi, konularda da önlemler alınmıştır.
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11.6.2.7. İspanya
İspanya gerek Latin Amerika ülkelerinin krizde olmasından dolayı gelen gerekse
Kuzey Afrika'dan tarım sektöründe çalışmak amacıyla gelen göçmenler nedeniyle önemli bir
göçmen ülkesi olmuştur. İspanya, Almanya, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği'nde
göçmenlerin giriş yaptığı önemli bir ülkedir. Arjantin'deki ekonomik krizden ve Arjantin'de
İspanya şirketlerinin etkinliği ve dil ve kültür gibi nedenlerden dolayı Arjantin'den İspanya'ya
göç akışı olmuştur. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinin Kuzey Afrika ülkelerini uzun süreler
yönetmeleri nedeniyle, Kuzey Afrikalıların İspanya üzerinden Avrupa'ya göçleri söz konusu
olmuştur. Dolayısıyla İspanya, Avrupa Birliği içerisinde göç politikalarının oluşmasında
önemli bir aktör olmaktadır.
İspanya halkının Kuzey Afrika'dan gelen Müslüman olan göçmenlerin terör
bağlantıları olabileceğine dair önyargılı düşünce, tutum ve davranışları, göçmenlere karşı
güvenlik politikalarının öne çıkmasına neden olmaktadır. Hatta halkın %51'i suç ve
göçmenler arasında yakın bir ilişki kurmaktadır (Ertem, 2007, 145).
Ekonomik krizin etkilerinin İspanya’da çok sert geçmesi dolayısıyla, göçmen akışında,
işsizliğinde, ve kaçınılmaz olarak, entegrasyon harcamalarında olumsuz gelişmeler olmuştur.
Bununla birlikte, hükümet, ırkçılıkla mücadele, yabancı düşmanlığı gibi daha genel konulara
yatırıma da yönelmiştir.
Özellikle göçmen nüfus ekonomik durgunluk süresince önemli sıkıntılara maruz
kalmış ve daralan ekonomiden olumsuz etkilenmiştir. Yerel İspanyol halkta %18'e yükselen
işsizlik, göçmenlerde %30'lara kadar gelmiştir. Ekonomik sorunlar, işsizlik artışı, genel
talebin azalması, İspanya’ya yeni gelen insan sayısını da azaltmıştır. Entegrasyon politikaları
Çalışma ve Göç Bakanlığı tarafından koordine edilmekle beraber, göç ve göçmen konuları
geniş bir çerçevede birçok devlet organı tarafından ve bölgesel belediyeler ve otonom
topluluklar tarafından yürütülmektedir. İspanya hükümeti Madrid gibi otonom toplulukları
desteklemektedir ve bu amaçla 2009 yılında Madrid’e 200 milyon Euro fon ayırmıştır. Ancak
bu yardım önce 100 milyon Euro'ya düşürülmüş ve 2011’de ise 70 milyon Euro'ya
indirilmiştir (Davis, 2008). Bölgesel topluluklar entegrasyon politikalarını yönetmekte ve bu
politikalara kendi bütçelerinden destek olmaktadırlar. Yeni fonlama çerçevesinde hükümet ile
topluluklar arasında sağlık ve eğitim harcamaları bu kesintilerin dışında tutulmuş ve böylece
harcamalar artış göstermiştir. İlave edilen ek kriterler sayesinde tahsis edilen bütçe
artırılmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve İspanyolca dil sorunları fazla olan yerlere yani, yoğun
göçmen nüfusun yaşadığı yerlere daha yüksek destek sağlanmaktadır (Collett, 2011).
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2011-2014 arasında Çalışma ve Göç Bakanlığı Vatandaşlık ve Entegrasyon için İkinci
Stratejik Plan’ı uygulamaya ve geliştirmeye çalışmıştır. Resepsiyon politikalarını bırakıp,
daha ileri seviyede entegrasyonu sağlayan eğitim ve iş sağlama politikalarına yönelmiştir.
Buna ek olarak stratejik plan ile yüksek göçmen nüfusa sahip mahalle ve bölgelerin
toplum/halk bilinci geliştirmesi hedeflenmiş ve ırkçılık ve yabancı karşıtlığı ile mücadele
edilmesi hedeflenmiştir. Bu politikalar İspanya’nın uzun dönemli entegrasyon politikalarında
ki değişimi göstermektedir. Entegrasyon fonları geçen yıllarda düşse de, genel çalışmaların da
katkısıyla bu eksikliğin etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır.

11.6.2.8. İsveç
Global krizin etkisiyle yavaşlayan İsveç ekonomisi 2009'da gerçekleştirilen genel
seçimler sonrasında kendini toparlayabilmiştir. İsveç daha önceden geliştirdiği entegrasyon
projelerine devam edebilmiş ve daha fazla yatırım yaparak yeni gelen göçmenlerin iş sahibi
olmasına odaklanmıştır. Genel olarak 2010'da ülke ekonomisi toparlanmışsa da yerel halk ve
göçmenler arasında ki işsizlik oranı farkı çok yüksek olmuştur (yerel halk: %8, göçmenler
%19.2). Önceden daha az olan bu fark kriz döneminde mevcut yüksek seviyeye ulaşmıştır.
İsveç hükümeti için kriz döneminde bütçe kesintileri yapmak yerine açılan bu farkı kapatmak
öncelik olmuştur.
2010 seçimlerinde hükümet değişmese de azınlık hükümeti durumundadır. Aşırı sağ
İsveç Demokrat Partisi meclisteki çoğunluk sandalyesini kazanmasına rağmen, halkın
göçmenlere bakış açısı nispeten daha yumuşaktır. Fakat her geçen gün bazı gruplar daha da
sertleşmektedir. Uppsala Üniversitesi'nin yapmış olduğu yıllık çalışma bunu doğrulamaktadır
(Sweden, 2010).
Entegrasyon

ve

Cinsiyet

Eşitliği

Bakanlığı,

entegrasyon

politikalarının

koordinasyonunu 2011 yılına kadar sürdürmüştür. İsveç hükümeti bu görevi Çalışma
Bakanlığı'na verme kararı almış ve entegrasyon ve göç konusunun çalışma hayatı ile daha da
sıkı bir şekilde bağlantılı çalışmasını sağlanması amaç edinilmiştir. 2010 aralık ayında
Tanıtma Yasası geçmiş ve İsveç Kamu İstihdam Kurumu'nun hizmetlerine güçlü bir
sorumluluk verilerek, yeni göçmenlerin insanca karşılanması ve özellikle tanıtım
planlamalarının geliştirilmesi, sivil oryantasyonun sağlanması, dil kurslarının verilmesi ve
çalışma

hayatına

girişlerine

hazırlanmasında

gerekli

şartların

yerine

getirilmesi

hedeflenmiştir. Entegrasyonu güçlendirecek olan bu yasa tamamen işlevselleştiği zaman
hükümetin göçmenler için yaptığı entegrasyon harcamaları 900 milyon İsveç Kronu'na
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ulaşacaktır. 900 milyon İsveç Kronu yaklaşık 103 milyon Euro olmaktadır ve bu rakam 2010
yılına göre %15'lik bir artış anlamına gelmektedir (Sweden, 2010).
İsveç’te tanıtım kursları sadece sosyal yardım parası alan göçmenlere zorunludur.
Yeni gelen göçmenlerden en az 16 yaşında olanlar bu programa girmeye hak kazanırlar. Yine
diğer programlara benzer şekilde dil eğitimi, sosyal hayatı ve günlük yaşamı tanıma ve İsveç
toplumunu ve iş hayatını anlamaya yönelik hizmetler verilmektedir (Tekin, 2009, 91).
Çalışma hayatına geçiş de, İsveç hükümeti dil yetkinliğinin artırılması için politikalarını
gözden geçirmekte ve göçmen çocuklarının eğitimlerini artırabilmek için daha detaylı olan
önlemler almaya, komşuluk ilişkilerini ve vatandaşlık değerlerini yükseltmeye çalışmaktadır.
İsveç Demokrat Partisi'nin zaferi bir duraksamaya neden olsa da İsveç entegrasyon
politikalarına hızlı bir şekilde devam etmekte ve kriz etkisine rağmen uygulamada başarılı bir
görüntü ortaya koymaktadır.

11.6.2.9. İngiltere
İngiliz hükümeti, göçmenlere yönelik harcamalarda ekonomik durgunluk ve kamu
borçlarının yığılması nedeniyle önemli kesintilere gitmiştir. Bu da entegrasyon programının
yavaşlamasına ve toplum desteğinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu durum göçmenlerin
entegrasyonu konusunda politik felsefenin ve önceliklerin değişmesine yol açmıştır.
İngiltere'de genel işsizlik oranı 7.8 iken göçmenlerde bu oran 9.2 olarak gerçekleşmiştir
(Collett, 2011).
İngiltere’nin entegrasyon bütçesi analiz edildiğinde 2008 krizi dönemi ile ilgili bu
harcamaları tam olarak tespit edebilmek mümkün değildir. Buna ek olarak net bütüncül bir
entegrasyon politikasından da söz etmek zor olacaktır. 2006 yılında entegrasyon
politikalarında sorumluluk, Başbakanlıktan yeni oluşturulan Topluluklar ve Yerel Yönetimler
Departmanı'na resmi olarak devredilmiştir (Somerville, 2007). Bununla beraber göçmen
grupların entegrasyonu ile ilgili konular çeşitli hükümet kanallarından maddi olarak
beslenmektedir. Bu çoklu yapı geniş bir politika çerçevesi ve göçmen entegrasyonu
konusunda farklı eğilimlerden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda, sosyal kaynaşma ve refah
politikaları, daha geniş anlamda insan hakları ile eşitlik ve daha çok mülteci entegrasyonuna
evrilmiştir.
Ayrıca gömenlerin belli testlerden geçmesi uyumlarını artırmak açısından önemli
görülmüştür. Ancak, İngiltere'deki sınavlar bir kimlik oluşturmaz veya belirli bir grubu hedef
almaz. Bunun yerine vatandaşlık bilgisi ve kültürel bilgiler vermeye odaklanır. İngiltere'de de
entegrasyon sınavı ile vatandaşlık hakkı verilmektedir. "Life in the United Kingdom" sınavını
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geçmek ya da İngiliz dili ve vatandaşlığı derslerine katılıp geçmek gerekmektedir. Sınav,
vatandaşlığa geçiş ve entegrasyon için bir yöntem olarak görülmektedir. Kursların ve
sınavların amacı herkesin İngiliz değerlerine aşina olmasını sağlamaktır (Snyder, 2006, 49).
Sınav, göçmeni yeni yaşamına entegre etmek için kullanılmaktadır. İngiltere yeni vatandaş
olanların bir törenle yemin etmelerini ve kurallara uyacaklarını, değerleri izleyeceklerini vb.
taahhüt etmelerini istemektedir. Kişinin İngiliz haklarına ve özgürlüklerine saygı duyacağı da
eklenmiştir (Snyder, 2006, 45). Hollanda gibi İngiltere'de de çok kültürlü çoğulcu vatandaşlık
rejimi vardır. Azınlıkların çoğu İngilizlerle tam eşit, sosyal ve politik haklara sahiplerdir.
Fakat kültürlerini de kaybetmezler. Beş yıl Birleşik Krallık'ta yaşadıktan sonra toprakla gelen
hakları kazanırlar. Birkaç nokta da entegrasyon fonlarında ki değişiklikler tespit söz
konusudur. (Peutrell, 2010)
 Topluluklar ve Yerel Yönetimler Departmanı (CLG) 2010 yılında 1.116 milyon
Sterlin değerinde bütçe ile çalışırken, 2014-15 yılında rakam yarıya inmiştir. Bu
durum birçok sosyal içerme ve toplumsallaşma projelerinin iptaline yol açmıştır.
‘Connecting

Communities’

gibi

önemli

entegrasyon

politikalarının

ana

öğelerinden biri olan proje buna örnektir. Hükümet verilerine göre kaynaklar daha
çok anti- radikalleşme çalışmalarına yönelmiştir.
 CLG'nin göçmen fonu, göçmenlerin vize ücretlerinden elde edilen bir gelir
olmakla beraber, gelen 50 milyon sterlin bütçe kaynağı kaldırılmıştır. Bu gelir
hükümet dışı ve yerel hükümetlere bağlı göçmenlerin toplum üzerinde yarattığı
etkiyi azaltmaya yönelik çalışmalarda kullanılmaktaydı. 2010 yılı hükümet
harcamaları incelendiğinde, bu kaynak ülkenin sınırlarını daha iyi koruması,
kontrollü mülteci ve göçmen kabulü ile ülkeye gelir ve fayda sağlayacak
göçmenleri çekebilmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır (HM Treasury, 2010).
 Başka Dil Konuşanlar İçin İngilizce (ESOL) programı bütçe kesintileri ve
kısıtlamalar ile mücadele ederken, 2011'den beri geçerliliği sorgulanmaktadır. 4.5
milyon sterlin Öğrenen Desteği Fonu tamamen kaldırılınca, düşük gelirli
göçmenlere kurs ücretlerinde yardım etmek zorlaşmıştır. Bu durum göçmenlerin
kendi dil eğitimlerini karşılamaları gereksinimini doğurmuştur (Peutrell, 2010).
 Göçmenler üzerinde çalışan sivil toplum örgütleri de kesintilerden payını almıştır.
Örneğin Mülteci entegrasyon destek hizmetleri büyük baskı altındadır. Mülteci
Konseyi, devlet desteğinin 2011'de %62 azaldığını ifade etmiştir. Mülteci
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entegrasyonu ve istihdam hizmetleri 2011 Eylül ayından itibaren durmuştur
(Peutrell, 2010).

11.7. Suriyeli Göçmenlerin Genel Durumu
Tunus’ta Aralık 2010 tarihinde başlayan protestolar Libya, Mısır ve Cezayir’e
sıçradıktan sonra, Tunus ve Mısır’da yönetimleri değiştirmeyi başarmıştır. Bu protestoların
başarılı sonuçlar vermesi ile cesaretlenen Suriye muhalifleri benzer protestolara başlamıştır
(Sandıklı ve Semin, 2012; 6). Suriye’de ilk eylem 15 Mart’ta Deraa kentinde meydana
gelmiştir. Suriye Muheberatı Deraa’lı doktor bir kadın ve başka bir kadının, Mısır lideri
Hüsnü Mübarek’in yönetiminin yıkıldığı gün telefonda birbirlerine “Tunus’ta Zeynelabidin,
Mısır’da Mübarek gitti, darısı bizim başımıza!” şeklinde temennide bulunduklarını
telefonlarının dinlenmesi yoluyla öğrenmişlerdir. Gözaltına alınan iki kadın ağır işkenceye
maruz kalmış ve iki kadını küçük düşürmek amacıyla saçları kesilip serbest bırakılmıştır
(Özgünay, 2013: 108). Haziran 2011’de Suriye güvenlik güçlerinin öldürdüğü insan sayısı
1100’ü geçmiş ve 10 binin üzerinde insan tutuklanmıştır. Suriye’de olan eylemler daha ciddi
bir hale gelip büyük çatışmalara dönüşünce, Esed yönetiminin daha sert müdahaleleri
sonucunda iç savaşa dönüşmüştür (Eryılmaz, 2014: 79).
Eylemler Baas ideolojisinin güçlü olduğu yerlerden Dera’da başlamıştır. Olayların
Dera’da başlamasının en önemli nedeni ülkenin tamamını etkileyen olaylar, yolsuzluklar ve
bu bölgede bulunan halkın Lübnan’da ki işlerini, iş olanaklarını kaybetmesiyle ortaya çıkan
işsizlikten sıkıntı çekmeleridir. Eylemler daha sonra Humus, Lazkiye, Banyas, Deyrizor ve
Hama şehirlerinde de görülmeye başlamıştır. Esed rejiminin katı tutumları ve eylemcilere
uyguladıkları bastırma politikaları olayları iç savaşa dönüştürmüştür (Şen, 2013: 59). Sonuç
olarak 29 Nisan 2011 tarihinde 252 kişiden oluşan bir Suriyeli grubun Hatay’ın Yayladağı
ilçesinde ki sınırı geçmesi ve Türkiye’ye girmesi ile göç başlamıştır (Güçer ve Diğ. 2013: 2).
Suriye’de “Arap baharının” başlaması ve iç savaşa dönüşmesi ile beraber, yaşayan
halk ağır şartlarla karşı karşıya gelmiştir. 23 milyon nüfusu olan ülkede 11 milyondan fazla
kişi yoksulluk ile karşılaşmış ve yardıma muhtaç hale gelmiştir. Oluşan savaşın sonucunda 7
milyondan fazla Suriyeli ülke toprakları içinde yer değiştirmek mecburiyetinde kalmıştır
(Orsam, 2014: 7). Suriye’de ki iç savaş sonucunda resmi rakamlarla 4.393.831 resmi olmayan
rakamlarla 5,5 milyondan fazla Suriyelinin büyük çoğunluğu mülteci konumunda yakındaki
ülkelere gitmişlerdir. Ülke içerisinde yaşanan savaş neticesinde oluşan ekonomik hasar
günden güne artmaktadır. Mart 2011 yılından bu yana devam eden olayların başlattığı toplu
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göç hareketi sonucunda büyük göçler alan Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün ve diğer ülkelerin
ekonomik, siyasi ve sosyal yapıları etkilenmiştir (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2015).
Tablo 1: Suriyeli Göçmenlerin Genel Olarak Bulundukları Ülkeler
Gidilen Ülke

Giden Kişi Sayısı

Türkiye

2.291.900

Lübnan

1.070.089

Ürdün

632.762

Irak

244.527

Mısır

127.681

Kuzey Afrika

26.772

Toplam

4.393.831

Kaynak: (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2015)
2015 yılı Nisan ayı itibarıyla açıklanan resmi rakamlara göre iç savaştan kaçıp
Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı 2.226.117’dir. Türkiye’de sığınmacı olan Suriyelilerin
sadece 260,963’i kamplarda kalmaktadır. Geri kalan sığınmacıların ise diğer şehirlere gittiği
görülmektedir. Mülteci nüfusunun yoğun olduğu iller Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep,
Kilis gibi sınır illeridir. Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli halka 10 ilde 25
barınma merkezi kurulmuştur. Barınma merkezleri Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa’da 5,
Mardin’de 3, Kilis’te 2, Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Adıyaman’da 1 tane
bulunmaktadır. Fakat gelen mültecilerin önemli bir kısmı kamp dışında yaşamaktadır. Kamp
dışında yaşayanların sayısı 1.965,154’dir. Yani gelen mültecilerin yaklaşık olarak %80’i
yardım için oluşturulan kamplarının dışındadır (AFAD, 2015).
Tablo 2: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’de ki Barınma Merkezlerindeki Sayısal
Durumu
BARINMA MERKEZLERİ
HATAY

14,781
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GAZİANTEP

42,659

KİLİS

33,860

ŞANLIURFA

103,899

KAHRAMANMARAŞ

17,799

OSMANİYE

9,149

ADIYAMAN

9,402

ADANA

10,578

MARDİN

11,066

MALATYA

7,770

GENEL TOPLAM

260,963

Kamp Dışında Olan Mülteci Sayısı

1.965,154

Kaynak: (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi, 2015)

11.7.1. Suriyeli Sığınmacıların Temel Sorunları
Suriye’de oluşan iç savaşın sonucu olarak Türkiye’ye gelen sığınmacıların çok fazla
sayıda olması ve beklendiği gibi iç savaşın kısa sürmemesi sığınmacıları Türkiye’de kalıcı
hale getirmiştir. Sığınmacı sayısının fazla olması, sığınmacıların kalıcı hale gelmesi,
Türkiye’nin sığınmacı akınına hazırlıksız yakalanması, sığınmacılar ve Türkiye açısından
birçok probleme neden olmuştur. Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları en
temel sorunlar; kayıt altına alınma, ekonomik durumlarının zayıflığı, kadınların, çocukların
korunmaları, eğitim ve sağlık problemleri olmaktadır.

11.7.1.1.Kayıt Altına Alma
Sığınmacıların

korunması,

haklarına

ulaşmaları

ve

kamu

hizmetlerinden

yararlanabilmeleri için kayıt olmaları gerekmektedir. Bir mülteci ülkeye giriş yaparken ya da
ülkeye girdikten sonra kayıt olmadığı sürece yok sayılır ve bu yüzden ihtiyaçları belirlenemez
ve karşılanamaz. Türkiye’ye gelenlerin büyük bir kısmı pasaportu olmadan kaçak giriş
yapmak zorunda kaldıklarından kamplara yerleştirilmektedir. Gelenlerin kayıt olabilmesi için
Türkiye’de 23 tane mobil kayıt merkezi açılmıştır (Yüksel ve Diğerleri, 2014; 9). Savaşın

493

başlamasından günümüze kadar kamplara yerleştirilen sığınmacıların sistematik şekilde kaydı
alınmıştır. Fakat kamp dışında olan sığınmacılar için aynı şey söylenemez. Büyük bir hızla
kayıt altına alma işlemleri devam etmektedir. Kayıt altına alınmasını güçlendiren durumlar ise
sığınmacıların sürekli yer değiştirmesi, kamp dışındaki sığınmacılara ulaşmadaki zorluklar,
kayıt altına alınmayı önemsememeleri, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların
Türkiye’ye geri gönderilmesi ve gelecekle ilgili belirli kaygıları olması olarak sıralanabilir
(Karaca ve Doğan, 2014:32).

11.7.1.2. Kadınların, Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar
Suriyeli mültecilerin %50’den fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. O nedenle
göçmenlerin karşılaşacakları en önemli sorunların başında çocukların korunması gelmektedir.
Çocukları korumada yaşanan en büyük problem çocuk evlilikleridir. AFAD verilerine göre
çocuk evlilik oranı göçmenler içerisinde % 4,5 civarındadır. Aileler evlilikleri bir koruma
olarak görürken, önemli bir sosyal sorun ortaya çıkmaktadır. Çocuk işçilerin oluşması,
refakatsiz çocuklara bakım yapanların çocuklar üzerindeki etkileri, çocuk ve genç izleme
komitelerinin eksikliği nedeniyle yetersiz takip diğer sorunlardandır (Karaca ve Doğan, 2014:
32).
Suriyeli kadınların, eşlerinin veya yakınlarının savaş yüzünden ölmesi, refakatçilerinin
olmayışı, onlar açısından önemli sorun oluşturmakta olup, muhtaçlıklarını daha da
artırmaktadır. Savaş neticesinde Türkiye’ye gelen dul kadınların veya yetim genç kızların
savaşta ailelerini kaybetmeleri onların sahipsiz durumda bulunmalarına yol açmış ve istismara
açık olmalarına neden olmuştur. Birçok sosyal ve ekonomik sorunla mücadele eden Suriyeli
kadınlar için evlilik, bir kurtuluş olarak görülebilmektedir. Bunun sonucunda, bazı aileler de
genç kızlarını Türkiye’de evlendirme yolunu tercih edebilmektedirler. Ancak bu durumu
Suriyeli kadın sığınmacılara genellemek yanlış olacaktır (İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi, 2014;20). Oluşacak bu durumları engellemek için Suriyeli sığınmacı kadınların özel
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onların ihtiyaçlarının giderilerek koruma altına alınması
gerekmektedir.
Sığınmacı kadınların, toplumsal şiddete mağdur kaldığı, toplumsal ve kültürel
nedenlerden dolayı şikâyet etmede çekindikleri, dil sorunu ve psikolojik sıkıntılar yaşadıkları
ve kadınların satıldığı veya fuhuş yaptırıldığı görülmektedir. Çözüm adına yapılması
gerekenler ise yetersiz olan tespit çalışmalarının artırılarak ihtiyaçların doğru olarak
anlaşılması, ihtiyaçlara yönelik kurumların artırılarak hizmet erişimini kolaylaştırmak ve
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kadınlara destek birimlerinin artıracak önemli yapıların oluşturulmasıdır (Karaca ve Doğan,
2014:33).

11.7.1.3. Eğitim Problemi
Suriyeli mültecilerle ilgili diğer önemli bir alan ise eğitim alanıdır. Suriyelilerin Türk
toplumuna daha iyi entegre olabilmesine en önemli engel mülteci çocukların eğitimidir.
Suriyeli mültecilerin yarıdan fazlasının çocuk olduğu tahmin ediliyor. Güvenilir veriler
bulunmamasına rağmen, UNICEF, Türkiye’deki kamp dışı mülteci çocukların %74’ünün
okula gidemediğini tahmin ediyor. Bu durum, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğinin kamplarda kalan çocukların %60’ının okula devam edebildiğini gösteren
verilerin aksi yönünde veriler sunmaktadır (Kirişçi, 2014; 31). Yapılan bir çalışmada,
kamplarda yaşayan çocukların %80’inin eğitim gördüğü, kamp dışında yaşayan çocukların ise
%14’ünün eğitim aldığı tespit edilmiştir (Karaca ve Doğan, 2014: 31).
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni genelgesi Suriyeli sığınmacılar da dahil tüm
yabancıları kapsamaktadır. Yayınlanan genelgeye göre, kayıt altına alınmış olan tüm
Suriyeliler devlet okullarına kayıt olma hakkına sahiptirler. Suriyeli sığınmacılar geçici
kimlik belgelerini alana kadar e-okul sistemi yerine yeni bir bilgi işletim sistemi üzerinden
kayıt edilebileceklerdir. Suriyeliler bu genelge çerçevesinde kendi yaşadıkları bölgelerdeki
okullara kayıt imkanı bulurken, İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin alt birimi olarak kurulacak
olan il eğitim komisyonlarında denklik ve belgeleme işlemleri de yaptırabileceklerdir. Yüksek
Öğretim Kurumu, Suriye’de üniversite eğitimi gören öğrencilere Türkiye’de misafir öğrenci
statüsünde geçici olarak eğitimlerine devam etme imkanı sağlamıştır. Eğitim sadece devlet
okullarında değil, TÖMER, Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları
tarafından verilmektedir. Bu kurslarda Türkçe eğitimin yanı sıra farklı eğitimler de
verilmektedir. Eğitim açısından dil sorunu, uyum sorunu ve kamp dışındaki çocukların
çalıştırılmasıyla eğitim haklarının elinden alınması önemli sorunlar olarak görülmektedir
(Karaca ve Doğan, 2014: 32).

11.7.1.4. Sağlık Problemi
Sığınmacıların en temel problemlerinden birisi de sağlıktır. Suriyeli sığınmacılar
sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını bilmemektedirler. Ayrıca sağlık hizmetlerinden
yararlanırken dil problemi yaşamaktadırlar. Önceleri devletin bu konuyu tam çözememesi ve
sığınmacıların hiçbir sağlık güvencesinin olmaması neticesinde, Suriyeliler ekonomik
durumları olmadığı için doktorların vermiş olduğu ilaçların ücretlerini ödeyememişlerdir.
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Devletin Suriyeli göçmenlere sağladığı ücretsiz sağlık desteği sayesinde sığınmacıların sağlık
problemleri çözülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte kamp dışında yaşayanların da sağlık
hizmetleri kapsamına alınması ile sağlık sorunlarının çözüldüğü görülmektedir (Türk
Tabipleri Birliği, 2014;45).
Türkiye’de ki Suriyeli sığınmacılara kayıt durumuna bakılmaksızın ücretsiz sağlık
hizmeti verilmektedir. Kayıtlı olanlar için barınma merkezlerinde sağlık merkezleri
bulunmaktadır ve kayıtlı olduğu il farkı olmaksızın kayıtlılar sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmektedir. Kasım 2014 tarihine kadar 500 bin sığınmacı kamplardan hastaneye
sevk edilmiştir, 200 bin sığınmacı ameliyat edilmiştir ve 35 bin doğum gerçekleşmiştir
(Orsam ve Tesev, 2015:2). Suriyeli sığınmacıların sağlık açısından problemleri ise salgın
hastalıklarının çabuk yaygınlaşması, dil problemi, sınırdaki şehirlerde sığınmacıların gelmesi
ile oluşan yoğunluk, aile hekimlerinin fazla yoğunlukları ve dil problemi sonucunda oluşan
sıkıntılardan dolayı Suriyelileri istememeleri ve kampların sağlık şartlarının yetersizliği
olarak sıralanabilir.

11.7.1.5. Ekonomi ve İstihdam Sorunu
Suriye’den gelen sığınmacıların yaklaşık %20’si kamplarda yaşamaktadırlar. AFAD
bu kamplara milyarlarca dolar harcama yapmıştır. Yapılan merkezlerde her türlü ihtiyaçlar
düşünülerek, iyi derecede imkânlar sunulmaktadır. Suriyelilere verilen Kızılay Kart’a her ay
100 Türk Lirası yatırılmaktadır. Fakat kamplardaki sığınmacılara verilen bu yardım yeterli
olmadığı için çalışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Kamp dışındaki sığınmacılar ise çok az veya
hiç yardım almadıkları için geçimlerini sağlamak amacıyla diğerleri gibi çalışma gereği
duymaktadırlar (Durmuş, 2015).
Sığınmacılar ekonomik sıkıntılarından dolayı iş aramaktadırlar. Fakat kolay çalışma
izni alamadıklarından dolayı kayıt dışı çalışmaktadırlar. Bu durum sonucunda ise daha düşük
ücretlere ve kötü çalışma koşullarına maruz kalmaktadırlar (Güven, 2016: 6). Çalışma hayatı
sırasında da dil ve iletişim ile ilgili ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar. O nedenle, Türkçe
bilmedikleri için yönetim ve hizmet işlerinden daha çok, fiziki güce dayalı işlerde çalışmak
zorunda kalmaktadırlar. Sonuçta sığınmacılar, ucuz işgücü olarak görüldüklerinden,
emeklerinin ve çabalarının karşılığını tam olarak alamamaktadırlar (Türk Tabipleri Birliği,
2014: 45).
Sığınmacıların piyasanın oldukça altında ücretlerle ucuz işgücü olarak çalıştırılması
piyasa ücret düzeylerini etkilemiş ve istihdam konusunda sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.
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Özellikle sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Türkiye’nin güney sınırına yakın bölgede
tarım sektörü ile muhtelif endüstriyel sektörler başta olmak üzere, hizmet sektöründe ve tüm
sektörlerde sığınmacılar ucuz işgücü olarak çalıştırılmaktadırlar (Mazlumder, 2014; 41). Bu
durum, orada yaşayan çalışanlar için ücretlerin aşağı çekilmesine yol açmaktadır. Kilis’te
yevmiyelerin 60 TL düzeyinden 20-30 TL’ye kadar gerilediği görülmektedir. Suriyeliler iş
bulabilmek için çoğunlukla Türk işçilerden çok daha az ücretlere çalışmak zorunda kalıyorlar.
Düşük ücretlere çalışmaya mecbur kalan ve normal çalışma saatlerinden daha uzun saatler
çalışan Suriyeliler, yerel halkta rahatsızlık oluşturmalarına rağmen, çok fazla oranlarda emek
sömürüsüne maruz kalmaktadırlar (Kirişçi, 2014;30).
Suriyelilere çalışma izni verilmesi, emek piyasasında dengeleri değiştirebilecektir.
Çalışma çağındaki yaklaşık 1 milyon Suriyeli, 11 Ocak 2016’da çıkarılan yasal çalışma izni
ile kayıt içi ekonomiye katılabilir hale gelmiştir. Çalışma izni kapsamında, geçici koruma
altında kayıtlı olunan illerde sığınmacılara çalışma hakkı verilmiş ve buna göre bir işyerinde
mevcut çalışan sayısının yüzde 10’unu aşmayacak şekilde geçici koruma altındaki işgücünün
istihdamı mümkün olmuştur. Yüzde 10 kota sınırlamasının yerel işgücünü korumaya yönelik
olması fakat geçici koruma altındakilerin de mağdur olmamaları için, iş sahibinin aradığı
nitelikteki işçiyi İŞKUR’dan 4 hafta içinde bulamadığını ispatlaması durumunda kota
uygulamasında esneklik sağlanmaktadır. Çalışma izninin yasal olarak verilmesi ile kayıt içi
ekonomiye dâhil olacak sığınmacı sayısında artış beklenmektedir. Bu süreç içerisinde
yaklaşık 1 milyon kişinin sorunlarının azaltılması için emek piyasasına entegre edilmeleri
gerekmektedir (Özpınar v.d., 2016: 1) .

11.7.2. Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
Türkiye’ye gelen Suriyeliler önceleri getirdikleri döviz ve yaptıkları harcamalar ile
olumlu karşılanmaktaydılar. Fakat daha sonra mülteci sayılarının artması ile problemler
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu oluşan problemler sonucu halk, sığınmacılar ve polis birçok
kez karşı karşıya gelmiştir. Bölgede yapılan provokasyonlar ise kutuplaşmalara ve ön
yargılara sebep olmuştur. Bu problemleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Orsam ve
Tesev, 2015: 2-6; Kaya, 2016: 5).

11.7.2.1. Sığınmacıların toplumsal etkileri;
 Suriyelilerin gelişi ile birlikte ciddi anlamda dilencilik artmıştır.
 Dil, kültür, yaşam biçimi açısından sınır illerinde çok sorun oluşturmasa da, diğer
bölgelerde sorunlar ortaya çıkmıştır.
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 Toplumda çok eşlilik artmakta, bunun sonucu olarak boşanmalar da artmaktadır.
 Mezhepsel çatışmaları başlatma ihtimali oluşmaktadır.
 Düzensiz şekilde yerleşim alanları yapılmaktadır.
 Sınır bölgelerinde demografik yapı değişmektedir.
 Suriyeli sığınmacıların yaşamlarındaki zorluklar, dil ve eğitim imkanları gibi
nedenlerden dolayı gelecekte muhtemel sorunlar ortaya çıkabilir.
 Sığınmacılar ve yerel halkın mevcut barış ortamını bozmamak adına gayretleri söz
konusudur. Fakat geleceğe dair tedbirlerin alınması da gerekmektedir.
 Suriyeliler topluma entegre olmaya başlamışlardır. Bu entegrasyon Türkiye’de
doğan çocuklar ve evlilikler ile daha da hızlı artmaktadır.

11.7.2.2. Sığınmacıların ekonomik etkileri;
 Ev fiyatlarında ve kira fiyatlarında ciddi bir artış görülmektedir.
 Sınır illerinde fiyatlarda gözle görülür artışlar yaşanmaktadır.
 Kaçak ve kayıtdışı istihdam artmaktadır.
 Kaçak istihdam sonucunda işyerleri arasında haksız rekabet oluşmaktadır.
 Yerel halkın işsizlik oranı artmaktadır.
 Vasıfsız işgücü açığı kapanmaktadır.
 Sığınmacıların işgücü açığını kapatması bölgeye yatırımları artırmaktadır.
 Ücret düzeylerinde düşüşlerin olması
sağlamaktadır.

dolaylı

olarak rekabet

avantajını

 Sığınmacıların ihtiyaçlarının sağlanması firmalar açısından gelirlerini yükseltme
fırsatı oluşturmaktadır.
 Sığınmacı halkla beraber Suriyeli yatırımcılarda Türkiye’ye gelmektedir.
 Ortadoğu’yu bilen tüccarların gelmesi ile o bölgeyle yatırım ve ticaret ilişkisinin
gelişmesi beklenmektedir.
 Suriyeliler kendi işletmeleri ile ticarete katkı sunmaktadırlar.
 Suriyelilerin küçük işletmelerinin büyük bir kısmının yasal olmaması haksız
rekabete neden olmaktadır.
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11.7.2.3. Sığınmacıların Türkiye’ye siyasi-güvenlik-temel hizmetler
açısından etkisi;
 Yerel halk tarafından sığınmacıların güven ortamını etkilediği algısı oluşmuştur.
Çıkan olaylar sonucunda sığınmacıların karıştıkları adli olay oranı düşüktür ve
genelde haklı, mağdur konumundadırlar.
 Güvenlik açısından en büyük potansiyel tehlike halkın provokasyonlar sonucunda
şiddete başvurmasıdır.
 Sınırda yaşayan yerel halkın kendilerini “terör” saldırılarında hedef olarak
görmeleridir.
 Kamp dışındaki sığınmacıların yerel halktan uzakta ve hep bir arada yaşamaları
uyum sürecini zorlaştırmakta ve güvenlik sorunlarına neden olmaktadır.
 Sınır illerindeki sığınmacıların yoğunluğu sebebiyle kamu hizmetlerinde sorun
yaşanmaktadır.
 Belediye yapılacak hizmetleri mevcut nüfusa göre planlandığı için sığınmacıların
gelmesiyle hizmetleri aksamaya ve bütçeleri yetmemeye başlamıştır.
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OKUMA PARÇASI: MÜLTECİ ÇOCUKLAR "SINIR TANIMAYAN
PALYAÇOLAR" İLE EĞLENDİ
"Sınır Tanımayan Palyaçolar" Hatay’da mülteci çocuklarla buluşarak onları birbirinden
güzel oyunlarla eğlendirdi.
Hayata Destek İnsani Yardım Derneği Hatay’da mülteci çocukları “Sınır Tanımayan
Palyaçolar” ile buluşturdu.
Uluslararası topluluğun “Narlıca Hayata Destek Evi” dahil çeşitli mekanlarda sergilediği
gösterilerde, Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar birlikte kahkahalar attı, birlikte eğlendi.
Etkinliklerde Sınır Tanımayan Palyaçolar’ın yanı sıra “Çocuk Aklı” isimli tiyatro grubu da
sahne aldı. Merak temalı ‘Gizemli Bavul’ adlı oyunda, oyuncular çocukları meraklarını
cezbeden bir hikayenin içine davet ederek yüzlerini güldürdü.
“Kahkaha en iyi ilaçtır!” sloganıyla yola çıkan Sınır Tanımayan Palyaçolar; savaş, doğal
afet, yoksulluk gibi felaketlerin yaşandığı afet bölgelerindeki insanlara, sanatın iyileştirici
gücüyle etki edebilmeyi hedefliyor.
Çocuk Hakları Grubu üyesi Hakan Emre Ünal ise verdiği bilgilerde çocuklarla birlikte
aktivite yapan bir grup olduklarını söyledi.
Ünal, sözsüz bir oyun sergilediklerini kaydederek, "Biz çocuklarla beraber aslında çeşitli
aktiviteler yapan bir topluluğuz. Yaptığımız işi genellikle oyun kurmak olarak belirtiyoruz.
Sözsüz bir oyun sergiliyoruz, keşfetmek üzerine. sahnede olan kocaman bedende fakat
çocuk aklını düşünen iki kişi var. Konuşma güdülerinin ya da konuşma yeteneklerinin
olduğunun farkında değiller. Ve etrafta bulunan materyalleri keşfetmeye çalışıyorlar. Ve
izlendiklerinin farkına vardıktan sonra aslında olaylar gelişiyor. Ekip 3 kişi, 2 kişilik
oyunlarımız da var. Düzen keşfetmek üzerine kurulu, neden sahnede olduğunu bilmeyen 2
tane kocaman bedende olduğu bir oyun. İstanbul’dan da buraya çocuklarla birlikte tanışıp
oyunlar oynamak için geldik" dedi.
Palyaçolar, akrobatlar ve performans sanatçılarından oluşan uluslararası sanat topluluğu,
daha önce Romanya, Ukrayna, Sri Lanka, Nepal, Kenya, Türkiye ve Suriye gibi onlarca
farklı ülkede çocuk ve yetişkinler için ücretsiz gösteriler düzenledi.
Etkinlikler kapsamında çocukların yüzleri renkli kalemlerle boyanarak onların eğlenmesi
için çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.
“Sınır Tanımayan Palyaçolar”ın Hatay’daki programlarından sonraki durağı, 28 - 29
Temmuz’da Şanlıurfa Hayata Destek Evi olacak.
Kaynak:
http://www.milliyet.com.tr/multeci-cocuklar-sinir-tanimayan-palyacolar-hatayyerelhaber-2188627/
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SONUÇ
İnsanlık tarihiyle birlikte başlayan göç serüveni birçok sebepten olmuş ve olmaktadır.
İlk zamanlar doğal kaynakların yetersizliği, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle göçler
yaşanırken daha sonra genellikle ekonomik ve siyasi sebepler ile göçler yaşanmıştır. Başta
savaşlar, baskılar, zorlamalar, işsizlik ve yoksulluk gibi nedenler insanları göç etme
durumunda bırakmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması ile oluşan
demografik durum işgücü kaynağı açısından da bu ülkeleri zora sokmuştur. Gelişmiş bu
ülkeler çözümü ise yabancı işçilerin göç etmesine özendirerek sağlamışlardır. Ancak
günümüzde bu durum tersine dönmüştür. Özellikle Avrupalı ülkeler göçmenler noktasında
oldukça isteksiz davranmakta ve onların sorunlarına yönelik adımları oldukça geç atmaktadır.
Ülkemizde ise 1960 ile başlayan Almanya’ya emek göçü oldukça önemlidir. Ancak
beyin göçü noktasında ülkemizin ve ülkelerin kayıpları oldukça büyük olmaktadır. Göç alan
ülke açısından oldukça olumlu etkileri olan beyin göçünde, göç edilen ülke açısından
kalkınmada dejavantajını gösterecektir. Göçmen işçiler genellikle kayıt dışı çalıştırılmaktadır.
Bu durumda bir çok ağır şartlar altında, sosyal güvencesi olmadan ve uzun çalışma süreleri
içerisinde çalışmaktadır. Bu nedenle kaçak yabancı işçi çalıştırmanın önüne geçilmelidir ve
cezai yaptırımların caydırıcı olması gerekmektedir.
Avrupa Birliği sosyal politikalar konusunda olduğu gibi göç ve göçmenler konusunda
da yeknesaklığa sahip değildir. Birliğe üye olan ülkelerin ekonomik ve sosyal durumları aynı
olmadığı için sosyal politikalar ve göçmenlere dair düzenlemeler serbest bırakılmıştır.
Dolayısıyla, her ülkenin yasal ve kurumsal mevzuatı farklılıklar arz etmektedir. Bu
farklılıklara rağmen özellikle göçmen politikaları konusunda Avrupa Birliği kapsamında
görüşmeler söz konusu olmaktadır. Hatta son yıllarda AB ülkelerine doğru başta Suriyelilerin
fazla sayıda göç etmeleri birliği zor durumda bırakmıştır. Hatta Schengen vize sistemi
durdurulmuş, güvenlik kaygısı öne çıkmış ve entegrasyon politikaları olumsuz bir yöne doğru
evrilmeye başlamıştır. Son yıllardaki aşırı göç, AB'nin siyasi yapısını tehdit etmeye neden
olacak değişimleri tetiklemektedir. Aşırı göç ve mevcut göçmenler, AB içerisinde yabancı
düşmanlığını (xenophobia) tetiklemekte ve Doğu Avrupa'dan başlayarak radikal sağ partilerin
yüksek oy oranlarına sahip olmalarına yol açmaktadır. Radikal sağın Doğu Avrupa'dan Batı
Avrupa'ya doğru yayılması ise AB içerisinde belirsizliklerin ve beraberinde korkuların
artmasına yol açacaktır.
Göçmenlere karşı daha ılımlı yaklaşımlar sergileyen Almanya ve İsveç, Avrupa'ya göç
eden ve büyük çoğunluğu Suriyeli olan göçmenler için politikalar üretmeye gayret
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etmektedirler. Her ne kadar bu politikalar ulusal olsa da, önemli olan bu politikaların Avrupa
Birliği'nin yaklaşımı olması ve diğer ülkelerce de benimsenmesidir. Böylece göçmen krizinin
yönetimi daha bütüncül olacak ve hem göçmenler hem de ülkeler açısından kolay olacaktır.
Avrupa Birliği’nde net ortak bir göç politikasının bulunmaması, bu alanda geliştirilen
politikaların ve uygulamaların doğal olarak, ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişmelere bağlı
sürekli değişmesine sebebiyet vermektedir. Üye sayısı giderek artan ve bununla birlikte
sürekli yenilenen yapıya sahip olmasından dolayı, değişim içinde olan durumlara uyabilecek
bir göç politikasının geliştirilmesi için çalışmalar günümüzde hala devam etmektedir. Bu
yenilenme sürecinin önemi, Suriyeli göçmenlerin Avrupa Ülkelerine göç etmeleri ile daha da
önem kazanmış olup, AB nezdinde yeni stratejiler tartışılmaktadır. Ayrıca göçmenlerin sosyal
ve ekonomik olarak dışlanmışlıklarını azaltmak amacıyla Türkiye ile işbirlikleri geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu anlamda Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de göçmenlerin eğitim almaları
ve emek piyasasına girebilmeleri için ekonomik destek taahhütleri de söz konusudur.
Birlik bünyesinde sadece güvenlik algılamasına dayanmayan aktif bir göç politikası
oluşturulmalıdır. AB vatandaşı olmadıkları için Birlik Müktesebatı’ndan faydalanamayan
göçmene, sadece ekonomik alanda değil sosyal ve belirli ölçülerde siyasal alanlarda da fırsat
eşitliğinin tanınması için stratejiler geliştirilmelidir. Tüm yönleri ile bağlayıcı ve caydırıcı
olan bir “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla Mücadele Kararı” hazırlanmalıdır.
Devletlerin, göç politikaları ile ilgili problem endişesi yaratan noktaları, objektif
şekilde ele alıp olumlu çözümler oluşturabilmek için iyi bir atmosfer oluşturması
gerekmektedir. Halkın bu konu ile ilgili doğru bilgilendirilmesi ve politikaları anlaması için
şeffaf, tutarlı ve halkı içeren konsept ile yürütülmesi gereklidir. Örneğin; devletler için sadece
geçici göçmen aldığını söylemesi sosyal atmosfer için iyi olmayacaktır, çünkü bu
göçmenlerin sürekli ikamet hakkı elde etme taleplerini önleyemeyecekleri bilinmektedir.
Avrupalı ve diğer ülkeler göçmenlere karşı algılarını değiştirmedikleri müddetçe,
göçmenlerin etkin bir şekilde entegrasyonu mümkün olamayacaktır. Göçmenler sorunlu,
güvenlik tehdidi veya bir yük olarak görüldüğü takdirde, tepkici politikaların çıkarılması
yönünde toplumsal zemin oluşacaktır. Eğer bu ülkeler istekli bir biçimde göçmenlerin
entegrasyonuna gayret gösterirlerse, toplumun tüm kesimleri faydalanacaktır. Hatta bu süreçte
geldikleri ülkelere gönderdikleri paralar sayesinde kaynak ülkenin de faydalanması
sağlanacaktır.
AB içerisinde son yıllarda iktidara gelen Hıristiyan Demokratlar ve Milliyetçi partiler
nedeniyle, özgürlükçü Avrupa algısı giderek zayıflamaktadır. Hatta giderek sertleşen güvenlik
önlemleri bu düşünceyi daha da pekiştirmektedir. Dolayısıyla, AB'nin bu algıdan kurtulması
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amacıyla çok kültürlülüğü teşvik etmesi ve bir Hıristiyan kulübü gibi görünmemesi için farklı
dinlerden göçmenlere kapılarını rahatlıkla açmalı ve o din mensuplarının yaşam alanları
bulmalarını kolaylaştırmalıdır.
Avrupa Birliği’nin gelmiş olduğu noktada, Birlik üyeleri arasında ortak bir politikanın
belirlenmesi önem kazanmıştır. Ancak Birliğin birtakım kararları alırken veya göçmenler ile
ilgili politikaları oluştururken sadece üye ülkelerin değil, ayrıca komşu ve hatta komşu
olmayan ancak göç alma ihtimali olan bölgelerin ve ülkelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Yani göç meselesini yalnızca Birlik meselesi olarak değerlendirmek yerine, göç veren kaynak
ülkelerinde sorunu olarak görmek ve politikaların üretilme sürecine onları da katmak başarı
şansını artıracaktır. Sadece ekonomik göçmenler için değil tüm göçmenlerinde aynı haklara
sahip olması sağlanmalıdır. Hatta Birlik vatandaşlarına tanınan hakların tanınması, evrensel
açıdan uygun bir uygulama olacağı gibi göçmenlerin içerilmeleri yönüyle de anlamlı
olacaktır. Dolayısıyla, göç kontrolü yerine göç politikaları, güvenlik yerine entegrasyon
anlayışı benimsenmelidir.
Suriye’de olan iç savaş nedeniyle ülkemizde bulunan Suriyeli göçmenlerin hem
sayıları artmakta hem de karşılaştıkları sıkıntılar günden güne dikkat çekmektedir. Ayrıca
savaşın ne zaman biteceğinin öngörülememesinden dolayı göçmenlerin Türkiye’de ne kadar
kalacakları ya da daha ne kadar göçmenin geleceği de bilinememektedir. Fakat Türkiye’de 45 yıldır bulunan ve kamplar dışında kendi imkanlarıyla yeni bir hayat kuran Suriyeli
göçmenlerin, her ne kadar ekonomik ve eğitim sorunları olsa da genel olarak büyük
çoğunluğunun geri dönme niyeti olmadığı da görülmektedir.
Henüz yeni gelmiş ve iş bulan göçmenler Suriye’de bıraktıkları ailelerini Türkiye’ye
getirip yeni bir hayat kurmak istemektedirler. Suriye’de üst düzey geliri olan göçmenler
Türkiye’de asgari ücretle buldukları işi yadırgamamaktadır. Bu yönüyle ücretleri aşağı çekme
etkileri de olmaktadır. Gerek devlet gerekse vatandaşlar tarafından yardımlar yapılıyor olması
Suriyeli göçmenlerin sorunların kısmen azaltmaktadır. Suriyeli göçmenlerin, dil ve iletişim
sorunlarına rağmen sağlık hizmetlerini almaya başlamış olmaları önemli bir hizmet olarak
görülmektedir. Ayrıca çalışma izninin verilmeye başlanmış olması da ekonomik problemlerin
ve genel olarak sosyal güvelik sorunlarının azalmasına katkı sağlayacaktır. İlave olarak
Suriyelilerin kayıt dışı çalışmaları azalmış olacaktır. Bununla birlikte, entegrasyonlarında
önemli bir temel adım olacak olan eğitim konusunda büyük oranda sorunları hala devam
etmektedir. Zira eğitim, hem entegrasyonları ve kamu hizmetlerine ulaşmalarında hem de
emek piyasalarına erişimlerinde önemli bir destek vazifesi görecektir.
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Bölüm Soruları
1. Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus değişimi uluslararası hukukta
zorunlu göçün meşrulaştırılması açısından önemli bir örnektir. Bu nüfus değişimi hangi
sözleşme ile hangi tarihte kabul edilmiştir?
A) 30 Ocak 1923 - Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol
B) 1 Mart 1924 - Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol
C) 1 Mayıs 1927 - Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol
D) 1 Temmuz 1923 - Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol
E) 30 Ağustos 1929 - Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol
2. Everett Lee 1966 yılında göçü meydana getiren faktörleri itici ve çekici faktörler
olarak ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi itici faktörler arasında yer almamaktadır?
A) Güvenlik ihtiyacı
B) Sosyal hizmetlerin yetersizliği
C) Nüfus artış hızının yüksek olması
D) Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
E) Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde göç alan ülke konumunda değildir?
A) ABD
B) Rusya
C) Avustralya
D) Kanada
E) Japonya
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4. 1950’lerin başından 1973’e kadar başta Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler
sözleşmeli işçi alımları yapmışlardır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu devletlerin işgüçü
açıklarının karşılanmasında noktasında göç vermemiştir?
A) İtalya
B) İspanya
C) Portekiz
D) İrlanda
E) Türkiye
5. 1970’li yıllarda ortaya atılan merkez-çevre göç kuramında ise göç, modernleşmeyi
ve gelişmeyi sağlayan bir mekanizmadan olmaktan öte, göçmen işçi gönderen ülkelerdeki
işgücü kaynaklarının gelişmiş ülkeler yararına kullanılmasına yaramaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu kuramcılar arasında yer almamaktadır?
A) Wallerstein
B) Galtung
C) Massey
D) Kosack
E) Castle
6. Göç ve göçmen ile birlikte ortaya çıkan konular aşağıdakilerden hangisi veya
hangileridir?
I. Ailelerin dağılması, toplumsal bağların kopması
II. Emek piyasalarının etkilenmesi, işgücü göçü
III. Beyin göçü, eğitim ve mesleki gelişim
IV. Ayrımcılık, katılım
V. Dini ve kültürel çatışmalar
A.Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I, II, IV ve V
D.Sadece I, ve IV
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E.Sadece I, II ve IV
7. AB seviyesinde, göçmenler için gerçekleştirilen programlar aşağıdakilerden hangisi
veya hangileridir?
I. Yerel seviyede politik katılım
II. Aile birleşimleri, Vatandaşlık kazanımı
III. Göçmen toplum kültürünün değişmesi
IV. Emek piyasasına erişim
V. Barınma
A.Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I, II, IV ve V
D.Sadece I ve IV
E.Sadece I, II ve IV
8. Aşağıdakilerden
benimsenmemektedir?

hangisi

Avrupa

Birliği'nde

entegrasyon

sürecinde

A.Pozitif rol modellerin varlığı ve önyargı ve basmakalıplar ile mücadele edilmesi
B.Mesleki dil ve uygulama eğitiminin sağlanması
C.Tek dilli eğitimin yaygınlaşması
D.Entegrasyon sürecinde dil ve dinin rolünün kabul edilmesi
E.Entegrasyonun iki boyutlu bir süreç olduğunun kabulü
9. Suriyeli sığınmacıların en fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A.İran
B.Lübnan
C.Almanya
D.Türkiye
E.Ürdün
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10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların neden olduğu
sorunlardan değildir?
A.Ev fiyatlarında ve kira fiyatlarında artışa neden olma
B.Kaçak ve kayıtdışı istihdam artmaktadır
C.Kaçak istihdam sonucunda işyerleri arasında haksız rekabet oluşmaktadır
D.Yerel halkın işsizlik oranı azalmaktadır
E.Vasıfsız işgücü açığı kapanmaktadır

Cevaplar
1.A 2.E 3.B 4.D 5.C

6.B 7.D

8.C

9.D 10.C
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12. AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde modern toplumlarda gerek doğal gerekse insan kaynaklı afetlerin
yaygınlaşması nedeniyle, afetler ve onların neden olduğu sorunlar giderek daha önemli hale
gelmektedir. Her bir afet, bireylerin ailelerinden ve yakınlarından birilerinin ölmesi veya
yaralanmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal etkileri kaçınılmaz
olmaktadır. Bölümde, afet tanımı ve afet yönetimi süreçleri ile birlikte afetlerin yönetiminde
etik ilkelerin önemi anlatılmaktadır. Ayrıca afetlerde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının
nasıl davranacakları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet yönetiminin süreçleri nelerdir?
2. Afetler gerçekleşmeden önce kaç aşamalı hazırlık yapılır?
3. Tarihsel açıdan afet yönetiminde etik yaklaşımlar nasıldı?
4. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği Nasıl Olmalı?
5. Afet Yönetiminde Sosyal Hizmet Etiği Nasıl Olmalı?
6. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Ne Yapmalı?
7. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Nelere Dikkat Etmeli?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Genel

olarak

afet Afet yönetim hakkında genel Bu kazanımın elde edilebilmesi

yönetimi süreçleri

bilgi sahibi olunması

için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Doğal ve teknolojik Afetlerin nasıl ortaya çıktığı ve Bu kazanımın elde edilebilmesi
aralarındaki

afetler

farklılıklar için ders kitabının ilgili bölümü

anlaşılacaktır.

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Sağlık etiği kavramı

Sağlık etiği ile ilgili kavramlar ve

sağlık

yaklaşımlar ile birlikte sağlıkta

ve

etik

personelinin
dayandığı

etik

değerlerin

oluşumunda

dayanılan belgeler öğrenilecektir.

belgeler
Afet

yönetiminde Afet

sosyal hizmet etiği

yönetiminde

sosyal Bu kazanımın elde edilebilmesi

hizmet etiği kurallarının ve için ders kitabının ilgili bölümü
sosyal hizmet çalışmacılarının çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
dikkat

etmesi

öğrenilecektir.

gerekenler Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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12.1. Afet Yönetimi Süreci
Doğal ve teknolojik afetler, toplumları genellikle ya hafif uyarı ile ya da hiçbir uyarı
vermeden birden görünmektedir. Bireyler, aileler ve toplumlar, topluluk altyapısı, varlıklar,
işler, kişisel eşyalar, sosyal bağlar ve yaşam ve sağlıklarında güçten düşme ve travmadan
dolayı yaşadıkları günlük hayatlarının her boyutunda sıkıntıya düşerler. Belli bir amacı ve
değerleri olan birçok grup ve organizasyon, afet sonrası hizmetlerin organize edilmesinde ve
düzenlenmesinde sorumluluk almaktadır. Afetlerle ilgili görev alan birey ve kurumların çok
iyi niyetlerine rağmen, iletişim tarzlarındaki organizasyonel farklılıklar, uygulama
gereklilikleri, planlama ve uygunluk standartları, özellikle afet sonrası hizmetlerin
koordinasyonunda uyumsuzluk ve sorunların artışına neden olmaktadır.
Afet sonrası acil durum yönetimi ve sosyal hizmet sorumluları, evsiz olanlar ve
göçmen ve yaşlı bireyler, çocuklar gibi özel ihtiyacı olan kesimlerden bahsetme konusunda
yetersiz kalabilirler. Afet mağdurları için, müdahale eden kurumların ve organizasyonların
karşılaştıkları sınırlamalar afet sonrası oluşan kaotik duruma daha çok kargaşa ve ümitsizlik
katmakta, acil ve aşırı derecede ihtiyaç duyulan yardımlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit
edebilmekte ve bu durum toplumun uzun dönemli sosyal, ekonomik ve çevresel olarak
düzelmesine ve kalkınmasına doğru hareketini engellemektedir.
Şekil 1: Afet Yönetiminin Evreleri

Kaynak: İlhan, Ali Murat, Afet Dönemlerinde İnsani Yardım Örgütlerinde Tedarik Zinciri Stok Sisteminin
Yönetimi ve Kızılay Derneğinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara, 2009, s.106.
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Afetlerin büyük bir kısmının tamamen önlenmesinin imkanı yoktur. Ancak insan
yapımı olan afetlerin önlenmesi yönünde önceden belli tedbirlerin alınması mümkündür. O
nedenle, tedbirler almak, önceden haber almak, etkilenecekleri uyarmak ve meydana
geldikten sonra neden olacağı zararları zararları ve kayıpları azaltmak için önlemler almak
gerekmektedir. Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için, afet öncesi ve afet
sonrasında yapılması gerekli olan teknik, idari ve yasal ve kurumsal düzenlemeleri belirleyen
ve uygulayan bir sisteme ihtiyaç vardır. Böylece bir afet ile karşılaşıldığında etkin bir
müdahalenin yapılabilmesi için mutlaka yetkili bir kurumun var olması gereklidir. Ayrıca, bu
kurumun her afet sonrasında dersler çıkarıp, sürekli olarak kendini yenileyen bir yapıda
olmalıdır (İlhan, 2009, 105).
Afet yönetimi, en açık haliyle, afet sürecinde yapılması gereken faaliyetlerin koordine
edilmesidir ve yönetilmesidir. Afet gerçeği, hem yöneten hem de yönetileni ilgilendiren ve
etkileyen bir olgudur. O nedenle, afetlerin yönetimi direkt insanları ilgilendirdiğinden hayati
bir konu arz etmektedir. En ufak hataların dahi ölüme ve mal kaybına yol açacağı, sosyal ve
ekonomik

felaketlere

neden

olacağı

için,

diğer

yönetsel

faaliyetlerden

farklı

değerlendirilmelidir. Bu nedenle afet yönetimi, görev alanlar arasında uyumlu ve koordineli
olarak yapılmalıdır. Ayrıca, toplumun tüm kesimlerinin imkanlarının ve kaynaklarının (insan
gücü, para, malzeme ve teçhizat) afetlerin her aşamasında optimum fayda sağlayacak şekilde
kullanılmalıdır. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi afetleri belli evrelere ayırmak mümkündür.
Bu evreler başlıca 3 aşama olarak görülebilir (İlhan, 2009, 105);
- Afet öncesindeki risk azaltma ve afete hazırlık evrelerini kapsayan süreç
- Afet esnasında ortaya çıkan ve kurtarma ve ilk yardım sağlanan süreç
- Afet sonrasında iyileştirme ile yeniden inşa evrelerini kapsayan süreç
Pek çok ülkede uygulanan afet yönetimi, sadece toplum temelli ya da yerel düzeydeki
hazırlık kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalardan değil, ayrıca geleneksel olarak
kullanılan ve merkezi yapıdaki acil durum müdahaleleri ile ilgili hazırlıklardan oluşmaktadır.
Oysa, afetlere müdahale planlı ve koordineli proaktif ve reaktif yaklaşımların bir arada
yürütülmesini gerektirmektedir. Genellikle, afetler

meydana geldikten sonra müdahale

edilmesi, en çok karşılaşılan bir durumdur. Ancak, afetler sonrası müdahale eden kamu
kuruluşu niteliğindeki sivil savunma kuruluşları genelde yetersiz kalmaktadırlar. Ancak,
kamu kurumlarının eksikliklerini tamamen olmasa da insani yardım amaçlı kurulmuş olan
sivil toplum kuruluşları karşılamaya çalışmaktadırlar (İlhan, 2009, 108).
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Şekil 2: Afet Yönetimi Süreçleri

Kaynak: İlhan, Ali Murat, Afet Dönemlerinde İnsani Yardım Örgütlerinde Tedarik Zinciri Stok
Sisteminin Yönetimi ve Kızılay Derneğinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara, 2009, s. 109.

12.2. Doğal Ve Teknolojik Afetler
Şehirlerin göç alması ve nüfusunun giderek artması neticesinde, belli alanlarda biriken
ve dolayısıyla hem doğal hem de teknolojik afetlerin riskine maruz kalabilen nüfusa paralel
olarak riskler de artmaktadır. Şehirlerin büyümesi, çok katlı binaların yapılması ve geniş
alanlara yayılan alışveriş merkezleri, terör saldırıları veya ihmalden kaynaklanan insan veya
teknoloji kaynaklı olan afetlerin ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Artık günümüzde
toplumlar açısından afet denilince deprem ve sel baskını gibi doğal afetler geldiği gibi,
insanın bilerek yaptığı hangi amaçla olursa olsun terör saldırıları da afet olarak görülmektedir.
Afetlerin hangi yöntemle ortaya çıktığından daha ziyade, afetlere karşı nasıl tedbirler alındığı
ve afet sonrası mağdurların ne kadar teselli edildiği, mağduriyetlerinin ne kadar giderildiği ve
ne seviyede adalet sağlandığı toplumlar açısından çok önemli olmaktadır.
Afetler genelde toplumun sosyal fonksiyonlarını işleyemez hale getirmektedir.
Depremler, seller, tornadolar ve diğer afetler genellikle kimyasal serpinti ve terör eylemleri, iç
kargaşa ve savaş gibi teknolojik afetlerden farklı değerlendirilmektedir. Hem doğal hem de
teknolojik afetlerin doğal çevreye, insanlığa ve her ikisinin bütünlüğüne karşın fazlaca tehdit
içeriyor olmasına rağmen, önleme ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi açısından farklı
yaklaşımlar görülmemektedir. Bununla birlikte bazı durumlarda bir afet başka bir afeti de
tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji
alanlarını tehdit etmesi mümkün olabileceği gibi teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi
de muhtemel olabilmektedir.

Doğal afetler beraberinde toksik zehirli maddelere maruz

kalınmasına neden olabilmektedir. Depremlerin endüstri alanlarına ve o alanlardaki tehlikeli
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materyallerine veya su kaynaklarının zarar görmesine ya da su kaynaklarına zarar vermeye
yönelik terör saldırılarının gerçekleşmesi afetlerin neden olabileceği başka tehlikelerin
boyutlarına örnekler olarak verilebilir (Soliman, 2002, 3).
Bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu tarafından, insan kaynaklı olan küresel ısınma
ve iklim değişikliğinin neticesinde birçok doğal afetin ortaya çıktığına dair bir hipotez öne
sürülmektedir. Buna örnek olarak, 1998 yılında Amerika’da meydana gelen Hurricane
Kasırgası’nın neticesinde olan kitlesel yıkım ve ölümlerin ve artan diğer doğal afetlerin
nedeni olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği gösterilmektedir.
Farklılıklara rağmen gerek teknolojik gerekse doğal afetlerden kaynaklanan afetlerin
zararlı sonuçlarını azaltmak için yapılan plan ve projeler ve uygulanan stratejiler birbirine
benzemektedir. Doğal ve insan ve teknoloji kaynaklı afetler, fiziksel ve duygusal etkilerinden
kurtulmak, müdahale etmek ve sonuçlarından kısa sürede uzaklaşmak ve iyileşmek için dış
desteğe ihtiyaç vardır. Afetlerin yol açmış olduğu bireylerin dağılmış yaşamlarının ve
çevrelerinin ve doğal çevrenin yeniden inşası gereklidir. Afetlerde önemli olan riskler ve
kaynaklar arasındaki iletişimin hayatta kalanlar ile sağlanabilmesidir. Tüm farklı tipteki
afetler, etik kurallara göre hareket eden ve hesap verebilen personel ve organizasyonlar ve
afet yönetim sistemleri gerektirir (Soliman, 2002, 3).

12.3. Olağandışı Durum Yaklaşımı
Afetler olağandışı durumlardır. O nedenle, olağandışı durumlarda tepki vermenin değil
olayları kontrol etmenin önemi anlaşılmalıdır. Olağandışı durumun olabileceğini ve her
felakette neden-sonuç ilişkileri olabileceğini öngörebilmek gerekir. Doğru bilgi toplanması ve
değerlendirme yapılması, uygun biçimde eyleme geçilmesi ile afetin etkilerinin azaltılmaya
çalışılmasına yönelik gayretler ortaya konulmalıdır. Bütün bu süreç daha sonraki olağandışı
durumlar açısından hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.
Belirli bir takım amaçlar için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı,
demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve
etkin kullanabilecek kararları alma ve uygulama süreçlerinin toplamıdır. Çağdaş yönetim
yaklaşımı planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm sağlama ve kontrol süreçlerinin birbirini
izlediği ve tamamladığı bir döngüyü tanımlar. Olağandışı durumlarda yönetim de aynı
süreçleri içerir. Olağandışı durum yönetimi, hizmet gereksinimi olan gruba etkili hizmet
sunabilmek için, acil yardım, toparlanma ve yeniden yapılanma kadar önleme ve etkisini
azaltma etkinliklerini de içinde barındırır. Olağandışı durumlarda yönetim olağandışı durum
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olmadan önce başlar ve liderlik ile başarılı yönetime duyulan gereksinimi daha da ön plana
çıkarır (Durak, 2002, 205).
Tanımlanacak olursa; Olağandışı durumlarda yönetim, doğal nedenlerden ya da insan
faktöründen kaynaklanan ve bir krize yol açan olaylarda; yöneticilerin ve halkın hazırlıklı
olmasını sağlamak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye
indirmek için olağandışı durum öncesinde, sırasında ve sonrasında atılması gereken adımlar
ve yapılması gereken işlerdir.
Olağandışı Durum Yönetiminde Temel İlkeler (Durak, 2002, 205);
 Her olağandışı durum birbirinden farklıdır,
 Olağandışı durumlardan korunma olanaklıdır,
 Sadece olağandışı durum tiplerini ve yol açacağı zararları değil, olağandışı durumların
nerede ne sıklıkta ortaya çıkacağını belirleyen çevresel, politik, sosyal ve ekonomik
güçleri de göz önünde bulunduran “Tüm Riskler Yönetimi” geçerli olmalıdır,
 Sektörler arası işbirliği zorunludur,
 Alt birimler yönetilebilir genişlikte ve kendi kendine yeterli olmalıdır,
 Yerel, bölgesel ve ulusal kaynaklara göre planlama yapılmalıdır,
 Kısıtlılıklar ve öncelikler belirtilmelidir.

12.4. İnsanlığın Afet Yönetimine Etik Yaklaşımı
Afetlere yönelik tanımlamalar, afetlere yönelik ahlaki ve etik boyutların göz önünde
bulundurulmasından sonra yeni bir önem kazanmıştır. İnsanlık kendi ihtiyaçlarını ve
isteklerini karşılamak amacıyla sürekli olarak arayış içerisinde olmuş ve çevresini
değiştirmiştir. Teknik alandaki gelişmeler, bilimsel anlayıştaki kayda değer ilerlemeler ve
insan hayatı ve refahının tümü için duyulan kaygılardaki artışlar, hem insan kaynaklı hem de
doğal olan afetlerde daha aktif, önleyici ve eleştirel tutum ve davranışları mümkün kılmıştır.
Böylece, tanımlamalar daha bütüncül bir bakışı beraberinde getirmektedir. Genel olarak
yapılabilecek tanımlamalar içerisinde, afetlere hazırlık aşamasının nasıl olacağının, afetlerin
nasıl engelleneceğinin ve afetlere nasıl daha iyi müdahale edileceğinin anlaşılacağı
yaklaşımlar bulunmalıdır. Bunlara, afetlerin sebep ve sonuçlarına daha insani boyut
kazandırmak ve bütüncül bakış kazandırmak amacıyla, afetlerin etik ve ahlaki boyutunun
dahil edilmesi gereklidir. Etik ve ahlaki boyutunun olması ile, sadece bireylerin kendi
ihtiyaçlarının değil, başkalarının refahının artışı, sıkıntı ve taleplerinin de gözönünde
bulundurulup giderilmesi mümkün olacaktır (Zack, 2008, 128).
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İnsanoğlu genelde etik hakkında uzun zamandır kafa yoruyor ve yazıyor. Özellikle
olay yerinde hızla karar verilmesi gereken bir durum olan afet yönetiminde etik, çok daha
fazla önemli olmaktadır. Etik ilkelerin kamu politikalarında ve sivil toplumun
organizasyonunda yazılması ve uygulanması son zamanlarda sürekli gündemde olmaktadır.
5000 yıl önce Mısırlılar en uygun toplumsal düzeni sağlama amacıyla gayret gösterdiler.
Özellikle, o gün bir afet olarak kabul edilen Nil nehrinin her yıl kontrol dışı olarak taşması
durumunda, gerek mevcut durumu koruma veya yeniden eski hale dönme hususunda Mısır
Kralı Firavun'un rolünün ne olacağı gibi konular gündemdeydi.

12.5. Afet Yönetimi Etiğinde Teorik Yaklaşımlar
19. yüzyılda, çeşitli düşünürler kamu hizmetlerindeki sorunlara yönelik gerçekçi bazı
teknik ve bilimsel yöntemleri

uygulamaya başladırlar. Fransız mühendisler bir nehir

üzerindeki köprünün bedelli mi yoksa bedelsiz mi olduğu takdirde kamu hzmetlerini nasıl
etkileyeceğini tartışmışlardır. Florence Nightingale, bir askeri değiştirmenin maliyetinin onu
korumanın maliyetinden daha fazla olduğunu İngiliz hükümetine kanıtlamaya çalışarak,
Kırım Savaşı'nda yaralanmış olan askerlerin tıbbi bakımlarını iyileştirmeleri konusunda
hükümeti ikna etmeye çalışmıştır. Bu düşünceler ve yaklaşımlar, İngiliz filozof Jeremy
Bentham'ın faydacılık yaklaşımında kamu hizmetlerinin mümkün olan en fazla sayıda en iyi
şekilde maksimize edilmesi gerektiği üzerine oturmaktadır. Faydacı yaklaşım, genellikle
sonuç odaklı etik anlayış olarak da ifade edilen neyin doğru veya yapılmış eylemlerin
sonuçlarının iyi olup olmayacağını değerlendirmektedir. Diğer etik yaklaşım ise, faydacısonuç odaklı etik anlayışa karşı bir anlayışla ortaya çıkmış olan görev-süreç odaklı olan etik
anlayıştır. Deontolojik etik olarak da belirtilen süreç-görev odaklı etik anlayış daha çok
Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir. Sonuç-görev odaklı etik anlayış, karşılanan görev
ve süreçlerden neyin doğru veya iyi olduğuna karar vermektedir.
Her iki teorik yaklaşımın, kitleleri ilgilendiren afet gibi durumların yönetilmesi
amacıyla uygulanabilirliliği açıktır. Her iki yaklaşımda kendine göre zayıf yönleri
bulunmasına rağmen, belentilere uygun olarak, uygulanan politikalara göre her iki
yaklaşımdan biri göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç odaklı yaklaşım genellikle iki önemli
zayıflığından dolayı sorunludur. Birincisi, sonuçları tahmin etmek zor olmaktadır. Özellikle
acil koşullar altında, gerçekler çok az beklendiği gibi olmaktadır. İkincisi, en fazla sayıda en
iyiye ulaşmayı maksimum hale getirmek amacıyla, bazılarının refahı ve hakları ihmal edilmiş,
daha kötü olmuş veya göz ardı edilmiş olabilir.
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Görev-süreç odaklı etik yaklaşım, denge sağlamakla birlikte, kusurlu yönüde
bulunmaktadır. Görev-süreç odaklı etik yaklaşımın en zayıf yönü, ölçülememesidir. Ölçülmek
istenildiği zaman ise, genelde çözümsüz ve çatışmaya neden olmasıdır. Örneğin, kitleleri
etkileyen bir afetin planlanmasında, yer alan farklı aktörlerin görevlerinin açıkça belirlenmesi
ve onlara odaklanılması toplumlar için zor olacaktır. Hatta görevler ve sorumluluklar belli
olsa bile, doktorların aileleri ile hastaları arasında kalmaları gibi muhtemelen bireyler ve
organizasyonlar görev çatışması (rol çatışması) içerisinde olabilecek bir durumdur.
Yinede, bu teorik yaklaşımları sistemik bir şekilde uygulanması için, adalet ve eşitlik
gibi önemli olan etik ilkeler ve değerleri öne çıkarmak gerekmektedir. Planlama aşamasında
öne çıkarılan etik ilkeleri daha açık ve şeffaf yapmak, oluşturulan herhangi bir plana olan
sadakati ve duyarlılığı artıracaktır.
Bu genel bakış gösterdiği gibi, gelenekler içerisinde yaygın paylaşılan etik yaklaşımlar
ne çok basit ne de anlaşılacak kadar tutarlı durmaktadır. En iyiye sahip olma beklentisinin
olması doğaldır. Ancak, evrensel yardımı sağlamaya çalışırken iyiyi maksimize etmeye
teşebbüs etmek, hakikaten zor bir iş olmaktadır. Yani, iyiyi yaparken elde edilen sonuçların
çeşitli

değerlendirmeleri,

afetlere

hazırlık

planlarındaki

somut

politikalarla

nasıl

birleştirilecek. Örneğin, kurtarılan yaşamlarla veya iyileştirilen insanların uzayan ömürleri ile
"iyi" nasıl ifade edilmiş veya ölçülmüş olacaktır. Önceliğe göre böyle bir soruya farklı
cevaplar verilebilir. Ölçülememek sorunu, hak ve adalet gibi olgular hakkında da karşımıza
çıkmaktadır. Kurtarılmayı reddetmelerine rağmen, insanları bir selden kurtarmaya çalışmak,
kurtarıcılar için ne kadar zorunlu olmaktadır?
Dolayısıyla çatışmalar ortaya çıktığı zaman, en fazla fayda ve adalete nasıl ulaşılmış
olur. Bu tür kararlar güçlü etik düşünceler üzerine oturmuş olmalıdır. Ortaya çıkan bu durum,
afetlerin her sürecinde rehberlik etmesi için etik düşüncelerin kullanımının kolay
olmayacağını göstermektedir. Süreç kaçınılmaz olarak düşünme, tartışma, karar verme ve
uzlaşmayı gerektirmektedir. Kapsamlı düşünceler, operasyon süreçlerinde tanımlanmış,
yeniden güncellenmiş ve belirli bağlamda uygulanabilir olmak zorundadır. Bu anlayışlar,
toplumların afet yönetiminde hem planlama hem de uygulama aşamasında, eğer etik olarak
sorumlu bir şekilde davranırlarsa, neler yapmak zorunda olduklarını belirten önemli
göstergeler ve yönlendiriciler olacaktır (Roberts, 2011, 6).

12.6. Afet Yönetiminde Etik İlkelerin Önemi
Çalışma, gerek doğal gerekse insani nedenlerden ortaya çıkan afetlerden hem direk
etkilenenler hem de kamu çalışanları ve insani amaçlı sivil toplum örgütleri gibi kamu ve özel
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sivil savunma organizasyonlarını konu edinmektedir. Afetlerde yerel ve bölgesel otoritelerin
sorumluluklarının yönetimindeki kuralları aşan farklı tarafların varlığı genel ve evrensel etik
ilkelerin var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu etik ilkelerin Uluslararası Hukuk Komisyonu
tarafından afet durumunda kişilerin ve haklarının korunması yönünde belirtilen kurallara
uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bu etik ilkeler sadece afetlerden
direk etkilenenler ile alakalı değil, ayrıca herhangi bir yerde ve zamanda afetlere cevap veren
ve yönetenleri de kapsamalıdır.
Herhangi bir afetin süresini önemsemeden acil bir şekilde önleyici yaklaşımlar ile
afetin önlenmesinden afet esnasındaki yönetim ve yeniden yapılanma süreçleri afet
yönetiminde en önemli aşamalardır. Mutlaka bu aşamalar arasında yaklaşım olarak farklılıklar
olacaktır. O nedenle bir afet durumunda acil bir vaka ile afet riskinin olduğu durumlardaki
önleyici yaklaşımlar arasında önemli ve uygun farklılıkların olması önemlidir. Acil durumlar,
afetin kaynağı ne olursa olsun müdahalenin hızlılığına vurgu yapmaktadır. İnsan haklarının,
istisnai durumlar olarak addedilen afetlerin yanıltıcı bahaneleri nedeniyle göz ardı edilmesi
mümkün olmamalıdır. Afetin önlenmesine dair etik anlayışlar, bir afetten önce muhtemel
risklerin azaltılmasına ve mutlaka farklı afet tiplerine göre insan haklarına uygun adapte
edilmiş olmalıdır.
Gerek afet yönetiminde acil durumlarda gerekse afeti önleyici yaklaşımlar
çerçevesinde, farklı durumların varlığından dolayı etik ilke ve kuralların da durumsal anlayışı
sergilemesi gerekmektedir. Etik ilke ve kurallar, afetin öncesinde, afetin esnasında ve afetin
sonrasında ki duruma uygun olarak şekillenecektir. Ayrıca, sağlık, kurtarma operasyonları,
çevre ve yönetim gibi dikkate alınan alana uygun olarak da afet ilke ve kurallar
benimsenmelidir.
Etik meseleler kurumsal hukuktan daha çok bireysel hukukla doğal bir bağlantı
içerisindedir. O nedenle etik ilkeler, genelde bireylerle ancak bazı olaylarda ise kurumlar ile
de ilgili olmaktadır. Afetlerle alakalı var olan birçok doküman ve deklarasyon nadir olarak
insan hakları ve afetler arasındaki ilişkiden bahsetmektedir. Kriz durumları ve acil durumlar
genel olarak var olarak haklardan ve özelde ise insan haklarından geriye doğru gidilmesine
neden olmaktadır. Bazı durumlarda kriz anlarına istisnai durumlar veya zorlayıcı sebepler
olarak bakılmaktadır. Böylece oluşan zorlayıcı sebeplerden dolayı var olan yasal mevzuat ve
kuralların

bir

kenara

bırakılması

gerekçe

olarak

kullanılmaktadır.

Esasında,

evrenselliklerinden dolayı temel insan hakları tüm zamanlarda ve tüm yerlerde
uygulanmalıdırlar. O nedenle temel insan hakları, afet dönemleri de dahil olmak üzere tüm
şartlar altında uygulanmış olmaları gerekmektedir.
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Afet yönetimi sürecine katılan yerel mağdurlar, insani yardım amaçlı organizasyonlar
ve diğer kuruluşlar ve şahıslara istisnai durumlar esnasında bile insan haklarına saygı
gösterilmesi gerektiği ve onlardan vazgeçilemeyeceği hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatma, afet
anlarının ortaya çıkardığı gerçeklere meydan okuyacak birey ve kurumların eğitim ve
farkındalığının artışı üzerine odaklanır.
Acil bir durum bazen ahlaken zor olabilen kararları almayı gerektirir. Süreçte rol
alanlar bu tür ikilemlere hazır olmalıdırlar. O nedenle bu tür sıkıntılara karşı toplumun
farkındalığının artırılması ve eğitilmesi, o anlarda karşılaşılan etik problemlerin farkındalığını
kolaylaştıracak ve böylece farkındalığın artması toplumun ayrıca insan haklarına saygı
göstermesine katkıda bulunmayı mümkün kılacaktır. Her ne kadar zor olsa da, uygulanabilir
etik prensiplerin tercih edilmesine özen göstermek gerekmektedir. Genel görünüşe göre, ister
sivil ve politik, ister ekonomik, sosyal ve kültürel olsun insan haklarının mutlak olduğu gayet
açıktır.
Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulanan etik ilkelerin amacı muhtemel doğal,
insani ve teknolojik afet durumunda toplumun direncini artırmak ve toparlanmasını
sağlamaktır. Afet risklerini azaltan tedbirlerin içeriğine ise, önleme, yardım ve destek,
zafiyetin azaltılması ve yeniden yapılanma, sürekli kalkınma odaklı, insan haklarının
korunması ve cinsiyet, sosyal ve çevre ile bağlantılı insan sorunlarının azaltılması gibi etik
ilkeler katarak süreç daha istikrarlı yönetilmiş olur. Ayrıca bu etik ilkeler afet esnasında
ortaya çıkan problemler ile daha iyi mücadele edebilmeye yardımcı olacaktır. Her iki
durumda da, her yerde ve her zamanda, sistemli bir şekilde insan haklarının göz önünde
bulundurulması ile birlikte toplum içerisinde dayanma ve toparlanma kültürüne yol açacaktır.
Böylece, oluşan etik kodlar sadece afetlerin önlenmesine değil, ayrıca afet esnasında ortaya
çıkan acil durumların yönetiminde de uygulanabilir olacaktır.

12.7. Afet Yönetimi Etiğini Etkileyen Uluslararası Sözleşmeler
Krizler ve acil durumlarda genellikle insan haklarının önemli olan doğası unutulmuş
olur ve belli istisnalara müsamaha gösterilmiş olur. Dolayısıyla krizler ve acil durumlar gibi
istisnai durumlarda kötüye kullanımları engellemek ve insan haklarına riayet edilmesini
sağlamak için yönlendirici etik kuralların belirlenmesi önemli olmaktadır. Dolayısıyla, ya
afetlerde var olan tüm tarafların temel görevlerinin kuvvetlendirilmesi ve desteklenmesi ya da
boşluk olmayacak biçimde tamamen tüm yasal mevzuatın var olması gerekmektedir. Bir diğer
ifade ile afetler temel insan haklarının uygulanmasına engel olmamalıdır. Afet dönemlerinde
insan haklarının kullanımının bilerek veya bilmeyerek bir süreliğine ihmal edilmesi, özellikle
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polis ve yargı otoritelerinin etkin yönetiminin eksikliği nedeniyle, temel hakları ihlalinin
cezasız kalmasını kolaylaştırmaktadır.
Bir afet veya çatışmaya maruz kalan insanların çektiği acıları dindirmek veya
azaltmak, mağdur olan sivillere yardım ve koruma sağlamak için mümkün olan tüm adımların
atılması anlamına gelmektedir. Afetlerde yardımlar, uluslararası insani hukuk kuralları ve
insanlık ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır. İnsanlık ve tarafsızlık ilkeleri ile afet yardımında
sivil toplum örgütleri ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketi, İnsani Yardım
Sözleşmesi’ne ve asgari standartlara sadık kalması gereken diğer insani kuruluşlar, doğal afet
veya silahlı çatışmaya maruz kalan insanlara belirlenen düzeylerde hizmet sunmayı ve temel
insani ilkelere uyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kuruluşlar, İnsani Yardım
Sözleşmesi Yasası’nda belirtilen diğer ilkelere göre davranmak misyonu ile hareket
etmektedirler. İnsani Yardım Sözleşmesi: Uluslararası insani yasalar, uluslararası insan
hakları kanunu, mülteci kanunu ve Afete Yardımda Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası
Kızılay ve Kızılhaç Hareketi için Yürütme Yasası şartları ve prensiplerine dayanarak, insani
yardım hareketinin ana prensiplerini ve toplulukların korunma ve yardım haklarını tanımlar.
İnsani Yardım, insanların yardım ve korunma hakkını garantileme konusunda devletlere ve
taraflara düşen yasal sorumlulukları belirler. Devletler müdahalede yetersiz kaldıkları zaman,
insani yardım örgütlerinin girişimlerine izin vermek zorundadır (Işık, 2012, 96).
Uluslararası ve bölgesel seviyelerdeki insan haklarının uygulanması ve afetlerin
herhangi bir aşaması için gerekli ve uygun olan yasal mevzuatın yokluğu durumunda, hem
kamu hem de özel sektör temsilcileri için gerekli ve uygulayabilecekleri uluslararası
anlaşmalar ile uyumlu etik ilkeler devreye girmektedir.
Bir afetin varlığı ile ilgili taraflar (direkt ve dolaylı etkilenenler ile kamu ve özel
kurum ve birey destekleri) etik ilkelerin oluşumunu etkileyen aşağıdaki sözleşmelerle karşı
karşıya kalmış olurlar (Counsil of Europe, 2015);
 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
 Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi (1950)
 Uluslararası Sivil ve Politik ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi (1966)
 Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)
 Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi (2000)
 Engellilerin Hakları Sözleşmesi (2006)
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Avrupa Konseyi tarafından 1987 yılında oluşturulan "EUR-OPA Agreement" Avrupa
Afet

Yönetimi

Anlaşması

tarafından

sağlanan

teşvikler

sayesinde

etik

uygulanmasında ortaya çıkan problemlerin izlenmesi mümkün olmuştur. Ayrıca

ilkelerin
bu

etik

ilkeler, sıklıkla afet dönemlerinde insan haklarının dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun çalışmaları
için de bir dayanak olarak kullanılabilmektedir (Counsil of Europe, 2015).
EUR-OPA Anlaşması tarafları sadece doğal ve teknolojik afetlerin riskleri ve onların
sıklıklarındaki artışlarla ilgilenirler. Bu afetler sadece genelde nüfusların ve toplumların
yaşamaları için değil ayrıca bireylerin güvenliği ve onuru ve doğal, kültürel ve çevresel
mirasın korunmasına da bir tehdit oluşturmaktadır. Genellikle, afetlerdeki karışıklıklar toplum
içinde insan haklarının tüm yönlerinin ciddi ihlallerine neden olmaktadır. Güvenlik, erdem,
varlık, kültür mirası, çevre ve sürdürülür kalkınma gibi insan hayatını etkileyen çeşitli
sonuçlar afetler ve beraberinde insan hakları ihlallerinden ortaya çıkmaktadır.

12.8. Afet Risklerinin Azaltılması Ve Toplumun İyileşmesi İçin Etik
Ilkeler
Açıkçası, bireylerin, toplumların ve çevrenin zafiyetleri, toparlanmayı ve tekrar
iyileşmeyi sınırlandıran afet risklerine maruz bırakmada önemli bir faktör olmaktadır. Ancak
bu riskler herkesi aynı şekilde etkilememektedir.

Fakir insanlar ve sosyal olarak

dezavantajlılar afetlere direkt olarak en çok maruz kalan ve sıkıntı çeken gruplardır. Her
alanda dezavantajlı gruplara yönelik pozitif ayrımcılık olmasına rağmen, en hassas olan bu
gruplara yönelik önleyici stratejiler veya özel bilgilendirmeler yapılmamaktadır. Afete maruz
kalan bölgelerde artan nüfus yoğunluğu ve iklim değişikliğinden dolayı nüfusun hareketliliği
gibi afet risklerindeki artışlar insan hakları açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Dolayısıyla nüfus hareketliliğine neden olan iklim değişikliği veya göç gibi tehditlerin
yönetilmesine dair politikaların içerisine muhtemel afet risklerini azaltmak amacıyla insan
haklarını gözeten yaklaşımlar dahil edilmelidir.
İster doğal isterse teknolojik olsun afetler, nüfus hareketlerini daha da kötü hale getirir.
Zor durumda kalarak yer değiştirmiş toplulukların koruyucu uluslararası yasal statüleri
olmadığı için, etik olarak temel insan haklarına uyumlu davranışları destekleyecek bir ihtiyaç
görünmektedir. Afetlerin insan hakları üzerine etkisini göz önünde bulundurarak, belirli olan
bağlayıcı evrensel yasal enstrümanın olmaması durumunda, afetlerin engellenmesi, hızla
müdahalesi ve yeniden iyileşmesi stratejilerinde rol alan farklı taraflar için minimum seviyede
etik standartların bir parçası olarak önemli etik ilkelerin belirlenmesi zorunluluk olmaktadır.
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Afet mağdurları ister yardım edilen isterse kurtarma çalışanları olsun direkt olarak
etkilenen ölü veya yaralı insanlardır. Dolaylı mağdurlar ise afetlerden dolaylı etkilenenler
veya direkt etkilenenlerden ekonomik veya sosyal olarak zarar görüp sıkıntı yaşayanlardır.
Afet sonrasında gerekli olan sorumlu etik davranış ister fakirliğe, cinsiyete, sağlığa, her türlü
güvenlik sorununa, aile bozulmalarına, korku veya paniğe bağlı olsun, genel olarak hızla
iyileşmenin sağlanması, ancak kırılganlığı veya zafiyeti azaltmayla olacaktır.
Uluslararası

toplum,

bölgesel,

yerel

ve

ulusal

otoritelerin,

uluslararası

organizasyonlar, hükümet dışı organizasyonlar ve şirketlerin, bireyleri, doğayı, tarihi ve
kültürel mirası,

varlıkları, afetlerden koruma ve kalkınmanın araçlarını hiçbir ayrım

gözetmeden tüm bireylerin temel haklarını koruyarak, tüm zaman ve yerlerde benimsemeleri
gerekmektedir. Afetlerin sınırlararası etkisi unutulmamalıdır. Önleyici tedbirler, yaygın ve
güçlü bir tepki, yerel ve bölgesel otoriteler ve hükümetler arasında işbirliği ve sivil toplumun
katılımı gerekmektedir.
Afetlerin çoğunda, daha iyi beklenti ve ileri seviyedeki önlemler, direkt veya dolaylı
afet mağdurlarını etkilemeye eğilimli olan insan haklarının bilinçli veya bilinçsiz ihlallerinin
riskini azaltabilecektir. Bazı kamu ve özel kalkınma projeleri, afet riskinde bir artışa neden
oluyorsa, projeler sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına saygı anlayışı içerisinde
uygulanmalıdır. Riskler göz önünde bulundurulmalı ve olumsuz etkileri, çeşitli afet önleme ve
afetlere direnci kuvvetlendirme tedbirleri ve planları içine dahil edilerek, özellikle hassas
toplumlar için sınırlanmalıdır.
Afet yönetiminde iyi yönetişim, doğa ve teknolojiden kaynaklanan risklerin
azaltılması ile alakalı planlama ve karar verme süreçlerinde toplumun daha kolay katılımını
mümkün hale getirir. Ayrıca iyi yönetişim, toplumu eylemleri için hesap vermeye zorlar ve
böylece kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinde ve toplumda bozulma riskini de azaltmış
Özel koruma bekleyen yerel toplumların insan haklarına, onların gelenekleri, kültürleri
ve onları afet risklerine karşı daha hassas yapan çevresi ile farklılaşmış ilişkileri dikkate
alınarak vurgu yapılmalıdır. Buna ilave olarak, yerli ve yerel toplumun sahip olduğu yerel
bilginin ve risk önleme ve yeniden var olma geçmişinin önemini ve tecrübesini de dikkate
almak gerekmektedir.

12.9. Afetler Ve Etik Belirsizlik
Etik sorunlar, davranışın iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya çıktığı
durumlardır. Davranışı belirleyen zihinsel süreçte de davranışın sergilendiği toplumsal
ortamda da söz konusu olabilirler. Etikle ilgili sorunlu durumlar çerçevesinde “ikilem” ve
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“ihlal” gibi iki ana kategori bulunmaktadır. İkilem, kurala bağlanmamış durumlarda karar
vericinin yaşadığı seçim sorunu olarak görülebilir. İhlal ise mesleki eylemi düzenleyen
standart kuralların çiğnenmesi olarak tanımlamak mümkündür. Etik ikilemlerde farklı
ilkelerin veya kuralların, yol gösterici olarak eş zamanlı ve birbirine yakın ağırlıklı olarak
devreye girmesi, her birinin farklı bir davranış seçeneğini gerektirmesi söz konusudur. Bu
durumda bir ilkeye uygun davranmak bir diğerine aykırı olmaya neden olmakta. Bir başka
deyişle, bir değeri korumak bir diğerini harcamayı zorunlu kılmaktadır. Etik ihlali ise
davranışın belli bir veya birkaç ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak biçimde
aykırı olmasını ifade eder. Genellikle ilkeler arasında ikilemlere düşüldüğünü, ihlal edilenin
ise daha çok kurallar olduğunu söylemek olanaklıdır (Yıldırım, 2007, 77).
Afetlerin ve afet yönetiminin karmaşık dinamikleri doğal olarak etik belirsizlik ve
ikilemlere neden olmaktadır. Yapılan saha çalışmalarında genel olarak mağdur olan bireylerin
memnun olmadıkları görülmektedir. Sosyal hizmet sağlayıcıların ve acil durum çalışanlarının
eğitim ve hazırlıktan kaynaklanan eksiklikleri, afet sonrasında hayatta kalanlara yönelik
hizmet kalitesini etkilemektedir. Afet sonrasında mağdurlara müdahale eden organizasyonlar,
hareket alanlarını sınırlayan ve benimsenen belirli düzenlemelerden dolayı, yeteri kadar
hizmet sağlayamamakta ve afet mağdurlarının beklentilerini karşılayamamaktadır. Afet
yönetiminden sorumlu ulusal kamu kurumları tarafından yapılan politika ve düzenlemeler
genelde, açık olmayan, yeteri kadar açıklanmamış, çok fazla katı ve yüksek seviyede finansal
yönetim becerileri gerektirmektedir. Böyle bir yaklaşım ise afet mağdurları için hizmetlerin
ya gecikmesine ya da gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Bireylerin ve organizasyonların
çok fazla iyi niyet ve gayretlerine rağmen, afet desteği ve müdahalesi için gerekli prosedür ve
politika standartları veya bu düzenlemelerin uygulanması, mağdurların ihtiyaçlarını
karşılayacak yeterlilikte olmamakta ve gerektiği kadar ahlaki standartlar ve anlaşılır bir etik
üzerine kurulmamış olabilmektedir (Soliman, 2002, 4).
Afet mağdurları genel olarak kaynaklarının yetersiz hale geldiği normal olmayan
koşullara maruz kalırlar. Bireyler afet sonrasında, gelişen olayların karmaşıklığı ve hızlı bir
şekilde oluşan değişimlerin ortaya çıkardığı yetersizlikler yüzünden, mücadele etme
yetenekleri geçici olarak kırılmış olabilir. O nedenle bireylere hızlı bir şekilde dışarıdan
barınma, yiyecek, tahliye, nakliye ve gerekli olan bilgi gibi yardım ve desteğin sağlanması
gerekmektedir. Afet sonrasında hayatta kalan mağdurlar sıklıkla borçlanma, bağış ve diğer
tazmin yöntemleri ile ihtiyaçları olan donanım, evlerinin yeniden inşası ve restorasyonunu ve
temizlik ihtiyaçlarını sağlayabilmelidirler.
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Toplumlar yolları, köprüleri, otobanları, telefon ve elektrik hatlarını güncellemek ve
diğer altyapı ihtiyaçlarını daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla kaynaklara ihtiyaç
duyarlar. Afet ile alakalı bireylere dış yardım ve destek, genelde kamu kaynakları kullanılarak
sağlanmaktadır. Çoğunlukla sadece kamu kaynakları yeterli olmadığı ve tam verimli
kullanılamadığı için devreye, her biri kendi değer, yükümlülükleri ve felsefi duruşları altında
hizmet veren kar amacı gütmeyen veya kar amacı olan kuruluşların girmesi sağlanmalıdır
(Soliman, 2002, 5).
Afet yönetiminde birden ortaya çıkan sorunların fazlalığı ve farklı kesimlerin bu
taleplere cevap verirken karşılaştıkları tutarsızlıklar ve uyumsuzluklar, afet yönetiminde
hizmetlerin sunumunda istikrarsızlığı, çatışma ve çakışmayı ve koordinasyon eksikliği riskini
artırmaktadır. Afet mağdurları ile interaktif iletişimin bazı yöntemleri, mağdurlar arasında
hayal kırıklığı, ümitsizlik, kızgınlık ve karışıklığa yol açar veya zararlı olabilir. Afet
sonrasında mağdurlar, farklı iletişim formları, uygulama gereklilikleri, zaman sistemleri ve
uygunluk standartları kullanan karmaşık bir düzende kurumlar ve organizasyonlar ile
karşılaşabilirler. Özellikle afet sonrasında hemen ortaya çıkan son derece kötü durumla ilgili
mağdurların beklentileri, kapsamlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla kurulmuş herhangi
bir organizasyonun kapasitesini de aşması muhtemeldir. Bu ve benzeri kişilerarası, durumsal
engeller ve yönetimle ilgi problemler,

afet mağdurlarının ihtiyacı olan hizmetlerin

sağlanmasını tehlikeye atabilirler (Soliman, 2002, 5).

12.10. Afet Yönetiminde Genel Etik İlkeler
12.10.1. Dayanışma
Uluslar ve toplumlar, afetlerin etkilerinden hızla kurtulmak ve afet mağdurlarına
yardım etmek amacıyla dayanışma ruhu içerisinde işbirliği yapmalıdır. Dayanışma ruhu
oluştururken mutlaka adalet ilkesinden sapmamak gerekmektedir. Bir diğer ifade ile, standart
bir yaklaşım modeli yerine, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Riskleri azaltma tedbirlerinin faydalarına ilave olarak, afetlerin yükleri ve
maliyetleri, en hassas bireyler ve toplumlara özel önem verecek şekilde adil bir şekilde
paylaşılmalıdır.

12.10.2. Ortak Sorumluluk
Ulusal ve yerel kamu otoriteleri, özel ticari sektör, tarım ve endüstri, hükümet dışı
organizasyonlar, bireyler ve medya, acil durumlarda etkin katkı sağlama ve afet risklerine
maruz kalma halinde olumsuz etkinin önlenmesi ve azaltılması konusunda ortak bir
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sorumluluğa sahiptirler. Tüm bu aktörler, gerektiğinde bağımsız olarak sürece katkı
sağlayabilecekleri gibi gerektiğinde birden fazla özel veya kamu kurumları ile işbirliği
yaparak afetlerin her aşamasında olumsuzlukları yok etmek veya azaltmak durumundadırlar.

12.10.3. Ayrımcılığın Olmaması
Afetler için hazırlıklar, afetlerin etkilerini azaltmak ve engellemeye yönelik tedbirler
ve refahı yaymak hedefi ve iyileşmeyi desteklemek amacıyla ve temel hakların güven altına
alınması hedefi ile yapılmalıdır. Ayrıca bu hazırlıkların, cinsiyet, cinsel yönlendirme, ırk,
renk, dil, din, siyasi veya başka düşünce, etnik grup, ulusal azınlık bağlantısı, sosyo-ekonomik
durumlar, doğum, engellilik, yaş veya diğer statüler gibi herhangi bir zeminde ayrım
gözetilmeksizin uygulanması gerekmektedir.

12.10.4. İnsanlık
İnsan haklarına genellikle uluslararası sözleşmelerin çoğunda vurgu yapılmış olup,
özellikle Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında çıkarılan ve üye ülkelerin tamamı
tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi özel bir değer taşımaktadır.
Yine aynı amaca yönelik olarak 1950 yılında Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan çok sivil ve politik hakların
korunmasına öncelik vermiştir. Tüm insanlara hoşgörü, merhamet, saygı, yapısını, kökünü,
afetin süresini ve yerini dikkate almaksızın, tüm durumlarda insanca davranmalı ve özellikle
daha zayıf ve hassas olan gruplara ihtimam gösterilmelidir. Tüm afet mağdurlarının hakları ve
onurlarına tüm durumlarda saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.

12.10.5. Tarafsızlık
Afetin önlenmesi, afete hazırlık, sıkıntıları dindirme ve yeniden yapılanma tedbirleri,
belli gruplar arasında veya belli bir grup içerisinde herhangi bir kayırmacılık yapmadan
sadece gerçek ihtiyaç temelli olarak sağlanmalı ve uygulanmalıdır.
Benzer şekilde, afetlerin önlenmesi, hazırlıkları, acil ihtiyaçları giderme, hızla
müdahale ve yeniden yapılanma tedbirleri, politik, ırksal, dinsel veya ideolojik tartışma ve
sadece bireyleri koruma hedefi olmaksızın alınmalıdır. Ayrıca, insan haklarının, çevrenin,
varlıkların ve her türlü mirasın yasal olarak korunması ile birlikte, herhangi bir afetten
kurtulma veya hızla eski haline erişme kabiliyeti kazanılmış olur.
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12.10.6. İşbirliği
Devletler politik, ekonomik ve kültürel farklılıkları dikkate almadan işbirliğine önem
vermelidir. Ülkelerin kapasitelerine uygun olarak, afetlere karşı direnç artırılmalı ve afetlere
maruz kalanların insan haklarına saygı gösterilmesi güven altına alınmalıdır. Ayrıca afetlerin
sınır ötesi muhtemel etkisi azaltmak amacıyla birlikte harekete geçmeye özellikle önem
verilmelidir.

12.10.7. Egemenlik
Devletler kendi nüfuz alanlarında her türlü sorumluluğa ve yükümlülüğe sahiptir. Bir
diğer ifadeyle herhangi bir afet durumunda, insan haklarını sadece kendi halkları için değil,
başka ülkelerden insani amaçlı gelen ekipler de dahil olmak üzere tüm yabancılar için de
garanti ederek uygulamalıdır. Türkiye’nin son yıllarda karşılaşmış olduğu göç dalgası ve
göçmenlere gösterilen ilgi bu duruma örnek olarak verilebilir. Özellikle Suriye’den gelen
göçmenlere yönelik barınma imkanlarının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamu tarafından
sunulması, ülkemizin afet yönetimi ve etiği hususunda birçok gelişmiş ülkeye örnek olduğu
görülmektedir.

12.10.8. Önleyici Yaklaşım
Devletler bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu kolaylıklar sayesinde
bireyler, kurumlar ve devlet yönetimi arasında bilgi akışını sağlayabilmektedir. Bu bakış ile,
yerel ve bölgesel otoritelerle birlikte devletler, şirketler ve sivil toplumun dahil olduğu tüm
tarafların en aktif bir biçimde katıldığı beklentileri karşılayan ve önleyici tedbirleri
uygulamak gibi bir sorumluluğa sahiptir. Böyle bir yaklaşım, özellikle iklim değişikliği ve
demografiden kaynaklanan değişkenler üzerinde farklı zamanlar ve farklı yerlerdeki farklı
risklerin var olabileceğini gerektirmektedir.

12.10.9. Medyanın Rolü
Medya, afetlerin oluşum ve gelişim süreçlerinde yaptığı tahminlerle, toplumun
farkındalığının artmasında ve onların ilgili her konuda bilgi sahibi olmasında, önemli bir role
sahiptir. Medya, afet mağdurlarına büyük bir hassasiyetle yaklaşmalı ve onların
mahremiyetine ve kişilik haklarına ileri seviyede saygı göstermesi gerekmektedir.

12.10.10. Siyaset ve Sorumluluk Etiği
Afetlerin planlamasında birinci derecede sorumlu olan politikacılar, gerçekleştirdikleri
davranışların sorumluluğunu üstlenmelidirler. Bu davranışların neticesi bazen başarılı

534

sonuçlar meydana getirebileceği gibi bazen de beklenmedik başarısızlıklara da neden olabilir.
Ancak sorumluluk etiği gereği politikacı her türlü davranışın sonucundan sorumlu olmalıdır.
Siyasal davranışların sonuçları sorumluluk etiğinin geçerliliğini test eden en önemli kriterdir.
Burada belki de en önemli nokta, sorumlu davranışın politikacı tarafından hedef koyarken
yerine getirilmiş olmasıdır. Politikacı koyduğu hedefi gerçekleştirirken, hedefe ulaşmada
kullandığı araçlar ve metotlar ile baştan kabul ettiği temel etik değerlere aykırılık teşkil
edecek durumlardan uzak durmalıdır. Çünkü temel değerlerden yoksun bir politikada, ahlaki
keyfiliğin politikası söz konusu olur ve böyle bir durumda kuralsızlığa ve suça eğilimde de bir
artış meydana gelir. Bu noktada politikacı hem kamuoyuna yani vatandaşlara karşı
sorumluluk taşırken aynı zamanda, vicdanına karşı da bir sorumluluk taşımalıdır. Yani
sorumluluk etiği, siyasi ve ahlaki bir prensiptir denilebilir (Yılmaz, 2013, 889).
Dünyada ve ulusal devletlerde atom bombası, gen teknolojisi, çevre sorunları vb. gibi
alanlarda meydana gelen birçok teknolojik gelişmeler beraberinde hem insan eliyle meydana
gelen afetlere neden olmakta hem de çatışma ortamı ortaya çıkarmaktadır. Yani sadece
çatışma değil, insanlığı bir felakete sürükleyecek ve genel afetlere neden olacak sorunlar
artmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelinebilmesinde, ünlü sosyolog Max Weber'in etik
anlayışı önemli bir çözüm yolu olabilir. Dolayısıyla devlet ve dünya siyasetine yöne veren
politikacıların, Weber'in kavramsallaştırmış olduğu ilkeleri benimsemeleri gerekmektedir.
Nitekim bu çatışma alanları, sorumlu politikacıların sorumlu davranışlarıyla aşılabilir. Ancak
buradaki en önemli sorunlardan biri, politikacıların siyasal davranışlarının sonuçlarını
öngöremiyor olmalarıdır. Bundan dolayı öngörü kabiliyeti olmayan politikacıların
yönetimindeki ülkeler, mevcut durumun tehlikeli sonuçlarıyla her zaman karşı karşıya
kalabilirler. Bu bağlamda siyasetçiler inanç ve sorumluluk etiğinin ilkelerine uygun kararlar
aldıkları takdirde, daha başarılı sonuçlar elde edebilirler (Yılmaz, 2013, 891).

12.11. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
12.11.1. Sağlık Etiği Kavramı
Sağlıkta etik denilince akla, ahlak, prensip veya kurallar anlamına gelen deontoloji
kavramı gelmektedir. Deontoloji kavramı Greklerde ödev (duty) kavramından gelmektedir.
Çoğu kez tıpta, deontoloji kavramının etik kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir.
Deontoloji terim olarak, 19. yy. ikinci yarısında Jeremy Bentham tarafından önerilmiş ve
yükümlülükler bilgisi karşılığı olarak kullanılmıştır. Yani, deontoloji kavramı yazılı olsun
veya olmasın kökleşmiş ilkeleri ve kuralları içeren ve bunları tartışmasız bir normatif bilgi

535

olarak aktaran alandır. Her meslek alanında deontolojinin varlığından bahsedilebilir. Ancak
sağlık etiğinde ise sadece “deontoloji” kavramı başlı başına sağlık veya tıp etiğini
hatırlatmaktadır. Sağlık etiğinin oluşmasında ilk yol göstericilerden biri Tıp Yemini’dir.
Hipokrates’e atfedilen orijinal yemin metninin günümüzde pek çok değişik biçimleri ortaya
çıkmışsa da, önemli olan sağlık uygulamalarının bir yemin metni şeklinde koruma altına
alınmış olmasıdır (Sayım, 2011, 52).
Meslek etikleri grubundan olan sağlık etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık
profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği
hakkındadır. Bu tematik çerçevedeki hem soyut düşünme, akıl yürütme hem de konulmuş
kurallara uyma etkinliklerini kapsamaktadır. Yani, sağlık etiği sağlık eylemini düzenleyen
kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası ile ilgilenir. Sağlık eylemleri çerçevesinde neyin
“iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin ve “kötü”nün olup olmayacağı onun temel
sorunlarıdır. Sağlık etiğinin sağlığın gündelik yaşamında ortaya çıkışı sadece değer
sorunlarıyla karşılaşma durumları ile sınırlı değildir. Her sağlık eyleminin kendince bir etik
boyutu vardır; etik bilincine ve duyarlılığına sahip olmak bu boyutu gözden kaçırmayıp
değerlendirmeye almayı sağlamaktadır. Etik bilinç, etik duyarlılık, etik sorunların
tanınmasında ve çözümlenmesinde olduğu gibi onların çözüme kavuşturulmasında ve ortaya
çıkışlarının engellenmesinde de rol oynamaktadır (Yıldırım, 2007, 78).
Sağlık hizmetlerinde bilginin eşitsiz dağılımı, sağlık hizmetlerinin kamusal mal
niteliği taşıması, negatif ve pozitif dışsallık taşıması gibi nedenler piyasa koşullarında etkin
üretim yapılamamasına yol açması ve kamu otoritesinin sağlık hizmeti sunumunda adaleti
sağlama amacı taşıması etik problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede bilgi
asimetrisi ve sağlık hizmeti sunan kişinin iyi niyetini ve bilgilerini kullanmada tekel
konumunda olması, genel olarak sağlık etiğine duyulan gereksinimi açıklamaktadır. Sağlık
etiğinin gerekliliği, daha çok hekim ile hasta, uzman ile uzman olmayan arasındaki
asimetriden kaynaklanmaktadır. Bilgi asimetrisi para, ücret gibi maddi düzenlemelerle
giderilemediği gibi, hukuki düzenlemelerle ve sağlık profesyonellerinin hukuk yoluyla
denetlenmesiyle de giderilememektedir. Sağlık profesyonellerinin hastaya davranışı, hastanın
hekim ve hemşireye olan güveni ile etik beklentilerine dayanmaktadır. Diğer bir husus ise,
sağlık hizmeti sunan kişinin neleri yapabileceğine ve her şeyden önce tedavi ve bakım hizmeti
sunmaya istekli olup olmadığına ilişkin tekele ve özerkliğe sahiptir (Kırılmaz, 2014, 37).
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12.11.2. Sağlık Personelinin Dayandığı Etik Belgeler
Etik değerler veya kodlar, tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal ya da uluslararası
ölçekteki resmi ya da gayrı resmi otoriteler tarafından hazırlanmış olan kural dizgeleridir. Etik
kodların geçerli olmasının temel nedeni bir gereksinimi gidermelerinden ötürü yol
gösterdikleri kitle tarafından benimsenmeleridir. Bunun yanında ulusal ve resmi olan
değerlerin kimi zaman yaptırımla desteklenmiş bulunması da geçerlilik kazanma konusunda
etkili olmaktadır. Gayri resmi, uluslararası bir kuruluş olan Dünya Tıp Birliği’nin
bildirgelerinden, uluslararası hekimlik ahlakı, denek hakları, hasta hakları, tedavi amaçlı
düşük yaptırma hakkındakiler gibi bazıları tıp etiği kodu örnekleri olarak anılabilir. T.C.
Sağlık Bakanlığı’nın ilaç araştırmaları ve hasta hakları konusundaki yönetmelikleri ise ulusal
ve resmi birer tıp etiği kodudur (Yıldırım, 2007, 79).
M.Ö. 460-370 yılları arasında Eski Yunan’da yaşayan ve hekimlik mesleğinin
sembolü olarak kabul edilen Hipokrat, uygulamalarında ve eserlerinde belli ahlaki ilkelere ve
meslek kurallarına yer vermiş olup, söz konusu etik kodlar yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
Hipokrat Yemini’nde yer alan ifadeler tıp uygulamalarının yanında sağlık etiği için de dönüm
noktasıdır. Günümüzde sağlık etiği içinde yer alan kavramlar ilk kez burada dile getirilmiştir.
Sağlık etiğinde son yıllarda yoğun biçimde kullanılmakta olan ilke kavramı ve onun
öğelerinin kaynaklarını Hipokrat’a kadar uzatmak genel kabul görmekle birlikte, sağlık etiği
ilkeleri ilk kez 1803 yılında Thomas Pervical tarafından yazılı hale getirilmiştir. Daha sonra
1847’de büyük ölçüde Pervical’ın etik ilkelerine dayanarak Amerikan Tıp Birliği (American
Medical Association) tarafından etik ilkeler hazırlanmıştır (Kırılmaz, 2014, 37).
Savaş ve göç dışında, doğal afetler konusu da, tıbbi etik yaklaşımı yönünden sağlık
personelinin gündemine gelmiştir. Bu anlamdaki en önemli etik belgelerden birisi, DTB’nin
1994 yılında Stockholm’da kabul edilen “Felaket Olayında Tıbbi Etik Kurallar”dır. Bu belge,
olağandışı durumun ayrıntılı bir tanımının yapılmasından ve doğal afetlerle savaş-göç gibi
insan eliyle olan afetler ayrımı yapılmasından sonra, felaket sırasındaki tıbbi hizmetin
kapsamını içermektedir. Kısa zamanda meydana gelmesi ve az sayıda kaynak ile çok sayıda
yaralı olmasının, bu tür olaylardaki tıbbi etik sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden
belge, felaketteki en temel tıbbi etik ilkenin “triaj” olduğu vurgusunu yapmaktadır (Soyer,
2002, 239).
Hipokrates’e atfedilen Tıp Yemini’nin ortaya koyduğu ilkeler ve değerler, Dünya Tıp
Birliği’nin 1948 yılında Cenevre Bildirgesi’yle bir kez daha net bir şekilde ortaya konmuştur.
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Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Tarafından, Kasım 2004 tarihine, “Etik ve Sağlıkta Odaklanma
Alanları” belirlenmiş ve yayınlanmıştır (Sayım, 2007, 52).
Türkiye de, imzaladığı uluslararası belgelerle, hekimler ve sağlıkçıların söz konusu
belgelerin getirdiği kurallara uyulmasını gündeme getirmiştir. Örneğin 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi, 1982 tarihli BM Etik İlkeler Türkiye’deki hekimlerin öğrenmesi gereken
bağlayıcılığı olan belgelerdir. Bunların yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği'de, gerek Dünya
Tabipler Birliği belgelerine dayanarak, gerekse ülkemizde olağandışı koşullar nedeniyle
yaşanan sorunlar temelinde yol gösterici tutumlar geliştirmiştir. Örneğin, 1993 tarihinde
“İşkence, Kötü Muamele Gibi İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Hekim Tutumu” genelgesi
yayınlayan TTB, ayrıca ölüm cezasına hekim katılımı, açlık grevleri, cezaevlerinde sağlık
hizmetleri gibi konularda da “hekim tutumu” genelgeleri hazırlamıştır. Olağandışı koşullarla
ilgili olarak ise, özellikle 1991-95 yılları arasında ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan silahlı
çatışma ortamına ilişkin hazırladığı “TTB Tutumu” ile “Hekimin Suçluyu ve Zanlıyı Tedavi
Etmesi Nedeniyle Hukuksal Sorumluluğu” adlı metinleri vardır. Tüm bu uluslararası ve ulusal
belgelerin amacı, hekimlere karşılaştıkları durumlar ve mesleki görevleri hakkında yol
göstermektir. Bunca belgeye karşın, olağandışı (ve olağan) durumlarda hekimlerin ve sağlık
personelinin görevlerini yerine getirmeleri her zaman mümkün olamamaktadır. Bu noktada
önemli olan, bu belgelerin yaygınlaşmasını, hekimlere ulaşmasını, zorlayıcı olmasını ve
uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini

sağlamak, bu çerçevede

yeni

araçlar

geliştirmektir. Hekimlerin her koşulda mesleklerini yapabilmeleri, ancak bu belgeler
konusunda tutarlı ve ısrarlı çabalar içerisinde olan meslek örgütlerinin ve benzeri toplumsal
yapıların varlığı ile ilişkilidir (Soyer, 2002, 240).

12.11.3. Sağlık Etiğinde Triyaj
Triyaj, bir şeyi kategorize edilmesini veya çeşitlendirilmesi uygulamasını ifade etmek
amacıyla kullanılan genel bir ifadedir. Ticari anlamda, ürünlerin kalitelerine göre tasnif
edilmesidir. Ayrıca savaş alanında yaralıları, sonradan müdahale edilecek durumda olanlar,
ciddi yaralı olanlar ve tıbbi önem gerektirenler şeklinde 3 farklı gruba ayırmak manasında da
kullanılmaktadır. Burada durumu ciddi olanların nasıl tasnif edileceği konusu, ahlaki ve etik
bir durum olmaktadır. Hipokrat yemini, farklı ihtiyaçlardaki farklı hastalar arasında adil bir
ayrımı tercihi yapmakta yetersiz kalmaktadır. Faydacı bakış açısına göre, çok kötü durumda
olmasalar bile, en çok fayda sağlanacak olan hastaya bakmak önemli olurken, etkin bir fayda
sağlanmasa da en çok mağdur ve acil durumda olana bakmak ise bir diğer bakış açısını
yansıtmaktadır.
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Günümüzde organ transferi yapılırken triyajın kullanımı, triyajın anlaşılması için
örnek olabilir. Amerika'da organ transferi yapılacağı zaman tahsisin etkinlik temelli veya
adalet temelli mi yapılacağı göz önünde bulundurulur. Nihayetinde, her ne kadar nispeten
yetersiz olsa da, baskın olan öncelik adil olma anlayışından yana kullanılır. Sağlık
çalışanlarının müdahalelerde karar verme esnasında tercihleri ile diğer karar verici olan jüri
üyelerinin tercihleri ve dolayısıyla kararları farklı yönde olabilecektir. O nedenle sağlık
çalışanlarının ve sağlıkta diğer karar vericilerin triyaj uygulamasında, etkinlik, eşitlik ve
adalet gibi kavramlar önemli olmaktadır (Sinai, 2005, 236).
Hastaların ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden yaralanmalarına ve beklenen yarara
göre sıralanmasıdır. Kökeni Fransızca “trier” (seçmek, ayıklamak, sınıflandırmak, sıralamak)
ayıklamak fiilinden üretilmiş ayıklama anlamına gelmektedir. Çok sayıda afetzede söz konusu
olduğunda en verimli sonuca ulaşmada triyaj yöntemi kullanılır. Bir afette veya kitlesel
kazalarda, mağdurların hafif orta ve ağır şekilde sınıflandırılmasıdır. İlk yardım ile
karıştırılmamalıdır. Amaç, en kısa sürede en çok mağdura ulaşmak ve tedavi etmektir (Işık,
2012, 120).
Afetler veya bulaşıcı hastalıklar neticesinde fazla sayıda görülen şiddetli hastalıklar ve
sakatlıklarla ilgili triyaj kararlarının yapılması gerekmektedir. Yetersiz sağlık kaynakları ile
nasıl Triyaj kararlarının verileceğine dair çalışan bir metodun, afet öncesi açık bir şekilde
tanımlanmış olması önemlidir. Afet konusunda triyaj politikaları, sınırlı sağlık kaynaklarının
triyajının açık bir şekilde tanımlanması ile açık ve şeffaf, makul bir dizayn içinde, önemli
paydaşların düşüncelerini önemseyen ve esnek bir şekilde geliştirilmelidir. Zayıf triyaj
süreçleri ve sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına büyük miktarda güvensizlikten
kaynaklanan planlama hataları, artan ölümlere yol açacaktır (O'laughlin, 2008, 197).

12.11.4. Sağlık Etiği İlkeleri
Sağlık etiği çerçevesinde kimi temel etik ilkeleri, tıbbi eylemlere daha sık yol gösterici
olabildikleri için, daha kuvvetle benimsenmiş ve daha sık kullanılır durumdadır. Bu ilkeler
farklı kompozisyonlar halinde sistemleştirilmiştir. Dünya genelinde ve ülkemizde hem
klinisyenler hem de akademik etik çalışması yapanlar arasında yüksek oranda benimsenen
dört ilkeli şemada yarar sağlama, özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme,
zarar vermeme, adil olma yer almaktadır. Yaşama saygı duyma, aydınlatma ve muvafakat
(onam) alma, sır saklama, mahremiyete saygı gösterme, dürüstlük, özgecilik, ayrımcılıktan
kaçınma, ihtisasa saygı duyma, dayanışma da hemen akla gelen tıp etiği ilkeleridir. İlkeleri
belli bir yaklaşıma göre düzenleme bağlamında, bazı ilkelerin ana başlık olarak seçilmesi ve
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diğer bazı ilkelerin onların altında yerleştirilmesi söz konusudur. Sağlık etiği sorunlarının
çözümünde çağdaş yaklaşım, bir takım katı ve değişmez kuralları aynı kategoriden her olayda
uygulamak değil, temel ilkeler doğrultusunda her bir özgün olay için en uygun yaklaşımı
belirleyip onu gerçekleştirmektir. Bir başka değişle sağlık etiği temel ilkeleri, kuralların genel
çerçevesini oluşturmanın yanı sıra, kurala bağlanmamış durumlarla ilgili karar vermelerde de
yol gösterici olmaktadır. Etik ikilemleri aşmaya yönelik karar alma süreçlerinde sağlık etiği
temel ilkelerinden birinin ya da birkaçının gözetilmesi, diğer bazılarının ise ihmal veya ihlal
edilmesi söz konusu olmaktadır. İlkeler arasında daimi bir hiyerarşi bulunmamaktadır ve
ikilemden çıkışta yol gösterici olarak benimsenecek ilkenin belirlenmesi bağlamında yaşanan
durum özelinde değerlendirme yapmak gerekmektedir (Yıldırım, 2007, 79).
Normatif bir çalışma olan etikte, hukukta olduğu gibi genel kurallardan özel bir
yargıya ulaşabilmek “tümdengelimsel” bir mantık gerektirir. Bunu yapabilmek için genel
önermeler kullanılmalıdır. Bu amaçla, çağlar boyunca insan toplumlarının kendi yarattığı
normlar ve bunların oluşma mekanizmaları değerlendirilir. Bu anlamda, sağlık çalışanları etik
sorunlarını çözme aşamasında bilerek veya bilmeyerek bu zamanla oluşan etik ilkeleri
kullanmaktadırlar. Sayım’a göre, genel olarak sağlıkta etik ilkeler kısaca şunlar (Sayım, 2011,
56);
 Adalet ilkesi
 Özerkliğe saygı ilkesi
 Aydınlatılmış onam (hasta rızası, muvafakat)
 Yarar sağlama, zarar vermeme ilkesi
 Doğruluk, dürüstlük ilkesi
 Gizlilik, güvenilirlilik ilkesi
 Yasallık (meşruiyet) ilkesi
Amerikan Tıp Birliği tarafından en son 2001 yılında revize edilen sağlık etiği ilkelerini
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (www.ama-assn.org, 2013):
 Hekim şefkat ve saygı ile insan onuru ve hakları için yeterli tıbbi bakım
sağlamaya kendini adamalıdır.
 Hekim profesyonellik standartlarını muhafaza etmeli, profesyonel ilişkilerinde
dürüst olmalı, hekimlerin yetkinlik eksikliği ve etik dışı davranışları ile sağlık
kuruluşlarının etik dışı davranışlarıyla mücadele etmelidir.
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 Hekim yasalara saygılı olmalı ve aynı zamanda hastanın yararı için gereken
sorumluluğu kabul etmelidir.
 Hekim hastaların, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına
saygı göstermeli ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde hastanın sırlarını ve
gizliliğini korumalıdır.
 Hekim tıp eğitimini sürdürmek için çalışmayı sürdürmeli, uygulama ve
bilimsel bilgi kapasitesini geliştirmeli; gerektiğinde hastalara, meslektaşlarına
ve topluma faydalı olmak üzere yeteneklerini kullanmalı, danışmanlık
yapmalıdır.
 Hekim, acil durumlar dışında, uygun hasta bakımı sağlanmasında gerekli
tedavi ve hizmeti seçerken özgür olmalıdır.
 Hekim toplumun ve halk sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda
bulunacak etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul etmelidir.
 Hekim hastanın tedavisinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumların
sorumluluğunu kabul etmelidir.
 Hekim tüm insanların sağlık hizmetine erişimini desteklemelidir.
Hasta hakları temel insan haklarından biri olan yaşama hakkının başlıca türevlerinden
biri olan sağlık hakkı, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve onarılması ile ilgili düzenlemeleri
öngörür. Sağlık hakkının bir türevi olan hasta hakları ise tıbbi hizmet alma durumu gibi daha
dar bir çerçeve içinde ve daha ayrıntılı olarak geliştirilmiş düzenlemelerdir. Tıbbi ilişkiyi
hastanın gereksinimlerine ve beklentilerine odaklanan bir yaklaşımla kurala bağlarlar. Kurala
bağlamayı hekimin eyleminin iyi olmasına odaklanan bir yaklaşımla yapan tıp etiğinin bir
bakıma alternatifi, bir bakıma tamamlayıcısıdırlar (Yıldırım, 2007, 81).

12.11.5. Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Etiği
Hekimler ve hemşireler sağlık hizmeti sunumunda pek çok etik ikilem ve etik
problemle karşılaşabilmektedir. Sağlık hizmeti perspektifinde konuyu ele aldığımızda, toplum
odaklı sağlık hizmeti ile hasta odaklı sağlık hizmetinin tedavi ve bakım sürecinde ortaya
çıkabilecek etik ikilemlerde etkili olabileceği düşünülmektedir. Toplum odaklı sağlık hizmeti
ile hasta odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan “halk sağlığı etiği” ve “klinik etik” arasında
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önemli farklılıklar bulunmakta, bu durum sağlık hizmeti sunumunda birtakım sorunlara neden
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle halk sağlığı etiği ve klinik etik çoğu zaman birbiriyle
çatışmaktadır. Nitekim Schwartz ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, sağlık profesyonellerinin
tedavi ve bakım sürecinde karşılaştıkları etik problemlerin nedenini belirlemeye çalışmakta ve
etik ikilemlerin hem halk sağlığı etiği ve hem de klinik etik uygulamalarından kaynaklandığı
üzerinde durmaktadır (Kırılmaz, 2014, 38).
Toplum odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan halk sağlığı etiği, toplumun çıkarını ön
plana çıkarmakta ve sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetlere önem vermektedir. Bulaşıcı
hastalıklar, doğal afetlerin ortaya çıkardığı sağlık sorunları, yoksulluk ve açlıkla mücadele
halk sağlığı etiğinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Hasta odaklı sağlık hizmetine vurgu
yapan klinik etik ise, bireyin çıkarlarına odaklanmakta ve hasta otonomisine önem
vermektedir. Halk sağlığı uygulamaları toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetlere
ağırlık vermekte, bu durum ise bireylerin sağlık hizmeti ihtiyacı ve talebiyle
çelişebilmektedir. Halk sağlığı etiği ve klinik etik arasında yaşanan çatışma etik ikilemlerin
kaynağı olarak görülmüş ve sağlık hizmeti sunumunda etik problemlerin ortaya çıkmasına
neden olduğu sonucuna varılmıştır (Kırılmaz, 2014, 39).

12.11.6. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
Dünyadaki son gelişmeler olağandışı durum olarak dilimize yerleşmeye başlayan
“disaster” kavramının, tıp alanı içinde de yerini bulmasına yol açmıştır. "Disaster Medicine"
kavramı altında gerek akademik yapılarda ve gerekse diğer gönüllü ya da özel kuruluşlarda
olağandışı durumlarda sağlık hizmetlerine yönelik olarak eğitim, planlama, danışmanlık,
organizasyon gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda çalışan yapılara
bakıldığında Olağandışı Durum Tıbbı’nın çalışma alanı olarak deprem sel baskını, hortum,
kasırga gibi doğal afetleri ve insan eliyle oluşan çatışma, iç savaş, büyük çaplı iç ve dış göç,
büyük kazalar gibi yıkımları kapsadığı söylenebilir. Tüm bu doğal ve insan eliyle oluşan
yıkımların ortak noktası öncelikle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri ardından para ve
mal kayıplarına sebep olmalarıdır. Sonuçta olağandışı durumlar alanında çalışan tıp mesleği
üyeleri, fiziksel ve ruhsal sağlık boyutunun ötesinde olağandışı durumu ortaya çıkaran tüm
bileşenler ve etkileri konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmak zorundadırlar (Durak, 2002,
205).
Sağlık konusu genelde afet ortaya çıktıktan sonra gündeme gelmektedir. İnsanların,
toplumun normal yaşamına geri dönebilmesi için toplumun ve fiziksel çevrenin yeniden
düzene sokulması çalışmaları olarak da değerlendirilebilir. Ancak, karmaşık politik durumlar
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için uluslararası hükümet düzeyinde veya hükümetler dışı yardım ve projelerin desteğini
gerektirmektedir. Sağlık hizmetleri için mutlaka farklı kültürler, toplumlar ve kurumlar
arasındaki politik izolasyonu ortadan kaldırmak hedeflenmelidir. Örneğin, Bosna savaşı
sonrası Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Desantralize İşbirliği Programı’na göre:
 Bütün sosyal grupların sağlık hizmetlerinden eşit yararlanımının sağlanması,
 Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik ve tanıtımı,
 Sağlık alanında sektörler arası işbirliği,
 Toplum katılımı,
 Duyarlı ve risk altındaki gruplara öncelik tanıyan sosyal politikaların sağlık
politikalarına entegrasyonu amaçlanmıştır.
Afetler esnasında sağlıkçıların acil tıbbi müdahaleler yapması gerekmektedir. Aşağıda
göz önünde bulundurulması gereken acil tıbbi müdahaleler listelenmiştir (IBB, 2015).
 Kurtarma sırasında bakım
 Triyaj (kırmızı, yeşil, sarı, siyah)
 Yaşam idamesi
 Yaralıların bakımı
 Hasta sevki
 İkincil triyaj
 Hastane hizmetleri

12.11.7. Afetlerde Sağlık Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gerekenler
12.11.7.1. Çevre Sağlığı
Sağlık sadece insan ve toplum sağlığı olarak değerlendirilmemelidir. Afetlere ve
sonuçlarına bütüncül bakarak, insan, toplum ve çevreyi birlikte değerlendirmek gereklidir.
Olağanüstü durum öncesi çevre sağlığı konusunda önlemler alınmalıdır. Bunun amacı felaket
sonrası bölgede gelişecek çevre sağlığı tehlikelerini ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Bu
amaçla acil çevre sağlığı planı yapılmalıdır (Işık, 2012, 103).

12.11.7.2. Acil Sağlık Hizmetlerinin Planlanması
Acil sağlık yardımı planlamak, ilaç, besin maddeleri, araç-gereç gibi yardım
malzemesini sağlamak, daha sonraki dönemlerde ölüm, yaralanma ve hastalık hızları ile ilgili
tahminler yapabilmek, riskli grupları belirleyebilmek için toplumun demografik özellikleri
bilinmelidir (Işık, 2012, 103).
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12.11.7.3. Sağlık Kurumları Arasında Koordinasyon
Sağlık kurumları arasında koordinasyon olmalı ve öncelikle kurum içlerinde
sağlanmalıdır. Bunun sağlanması ise gerçekçi bir acil eylem planının hazırlanıp, gerekli
hazırlıkların tamamlanmasını takiben, senaryolar eşliğinde düzenlenecek tatbikatlarla
mümkün olabilecektir. Sahada da tüm risklerin hesaba katıldığı bir strateji önceden
belirlenmelidir. Sağlık hizmetlerinin afetlerdeki saha çalışmaları bakımından, 17 Ağustos
1999 Kocaeli-Gölcük depreminde Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleştirilen başarılı
koordinasyon önceden hazırlığın sahadaki en iyi örneklerindendir (Işık, 2012, 104).

12.11.7.4. Eğitim
Gölcük Depremi (1999) sonrasında ülkemiz uluslararası kurum ve kuruluşların proje
pazarı haline dönüşmüş bunların sonucunda inanılmaz boyutta bilgi kirlenmesi olmuştur. Bu
nedenle tüm bu konuları akredite edecek bir kuruma gereksinim vardır. Kendi ülkelerinde
başarılı oldukları belirtilen afet yönetimi sistemlerini hiç tartışılmadan ve adapte edilmeden
çevirileri yapılarak bize aktarılmıştır. Japonya ve Amerika gibi tamamen etnik, sosyolojik,
demografik ve ekonomik düzeyleri farklı olan ülkelerdeki modeller önemli bir ticari olgu
olarak topluma aktarılmıştır. Kobe Depremi örneği ile, federatif sistemle başarılı olduğu
söylenen Fema Modelinde Katrina ve İkiz Kuleler de büyük zaaflar gösteren tartışılan maddi
kaygılarını da katarak tüm bu modeller toplum karakteristiğimizi gözardı etmiş çevrim
hataları da eklenince ortaya mantık dışı bir yabancı terminoloji ile bilgi kirliliği ortamı ve
içselleştirilemeyen eğitim organizasyonlarını beraberinde getirmiştir.
Afetlerde sağlık hizmetleri konusunda görev alacakların hizmet içi eğitimlerinde;
alınması gereken konular Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE’nin eğitim programından
alınarak aşağıda sıralanmıştır (Işık, 2012, 105):
-

Afet ve olağandışı durumlara genel bakış eğitimi,

-

Psiko-sosyal durumlar eğitimi modülü

-

Sahada etik davranış ve kültürel özellikler eğitimi

-

Afet ve olağandışı müdahale eğitimi modülü

-

Tıbbi müdahale bilgisi modülü

-

İlkyardım eğitimi

-

Saha eğitimleri modülü

-

Branş timleri eğitimleri
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12.11.7.5. İletişim
Afetlerde hizmetleri hızlandıracak en temel unsurlardan olan koordinasyonun etkili
olabilmesi ise iletişimin sağlanması ile olanaklıdır. İletişim kaynaklarının doğru
işletilebilmesi de diğer afet hazırlıkları gibi afet öncesinde en kötü senaryoya göre
alternatifleriyle oluşturulmuş bir sistemin oluşturulması ile orantılıdır (Işık, 2012, 105).

12.11.8. Afetlere Sağlık Çalışanlarının Hazırlanması
Afetlere müdahale için yapılan hazırlık planına uyulması gerekir. Bu anlamda sağlık
çalışanlarının hazırlık planlarını iyi bilmesi ve ona uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu
doğrultuda sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvenliğini sağladıktan sonra olunması gereken
yerde ve saatte hazır olmalılar. Sağlık çalışanları kendilerine aşırı gereksinim duyulan böylesi
bir anda bile, gücünü sonuna dek tüketmemeye, dinlenmeye, birbirini dinlemeye ve yeterince
uyumaya vakit ayırmaları önemlidir.
Herkes gibi görülen ve duyulan olaylar karşısında duygusal olarak zorlanılsa da,
bunların ekip üyeleriyle paylaşılmasına dikkat edilmelidir. İşlerin yavaşladığı saatlerde ekibin
tamamını bir araya getiren değerlendirmeler ve toplantıların düzenli bir şekilde yapılması
hataları azaltacaktır. Çalışırken birçok gözlem yapılmalı ve fark edilen bazı sorunlara
çözümler bulmaya yönelik gayretler gösterilmelidir. Sorunlar ve müdahale yöntemleri ekibin
diğer üyelerine ve döndükten sonra da ilgili kimselere ve kurumlara aktarılmalıdır (Durak,
2002, 221).
Olağandışı koşullarda yapılacak yardım, kişilerin yardım istemelerine bakmaksızın
verilmesi gereken bir yardımdır. Bu yardımı sağlarken, hekim, yalnızca aciliyet durumunu
dikkate almalıdır. Irk, milliyet, din, görüş, yaş, cinsiyet ve özel ya da silahlı bir guruba üye
olunması gibi özellikler üzerine kurulmuş, her türlü ön yargıdan uzak kalmalıdır. Yaralı ve
hastanın gelenek ve inançlarına saygı göstermek ve politik tarafsızlığını korumak, hekimlerin
uyması gereken temel ilkelerden biridir.

12.11.9. Afetlerde Sağlık Çalışanları Etiği Örnek Olay
“Deprem bölgesine 5’i hekim, 12 kişilik bir sağlık ekibi ile 48. saatte ulaştınız.
Uluslararası bir toplantının yapıldığı beş yıldızlı bir otelin yıkıntılarından 17 ölü, 58 yaralı
getirildi. Ölüler, değişik uluslardandı. Yaralılar arasında ise yabancı ve yerli bilim adamları,
onların eşleri ve çocukları ile güvenlik görevlileri var. Elinizde çok sınırlı sayıda tıbbi
malzeme var. Elinizdeki sınırlı sayıdaki tıbbi malzeme ile yaralılara yardım ederken, hangi
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etik ve tıbbi ilkeleri göz önünde bulundurursunuz? Acil tıbbi müdahale için, nasıl bir
organizasyon planlarsınız? Ölülerle ilgili hangi adımları atarsınız?” (Soyer, 2002, 233)
Çok sayıda insanın yaralandığı bu tür bir olgu karşısında, kısa sürede sağlanabilecek
tıbbi kaynaklar da yeterli değilse, yaralıların sınıflandırılması salt tıbbi bir gereksinim değil,
aynı zamanda etik de bir gerekliliktir. Acil tıbbi bakımla ilgilenen tüm sağlık personeli için
yararlı ve gerekli bir yöntem olan “Triyaj”, tıbbi ve etik gereksinimlerin çakışması anlamına
gelmektedir. Triyajın yanı sıra, olay yerinde ya da acil yardım biriminde verilecek tıbbi
hizmet için gereken kaynakların belirlenmesi de, önemli bir konudur. Bu konuda dikkat
edilmesi gereken bir nokta da, resüsitasyon ile triyajın eş zamanlı olarak yapılması gereğidir.
Yaralılar, bir yandan sınıflandırılırken, acil tedaviye gereksinimi olanlara hemen müdahale
edilmelidir. Burada da, tıbbi davranış, etik davranış ile çakışmaktadır. Yukarıdaki olgu ile
devam edersek, yaralıların sınıflandırılması, şöyle yapılmalıdır (Soyer, 2002, 233):
1) Yaşamsal tehlikede olan ve acil tedaviye gereksinimi olanlar,
2) Acil tedaviye gereksinimi olmayanlar,
3) Gözetim altında olması gereken fiziksel travmalılar,
4) Ciddi durumda olup, eldeki tedavi kaynakları ile iyileştirilmesi mümkün olmayacak
kadar ağır yaralılar (ümitsiz olgular).
Tıbbi (ve etik) olarak bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra, her birine gereken tıbbi
yardım yapılmalıdır. Örneğin, ümitsiz olgulara yaklaşım, terminal dönemde olan herhangi bir
hastaya yaklaşımla aynıdır. Kurtarılabilecek olgular yerine, sınırlı tıbbi kaynakların ümitsiz
olgulara harcanması etik değildir. Ancak, bu durum, ümitsiz olgulara karşı insancıl
davranılmasını engellememelidir. Ümitsiz olguların diğer yaralılardan ayrı tutularak, acıları
dindirilmek suretiyle bakım ve rahatları sağlanmalı ve özel yaşamlarına saygı gösterilmelidir.
Söz konusu sınıflandırma sonucunda, hekimler ve sağlık personeli, iyileşebilecek düzeyde
yaralanmış, mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyi kurtarmayı hedeflemelidir. Sınıflandırma
ile birlikte anılması gereken bir başka temel ilke de, bizzat bu sınıflandırmayı ve sınıflandırma
ile birlikte uygulanan müdahaleyi, bu konuda eğitimli hekim ve sağlık personelinin
yapmasıdır.

12.12. Afet Yönetiminde Sosyal Hizmet Etiği
12.12.1. Sosyal Hizmet Etiği
Afet öncesindeki değerlendirme, etki azaltma ve hazırlıklar gibi aktivitelere
katılmaksızın, afet sonrasında etik, etkin ve etkili hizmetlerin uygulanması kolay
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olmayacaktır. Afetler sosyal, ekonomik ve politik yönleri olduğundan dolayı, afet yönetimi
sürecinde

bulunan

acil

durum

çalışanları,

sosyal

hizmetler

kurumları

ve

diğer

organizasyonlar, afetlerin tüm aşamalarında bu bağlamı açıklığa kavuşturmalıdır. Sosyal
hizmet çalışanları için, afet yönetiminin odak noktasında riskleri minimize, kaynakları
maksimize etmek ve mağdur insanlar için adalet sağlamak olmalıdır.
İnsanlar, ihtiyaçları farklı şekillerde hissederler. Yani her bireyin ve toplumun
talepleri ve beklentileri farklıdır. Bu farklılıklar, kültürel, sosyo-ekonomik faktörler,
cinsiyet ve cinsiyet tercihleri, geleneklerden kaynaklanır. Bu farklılıklar ise toplum içinde
belirli gruplara karşı yapılabilecek ayrımcılıkları yönlendirir. Farklılık sonucu bir yerde
fonksiyonel olan başka bir yerde olmayabilir.
Dolores Norton her insanı iki sistemin parçası olarak görür. Birincisi,
yetiştirme/eğitim sistemi- Aileyi ve en yakın toplumsal çevreyi (bireyin kültürünü) içerir.
İkincisi ise, sürdürülen sistem- Hizmetlerin organizasyonunu, politik gücü, ekonomik
kaynakları, eğitim sistemini ve daha geniş toplumsal sistemi içine alır. Bireyin
fonksiyonlarını yerine getirebilmesinde iki sistem birbirini etkiler. İkisi arasında uyumsuzluk
varsa birey fonksiyon göstermede zorlanır (Bulut, 2015).
Sosyal hizmet uzmanının çalıştığı ortamın, kültürel, etnik ve ırksal yapısını
bilmesi önemlidir. Bu bilgiye sahip olmak, kültürel grupların tarihini, değerlerini, etik
kurallarını, aile ve toplum kalıplarını, dinsel geleneklerini, çocuk yetiştirme biçimlerini
ve stres değişmeyle başa çıkma yollarını gösterecektir. Her kültürde bulunan alt grupları da
öğrenmek ve tanımak sosyal hizmet uzmanının görevidir.
Sosyal hizmet etiği, sosyal değişimi vurgulayan ve sosyal adalet ile eşitliğin
başarılması olan temel sosyal hizmet değerlerine uygun, mesleki eylemlere rehberlik eden
düzenleyici ilkelerdir. Bu düzenleyici ilke olma niteliğiyle sosyal hizmet etiği, mesleki
etkinlikleri hesap verilebilir kılmaktadır. Bu ilkeler evrensel nitelikte olabileceği gibi, kültürel
görelilik anlayışıyla, her toplumun kendi kültürel yapısına uygun olarak hazırlanan ilkeler de
olabilir. Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerin önde gelen işlevi, müracaatçının veya
mağdur olanın otonomisine saygı duyulmasına, adil ve doğru eylemde bulunulmasına
rehberlik ederek, müracaatçının veya mağdur olanın uygulamanın olası sonuçlarından zarar
görmesinin önüne geçilmesi olacaktır (Özateş, 2010, 91).

12.12.2. Sosyal Çalışma İlkeleri
Sosyal kesintilere benzer olarak akrabaları, arkadaşları kaybetmenin psikolojik travma
ve afet olayının şoku fiziksel yapılanmadan daha çok zaman alarak sonlanabilmektedir. Bu
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yüzden sosyal refah ve psikolojik destek programlarının iyileştirme programlarının bir parçası
olarak acilen düşünülmesi ve onunla bütünleştirilmeleri temel bir yaklaşım olarak
değerlendirilmelidir. Bu destek yalnızca afetten etkilenen halk için değil aynı zamanda olayda
zor koşullarda çalışan afetzedelere yardımcı gruplar ve afet bölgesinde psikolojik olarak
sıkıntı verici işlemler yapmak zorunda olan sağlık personeli için de temin edilmelidir.
Toplumsal değişim uzmanları, afet sırası ve sonrasında toplumun afete yanıtlarını ve
uyumunu test etme şansına sahip olmaktadırlar. Öte yandan aynı zamanda da sosyo-fiziksel
yeniden yapılanma üzerinde etkisi olan gruplara da odaklanabilmektedirler. Toplumsal alan
insanların farklı gruplar ve kurumlarla çalışması yoluyla organize olan ve gündelik
faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam ettirilmesi ile oluşmaktadır (Arslan, 2009, 28).
Hangi uygulama alanında olursa olsun profesyonel sosyal çalışanlar gerek ulusal
gerekse uluslar arası kuruluşların yayınlamış oldukları sosyal alanda etik kurallara uyarak
uygulamalarını gerçekleştirmek durumundadırlar (Soliman, 2002, 7). Hem sosyal çalışanlar
hem de diğer sosyal hizmet tedarikçileri uluslararası bir organizasyon olarak faaliyet gösteren
Kızılay ve Kızılhaç gibi kuruluşların ve hükümetlerin insani yardıma yönelik etik kurallarının
farkında olmaları gerekmektedir. O nedenle zaman zaman profesyonel sosyal çalışmacıların,
afetler bağlamında etik ilkeleri nasıl uyguladıkları değerlendirilmelidir.
Sosyal çalışmacılar sosyal sorunlar ile alakalı etik ilkelerin farkında olmak
zorundadırlar. Bununla birlikte, afet gibi toplumsal dengeyi sarsacak felaketlerle mücadele
esnasında sosyal çalışmacılar etik meselelere daha fazla önem vermelidirler.

Afetler

gerçekleşmesi ile bireysel sorunlar ve krizler hem artmakta hem de büyümektedir. Özellikle
afetlerin yol açtığı kriz hallerinde, bireyler, aileler ve toplumlar yanlış anlamaya ve istismar
edilmeye karşı savunmasız olmaktadırlar. Afetlerde mağduriyet damgası altında olan
mağdurların zor koşullar altında aşırı üzüntü, tehlike ve endişelere karşı reaksiyonları zihinsel
hastalık olarak yanlış yorumlanmış olabilir. Temel değerler arasında saygı ve itibar, özgür
irade, adalet ve hızlı destek gibi ilkeler, afet şartları altında uygulanabilecek etik yaklaşımlar
olarak değerlendirilebilir.

12.12.2.1. Saygı Ve İtibar
Yapılan çalışmalar, birçok vakada afetler sonrasında hayatta kalanların, genellikle
kendi kaynaklarına güvenen ve sosyal destek sağlayan organizasyonlardan çok az faydalanan
bireyler ve aileler olduğunu göstermektedir. Hem doğal hem de teknolojik afetler sonrasında
hayatta kalıp mağdur olanların sosyal yardım ve destek sağlayan organizasyonlara bazı
nedenlerden dolayı müracaatları çok az olmaktadır. Bu nedenler arasında, bireylerin destek
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sağlayan organizasyonlara müracaatları ile itibarlarını, bağımsızlıklarını ve yaşamları
üzerinde kontrolleri kaybedecekleri korkusunun olduğu görülmektedir. Sosyal çalışmacılar,
afet sonrası müdahale bağlamında afet mağdurlarına yapılacak müdahalelerin nasıl bireyler ve
ailelerle

karşılıklı

saygıya

dayanan

ilişkileri

en

iyi

şekilde

kolaylaştıracağını

değerlendirmelidir.
Afet sonrası hayatta kalan mağdurların içerisinde medyaya duyulan büyük ilgi,
gizlilik, mahremiyet ve itibarları hakkındaki meseleleri ortaya çıkartır. Bir afete karşı
toplumun reaksiyonunu izlerken ve afetin etkisini tespiti yapılırken, medyanın teknolojik
kaynaklarının kullanılması hayatta kalan mağdurların ihtiyaçlarının daha geniş bir topluma
nakledilmesine veya iletilmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak bu faydalı süreç esnasında eş
zamanlı olarak da hayatta kalan mağdurların en çok özel yaşamlarının ihlal edildiği
görülmektedir. Ölüm, yaralanma, maddi zararlar ve kayıplar gibi afetle ilgili endişe verici ve
etkileyici haberlere odaklanarak, medya afet mağdurlarının ihtiyaçlarından bahsetmekten daha
çok onların sıkıntılarının devam etmesine neden olabilirler.
Afet esnasında çalışan yardım organizasyonunun performansı hakkında yayılmış olan
bilgi ister doğru isterse yanlış olsun, medyanın gözlem fonksiyonu altında çalışma baskısı
afette etkin ve verimli reaksiyon ve beklenti için sisteme yönelik hataların düzeltilmesi
amacıyla geniş çapta gayretlere yol açabilmektedir (Soliman, 2002, 8). Alternatif olarak,
böyle aşırı baskılar organizasyon içindeki kaosu kötüleştirebilir, organizasyonlar arasında
çatışma üretebilir ve hizmet sağlayan kurumlar içerisinde güvensizliği ve afet sonrası hayatta
kalanların endişelerini artırabilir. Sosyal çalışanlar, afetlerin sonrasında hayatta kalanların
haklarını koruyacak biçimde medya üyelerini yönlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca, daha
geniş bir toplumun bilme hakkını örgütsel otonominin işleyebilmesi için dengelenmelidir.

12.12.2.2. Özgür İrade
Afetler gerçekleştikten sonra, belirsizlik, kargaşa ve ihtilaf meydana geldiği için,
bireylerin özgür iradelerini ve karar verme yetilerini tehdit eden şartlar da ortaya çıkmış
olmaktadır. Hayatta kalanlar, karşılaşmış oldukları duygusal, travmatik ve yoğun durumlar
karşısında

hızla

çözüm

arayacakları

için

kritik

kararları

almakla

karşı

karşıya

kalabilmektedirler. Ancak, sıklıkla görülen, afet sonrasında görev alan organizasyonlar afet
sonrasında görevlerini yerine getirirken hızla cevap vermeleri gerektiğinden, afet mağduru
olan bireylerin otonomileri özgürlükleri kısıtlanmakta veya engellenmiş olmaktadır. Hayatta
kalanların gıda dağıtımı, barınma ve tahliye gibi meselelerde yaklaşımları hem yetersiz hem
de tutarsız hem de aşırı bireysel olabilmektedir. Yani, afet sonrasında yardım
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organizasyonlarının kaotik durumu kontrol altına almak için çabaladıkları anda, bireylerin ve
ailelerin ihtiyaç duydukları şeyler, dayanma güçleri ve kendilerine özgü olan normal
davranışları yok olmuş olabilir. Afet sonrası hayatta kalanlar, onların sıkıntılı olan yaşam
şartlarını, güçsüz ve yaşlı aile üyelerinin hareketlilik sınırlamaları veya bir çocuğun sağlık
durumu gibi özel ihtiyaçları, değerler, inanışlar ve kısıtlarını bildirme fırsatına sahip
olmalıdırlar (Soliman, 2002, 8).
Örnek olarak, Müslüman bir ailenin aynı ortamın paylaşıldığı acil bir korunma
yerinde, cinsiyet farkı gözetmeksizin barınması inançları açısından sorunlu olabilmektedir. O
nedenle afet sonrasındaki hizmetler, karmaşık duygularla, kızgınlıklarla ve olumsuz
davranışlarla yoğunlaşan afet sonrası stresin etkisi azaltmalıdır. Yapılan çalışmalar, toplum
üyelerinin afet sonrasındaki çalışmalara katılmaları, iyileşmenin daha hızlı ve etkin
gerçekleşmesine yol açtığını göstermektedir. Müdahaleyi yapacak veya yönetecek olan
organizasyonun veya komitenin içerisinde, mutlaka afet sonrasında hayatta kalanlar ile
birlikte yerel ve merkezi idarenin görevlilerinin de var olması mücadeleyi daha başarılı
kılacaktır. Dolayısıyla, tüm kesimlerin katılmış olduğu bir yönetimin afet sonrasında, yerel
ihtiyaçları daha iyi tanımlaması, diğer organizasyonlara, merkezi ve yerel yönetimlere daha
tutarlı tavsiyelerin yapılması, daha isabetli kararların alınması ve uygulanması kolaylaşmış
olacaktır.
Sosyal çalışmacılar afet sonrası sıkıntıları ve sorunları azaltmak için, hayatta
kalanların ister duygusal kabarma veya yok olma davranışı, isterse maddi talepleri olsun,
özgür iradelerini kullanacakları ve kendi başlarına karar vermelerini sağlayacak ortamları
oluşturacakları yaklaşımlara sahip olmaları gerekmektedir (Soliman, 2002, 9).
Afetlerin bireyler ve toplumlar üzerinde çok farklı finansal etkileri görülmektedir.
Genellikle, küçük ve fakir olan toplumlarda afetlerin uzun süreli finansal etkileri sınırlı
olmaktadır. Bununla birlikte, afetlerin evlerin zararı veya yok olması, finansal varlıkları
kaybı, aile gelirinde ani azalmalar ve en azından başkalarının desteğine muhtaç olma
durumunda artışın olması da dahil hane halkı üzerinde ekonomik etkiler söz konusudur.

12.12.2.3. Adalet
Tüm bireyler, aileler ve toplumların afetlerin etkilerinden kurtulmaları ve hızla
düzelmeleri için kişisel fiziksel güvenliğin sağlanması ve varlığın devam ettirilebilmesi
önemli bir gerekliliktir. Afet sonrasında verilen tepki ve mücadelede, merkezi, bölgesel ve
yerel yönetimin koordineli bir şekilde müdahalesinin yanında, sosyal ağlar, gönüllüler ve
kendiliğinden oluşan gruplar da temel birtakım ihtiyaçlardan bahsedebilirler. Kamu

550

kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ilgili bireylerin bilinçli gayretleri, afet
sonrasında hayatta kalanlar için sosyal adaleti sağlama garantisi verecek duyarlılıkta
olmalıdır.
Toplumlar kendi gelenekleri ve tarihi tutumları doğrultusunda afet sonrasında
kendilerine özgü müdahale yöntemleri geliştirmelidirler. Özellikle sosyal çalışmacılar, afet
koşulları altında mağdur olanların ve fiziksel ve zihinsel engelleri olanların, etnik, ırksal,
kültürel, dini azınlıkların, fakir olan ve vatandaşlık haklarını kullanamayan çocuklar ve yaşlı
insanların ihtiyaçlarına özel önem vermelidirler. Aksi takdirde, bireysel ve grup ihtiyaçları
çok iyi bir şekilde açıklanmadığı için, afet sonrası iyileşmeler gecikmekte veya beklenen
seviyede gerçekleşmemektedir (Soliman, 2002, 10). Bu türden olumsuzlukların azaltılması
için, afet sonrasında destek sağlayan gerek sosyal çalışmacıların gerekse kamu ve sivil
organizasyonların, dağıtım ve bölüşümde özenli, prosedürü önemseyen ve katılımcılığı
sağlayan adil bir düzeni afet koşulları altında uygulamalıdırlar. Bu anlamda, afet esnasında ve
sonrasında bireylerin her türlü taleplerinin karşılanması mümkün olmamakla birlikte, insanları
memnun edecek acil ihtiyaçlara odaklanmış adil bir çerçevenin, kamu ve sivil
organizasyonları tarafından benimsenmesi de gerekmektedir. Aksi takdirde, afet sonrası
müdahale eden organizasyonlar dezavantajlı olan birçok birey ve aile söz konusu iken,
mevcut statükoyu veya belirli imtiyazlı gruplarını desteklemek gibi bir yanlışa düşmüş
olabilirler.

12.12.2.4. Hızlı Destek
Destek konusu afet sonrası müdahale ve iyileşme sürecinde en tartışmalı konulardan
birisidir. Afet sonrası ortaya çıkabilecek potansiyel çatışmadan dolayı, hayatta kalanların talep
ve beklentilerinin açık bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Afet sonrası destekler daha çok
hayatta kalanların acil olan fiziksel, varoluşsal ve duygusal ihtiyaçlarına da odaklanmaktadır.
Ancak, afetler bu tür ihtiyaçların karşılanması esnasında, hayatta kalanların temel gıda ve
giyim gibi çok acil olan ihtiyaçlarının karşılanmadığı veya farkına varılamadığı bir ortam
oluşturabilmektedir. Özellikle hayatta kalan bireylerin özel ihtiyaçları, destek hizmetleri
verenlerin görev tanımlarında açıklanmamış olabilmektedir. Zihinsel özürlü bir çocuğun veya
Alzheimer hastalığına yakalanmış bir yaşlının afet esnasında ve sonrasında özel bir desteğe
ihtiyaç duyacakları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlarda, özellikle sosyal
çalışmacılar bireylerin ve ailelerin özel olabilecek ihtiyaçlarına yönelik desteklerini öncelikli
olarak dikkate almalıdırlar (Soliman, 2002, 11).

551

Özellikle klinik ortamında çalışan sosyal çalışmacıların afet şartları altında görevlerini
yerine getirirken kendilerine afet mağdurlarına hizmet verirken önceliği onlara vermeleri
rolünü benimsemeleri gerekmektedir. Örgütlenmeye dair zorluklar, afetlerde kuralların ve
kanunların uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Yasalarla kurulmuş ve kayıt dışı olan
organizasyonlar afet mağdurlarının ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak amacıyla gayret
gösterirlerken, yasaların istediği yönetimsel ve yöntemsel olarak birçok sıkıntılarla
karşılaşmaktadırlar. Bir diğer ifade ile afetlere müdahale eden kuruluşlar da müdahale
esnasında kendilerini aşırı şekilde gerecek ortamlara ve davranışlara maruz kalabilirler.
Böylece müdahale edenlerin de mağdurların ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılamakta
zorlanabilmeleri muhtemel olacaktır. Ancak muhtemel sorunlara ve sıkıntılara daha önceden
ortak aklı kullanarak hazır olunması ve aşılması sağlanmalıdır. Bu anlamda, farklı düşünce ve
fikirlere açık olan afet müdahale organizasyonları, çok fazla savunmaya geçmeden esnek
yapıları sayesinde yeni ihtiyaçları kolayca tespit edecekler ve ona göre yapılanacaklarıdır
(Soliman, 2002, 11).

12.12.3. Afetlerde Sosyal Hizmet Etiği
Toplumla çalışma kapsamındaki uygulamalar, demokratik bir toplumda karar verme
ve demokratik katılımı sağlamak üzere bireylerin potansiyellerini ve katkısını artırmaya
odaklanmaktadır. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanları sosyal politikaların ve kurumların
oluşturulmasında toplumun bilinçli katılımını kolaylaştırmalı.

12.12.3.1. Yaşam Hakkı ve Özgürlük
İnsan hakları çalışmalarında yaşam hakkı temeldir. Sosyal hizmet uzmanları sadece
yaşam kalitesini tehdit eden insan hakları ihlallerine karşı koymazlar, aynı zamanda yaşamı
zenginleştirici ve geliştirici mesleki faaliyetlere de yönelirler. Sosyal hizmet fiziksel ve
psikolojik sağlığın yaşam kalitesi ile ilişkisinin farkında olarak mesleki faaliyetlerini tasarlar.
Önlenebilir hastalık ve sakatlıklarla ile ilgili çalışmalarda bulunur. Tüm insanlar özgür
doğarlar. Sosyal hizmetin tüm uygulamalarında insanın özgürlüğünü kısıtlayan koşulları
etkisiz hâle getirme uğraşısındadır.

12.12.3.2. Toplumun Acil Gereksinimleri
Afetin oluşunu takip eden acil yardım aşamasının süresi afetin büyüklüğüne göre birkaç
gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir. Bu aşamadaki eylemlerin başlıca hedefi, mümkün
olan en kısa sürede en çok sayıda insan hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini sağlamak ve
açıkta kalanların su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını en kısa sürede
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ve en uygun yöntemlerle karşılamak olmaktadır (İlhan, 2010, 37). Bu bakış açısıyla, toplumun

acil gereksinimlerine yönelik sosyal hizmetler herhangi bir acil durum ya da afetten etkilenen
bireyler, gruplar ve aileler için yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. Özellikle deprem riskinin
olduğu bilinen ülkelerde doğal afetler ve sonrasındaki hizmetlerin planlanması büyük önem
taşımaktadır.
Mağdurlar, dikkati toplayamama, nerede olduğunu bilememe gibi zihinsel ve bedende
ağrı ve acı duyma gibi fiziksel sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Acil durum ya da afetler
konusunda çalışan sosyal hizmet uzmanları, toplumun acil gereksinimlerinin çabukça
karşılanması için uygun profesyonel hizmetleri sağlamalıdırlar ve etik sorumluluklara özen
göstermelidirler.
Acil yardım aşamasında ele alınan pek çok faaliyet ve hesaplar, fiziksel ve sosyal yıkımı
en aza indirgemek ve hayatta kalanların psikolojik sarsıntılarını azaltmak için tasarlanmalıdır.
Aksi halde, bu aşamada ortaya çıkan karar ve faaliyetler, daha sonraki evrelerdeki uygulamaları
büyük oranda olumsuz etkilemektedir (İlhan, 2010, 37).

12.12.3.3. İnsan Onuruna Saygı
Afetler, doğa olayı ile çevre ve sosyal yapı, sistem ve toplumdaki bireyler arasında olan
karşılıklı etkileşimin sonucudur. Bu etkileşime bağlı olarak afetzedelerin eski yaşam düzenlerine
devam edebilmeleri için travma sonrası psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen stresin
seviyesini hızla azaltmak gerekmektedir. Bu nedenle afetin neden olduğu hasarların, bozulan
sosyal ilişki ve ekonomik dengelerin ve en önemlisi temel insan gereksinmesi olan barınma
ihtiyacının bir an önce giderilebilmesi gerekmektedir (İlhan, 2010, 34). Bu anlamda, s osyal

hizmet uzmanları afet sonrasında hayatta kalan bireylere ve ailelerine karşılıklı saygı
çerçevesinde insan onuruna yakışır bir biçimde davranmalı ve en uygun müdahale
yaklaşımını benimsemelidirler.

12.12.3.4. Kendi Kararını Verme
Afet sırasında ve sonrasında çocuklara ilişkin medikal ihtiyaçları karşılamak, yaşlıların
bakımı gibi özel durum ya da ihtiyaçlara yönelik fırsatlardan yararlanmak önemlidir.Sosyal
hizmet uzmanları, afet sonrasında psikolojik, zihinsel, sosyal ve daha pek çok nedenlerle
sorunlar yaşayan ve kendi kararını verme yetisinden yoksun olan bireylerin potansiyellerini
artırmak ve kendi kararlarını vermelerine yardımcı olmak için sosyal hizmetin bilgi, beceri ve
değer temelini kullanarak uygun müdahalelerde bulunmalıdırlar.
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12.12.3.5. Sosyal Adalet
Sosyal adalet, sağlık, eğitim, fırsat eşitliği, avantajsız gruplar ya da kişiler için
korumayı içermektedir. Sosyal hizmet tüm uygulamaları ile müracaatçı kitleleri için sosyal
adaleti geliştirmeye çalışmaktadır.
Günlük yaşamda afetin büyüklüğünü, yol açtığı can kayıpları, sakatlanmalar,
yaralanmalar, afetin meydana getirdiği ekonomik ve sosyal kayıplarla ölçme ve değerlendirme
eğilimi vardır (İlhan, 2010, 5). Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları cinsiyet, ırk, etnik köken,

azınlık grup vb. özelliklere bakmaksızın afet sonrasında her bireyin kaynaklara ihtiyaçları
ölçüsünde ulaşmasını sağlamalıdırlar.

12.12.3.6. Eşitlik ve Ayrımcı Olmama
Birçok afette psiko-sosyal yardım ihtiyacındaki farklılıklar nedeniyle bir cinsiyet
farklığından söz edilmektedir. Birçok kültürlerarası çalışma kadınların erkelere oranla çok
fazla depresyon ve kaygıya maruz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle afet sonrası yeniden
yapılanma sürecinde cinsiyet ve yaş farklılıkları dikkate alınarak bireylerin olayla baş etme
mekanizmalarının güçlendirilmesine odaklanılmalıdır. Yüksek risk grubunu oluşturan
çocuklar, yaşlılar ve engelliler ile ilgili özel önlemler alınmalıdır (Arslan, 2009, 27).
Tüm insanlar için eşitlik ilkesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci
maddesinde ortaya konur. Sosyal hizmet sosyal adalete inanan bir meslek ve disiplindir. Dışta
bırakılan birey ve grupların haklarının savunulmasında sosyal hizmet birincil rol
oynamaktadır. Yine sosyal hizmet ayrımcı olmaksızın, tüm grupların kamu ve sosyal refah
hizmetlerinden yararlanmasına çalışır.

12.12.3.7. Savunuculuk
Yaşa bağlı olarak insanların olaylar karşısında tepki ve davranışları değişkenlik
gösterebilir. Sosyal yapı içinde bireyler yaşlandıkça davranışları, olaylara karşı tepkileri ve
istekleri belirginleşirken, bulundukları ortamların ve kurdukları düzenlerin sürekliliği
bozulduğunda rahatsız olurlar. Bu nedenle, yaşlı bireyler ani fiziksel ve sosyal değişimler
karşısında o döneme kadar içinde yaşadığı fiziki ve sosyal çevrenin yok olmasıyla belirsizlik,
kaygı, endişe gibi davranışlar göstermeye başlayabilmektedirler (Arslan, 2009, 27).
Sosyal hizmet uzmanları afet sırasında ve sonrasında hayatta kalan bireylerin
ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve çıkarlarını korumak üzere hem sınıf hem de vaka
savunuculuğu yapabilmektedirler. Savunuculuk özellikle alzheimer hastalığı bulunan hastalar
gibi özel bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan, kendi kararını verebilme yetisine sahip olmayan
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bireyler için önemli bir ihtiyaç olmaktadır. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar halk dilinde yoğun
kullanılan "kimsesizlerin kimi" olma gibi bir misyona sahip olduklarını iyi bilmelidirler.

12.12.3.8. Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk
Yaşlı insanlar, yasadıkları toplumlarda sıklıkla hayatlarını yaşamış, onu “çok iyi” idare
etmiş ve bu nedenle de toplumun diğer kesimlerine nazaran afetle daha iyi başa çıkabilecek
kesimler olarak görülmektedir. Aslında, klinik deneyimler ve bazı sınırlı çalışmalar, yaşlıların
afete müdahale sırasındaki en yüksek risk gruplarından biri olduğunu göstermektedir. Afetin
etkisiyle oluşan kayıplara yönelik çalışmalar insan kaybı, yaralanması ve ölümüne yönelik
deneyimlerin yaşlılarda yüksek bir oranda var olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, yer
değişikliği, görme ve duyma sorunlarıyla beraber yaşlı bireyler fiziksel yaralanmaya karşı
daha yüksek riske sahiptirler. Araştırmalar ayrıca yaşlı bireylerin tahliyeyi çok az istediği,
ikazları daha az dinledikleri, tehlikeli durum ve riskleri daha az kabul ettiği ve afetin tüm
etkilerine karşı daha ağır yanıt verdiklerini göstermektedir (Arslan, 2009, 27).
Sosyal hizmet, günlük uygulamalarında, yoksullar ve baskı altına alınmış gruplar ile
dayanışma içerisindedir. Yoksulluk, açlık ve evsizlik insan hakları ihlalidir. Sosyal hizmet
uzmanları, sosyal adaleti sağlamak için avantajsız grupların haklarını savunmak
durumundadır.
Esasta

sosyal

sorumluluk,

dayanışma

ilkesinin

yaşama

geçirilmesi

olarak

düşünülebilir. Sosyal hizmet her zaman acı çeken ve avantajsız birey, grup ve toplumların
yanında olan ve onların haklarını savunan bir meslektir.

12.12.3.9. Sosyal ve Siyasal Eylem
Toplum örgütlenmesinin önemli bir boyutu olarak sosyal eylem; sosyal güç de dahil
olmak üzere toplumdaki statüleri geliştirmek, dağıtmak, kontrol etmek ile toplum
kaynaklarını geliştirmek üzere yapılan girişimleri içermektedir. Ayrıca toplumda düzeni
sağlamak için ilişki ve davranış düzenini değiştirmek üzere çeşitli uygulamaları ve stratejileri
de kapsamaktadır.
Afetin gerçekleşmesinden sonra acil yardım aşamasının süresi afetin büyüklüğüne göre
birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir. Bu aşamadaki eylemlerin başlıca hedefi,
mümkün olan en kısa süre içinde ve hızla en çok sayıda insan hayatını kurtarmak, yaralıların
tedavisini sağlamak ve açıkta kalanların su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, korunma gibi
ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır (İlhan, 2010, 37).

Afetlerde zor durumda kalan mağdurların sosyal çalışmacıdan hizmet alırken aşağıdaki
haklarının olduğu sosyal çalışmacı tarafından unutulmamalıdır (Bulut, 2015).
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1-

Temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam hakkı.

2-

Eşit ve adli muamele görmesi,

3-

Özgürce seçim yapması,

4-

En az veya hiç zarar görmemesi,

5-

İyi bir hayat standardına kavuşması,

6-

Mahremiyet ve gizliliğini korumak,

7-

Gerçeği ve tüm var olan bilgileri anlamasını sağlamak

12.12.3.10. Barış ve Şiddetin Olmayışı
İnsan ilişkilerinde çatışma önlenemez. Sosyal hizmetin amacı bireyin kendisi ve
diğerleri ile uyum içerisinde yaşamasını sağlamak ile ilgilidir. Sosyal hizmetin barış yanlışı
olması, sosyal adaletsizliğin sürmesine razı olması demek değildir. Sosyal hizmet, değişim
için şiddet içermeyen yolları her zaman denemekle yükümlüdür.

12.12.3.11. Çevre
Dünyamız sürekli olarak kirlenmekte, doğal çevre bozulmaktadır. Doğa ile insan
arasında var olan denge sürekli bozulmakta, pek çok ülkede yaşam kalitesi sürekli
düşmektedir. Yanlış kalkınma modelleri küresel kirliliğe katkıda bulunmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanları, çevresel bozulmanın insan yaşamına verdiği zararlar ile baş edecek
çalışmaları yerine getirmek ile sorumludur.

12.13. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Ne
Yapmalı?
Sağlık ve sosyal hizmet çalışmacıları, gerek afetler esnasında gerekse afetler
sonrasında bireylerle direk temasta bulunacaklardır. Bu temasları esnasında sadece görevleri
ile alakalı olan işleri değil, ayrıca afet mağdurlarının ihtiyacı olan başka konularda da destek
vermeleri beklenmektedir. O nedenle söz ve davranışlarında dikkat etmeleri gereken hususlar
bulunmaktadır. Aşağıda sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet çalışmacılarının neler
yapmaları gerektiğine dair konular listelenmiştir (Işık, 2012, 109).
 Temel gereksinimlerle buluşturun. İnsanların yemek, kalacak yer, giyecek, temel tıbbi
hizmet gereksinimlerini belirlenen ve kaynaklarla buluşturun.
 Dinleyin ve yardımcı olun. Yaşadıklarını paylaşmak isteyen insanlara müdahale
etmeden dinleyin. Öfke veya kızgınlıklarının size değil, yaşadıkları olaylara olduğunu
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unutmayın. Bu durumlarda sakin ve destekleyici olun. Anlaşılır düzeyde afet, travma
ve karşılaşabilecekleri zorluklar ( uyku ve iştah düzeninde bozulma, okul başarısında
düşme, öfke, alkol...) hakkında bilgi verin.
 Durumu normalleştirin. Travma sonrasında gösterilen bütün tepkiler anormal olaylara
verilen

normal

tepkilerdir.

Kişiler

“çıldırmadıklarını,

ömür

boyu

böyle

kalmayacaklarını” bildikçe iyi hissetme olasılıkları artmaktadır.
 Psikolojik ilk yardım bir “tedavi” ya da “terapi” değildir. Afeti ya da krizi yaşamış
olan kişilere yaşadıklarının farkında olduğunuzu ve eğer gereksinim duyarlarsa orada
olduğunuzu hissettirmektir, bazen hiçbir şey söylemenize bile gerek olmayabilir.
 Beklenen travma sonrası tepkiler dışında, yoğun belirtiler gösteren kişileri tespit edin
ve uygun ruh sağlığı uzmanlarına ulaşmalarını sağlayın.
 Aileleri, yakınları bir arada tutun. Çocuklarla çalışırken ailelerden çok fazla
uzaklaştırmadan, hatta onlara da çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını göstererek
ilgilenin.
 Kültüre uygun davranın. Mevcut gelenekleri ve ilişkileri öğrenerek yardımcı olursanız,
daha çabuk kabul görür ve gereksinimleri belirleyebilirsiniz.
 İncinebilir grubu göz önüne alın. Yaşlılar, hamileler, çocuklar, yalnız kadınlar gibi
mevcut kültürde korunması gerekenlerin size ulaşması zor olabilir. Siz onlara gidin.

12.14. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Nelere
Dikkat Etmeli?
Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacıları biraz evvel ifade edildiği gibi gerek
afet öncesi gerek afet sonrasında uygulamanın bizatihi içerisinde bulunmaktadırlar. Ancak,
afetler sonrasında ortaya çıkan kaotik ortam bireylerin ve toplumların psikolojisini bozarak,
beklenmeyen tepkileri vermelerine yol açmaktadır. Böyle bir ortamda hem sağlık
çalışanlarının hem de sosyal hizmet çalışmacılarının söz ve davranışlarını empati yaparak
gerçekleştirmeleri, tepkilerin azalmasına ve onlara karşı güvenin artmasına neden olacaktır.
Unutulmamalıdır ki, afet mağdurlarına ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ve sosyal
hizmet çalışmacılarının olumlu ilk tutum ve davranışları sayesinde, mağdurların psikolojileri
daha iyiye gidecek ve afetin ortaya çıkaracağı yıkımlar azalmış olacaktır. Aşağıda afetler
sonrasında sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacılarının nelere dikkat etmeleri gerektiği
listelenmiştir (Işık, 2012, 109).
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 İnsanları konuşmak ve olayı anlatmak için zorlamayın, onların istemesi ve hazır
olması için yanlarında olun.
 ‘Her şey düzelecek, en azından sana bir şey olmadı, bak insanların başına neler
geliyor’ gibi basit ve empatik olmayan cümleler sarf etmeyin.
 Afet sonrası gösterilen tepkileri bozukluk olarak adlandırmayın. Söylediğimiz gibi
aslında gösterilen tepkiler normal, esas yaşanan olay anormaldir.
 Genel bilgiler verirken, zorlayıcı ve anlaşılmaz olmayın. Onların gereksinimi olan
bilgileri, sohbet ederken ve anlaşılır dilde verin.
 Kesinlikle tutamayacağınız sözü vermeyin. Bilmediğiniz konularla ilgili, önce araştırın
sonra neler yapılabileceğini söyleyin.
 Organizasyondan bağımsız, ekip arkadaşlarınızdan habersiz bir yere gitmeyin ve
etkinlik başlatmayın. Başa çıkamadığınız durumlarda kesinlikle ekip başkanınız veya
deneyimli arkadaşlarınızdan yardım isteyin, olayların büyümesine izin vermeyin.
 Ekip çalışmalarını veya diğer afet çalışmalarını, afetzedelerin yanında tartışmayın ve
eleştirmeyin.
 Yardımcı olamayacağınızı düşündüğünüz bir durumda, zarar vermemek için durun ve
siz yardım isteyin.
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OKUMA PARÇASI: TÜRKİYE, DÜNYANIN EN CÖMERT
ÜLKESİ
AFAD koordinasyonunda TİKA, Türk Kızılayı ve YTB gibi kurum ve kuruluşlar ile STK'lar
eliyle beş kıtanın mazlumlarına umut olan Türkiye, Küresel İnsani Yardım 2014 raporuna göre
GSMH bazında en çok uluslararası insani yardım yapan ülke oldu. Türkiye, iki yıldır miktar
olarak en fazla yardım yapan üçüncü ülke unvanını elinde bulunduruyor.
Kalkınma İnisiyatifleri Kuruluşunun hazırladığı Küresel İnsani Yardım Raporu'nda, insani
yardımların kaynağı, alıcıları ve dağıtım yöntemi ele alınıyor.
Küresel İnsani Yardım 2014 Raporu'na göre, 2013 yılında en fazla uluslararası yardımda
bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü oldu. Türkiye'yi
Japonya ve Almanya takip etti. 2013 yılında yayımlanan rapora göre Türkiye, 2012 yılında da
ABD ve İngiltere’nin peşinden en fazla uluslararası insani yardım yapan üçüncü ülke olmuştu.
2014 raporunun açıklanmasıyla Türkiye arka arkaya iki yıl üçüncülüğü elde etmiş oldu.
Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı insani yardım miktarı 1 milyar 85 milyon ABD doları olarak
gerçekleşirken, bu rakam 2013’te 561 milyonluk bir artışla, 1.6 milyar ABD Doları’na ulaştı.
Türkiye milli gelire göre en çok insani yardım yapan ülke oldu.
2014 raporu, Türkiye'nin sınırları dışında yardıma muhtaç insanlara destek vermeye yönelik
kararlılığını yansıtıyor. Gayrisafi Milli Gelirinin %0.21'ine denk gelen 1.6 milyar ABD Doları
tutarında gerçekleştirdiği bağış ile Türkiye, rapora göre dünyada 'en cömert ülke' konumuna
yükseldi. Türkiye, yaptığı yardımların milli gelirine oranı en yüksek olan, birinci, ülke oldu.
Milli gelirine göre dünyada en çok yardım yapan ülke olan Türkiye’yi, insani yardım için milli
gelirinin 0,20’sini ayıran Kuveyt ve 0,15’ini ayıran Lüksemburg izledi.
Rapora göre, 2012 yılında dünyada gerçekleşen insani yardım tutarı 17.3 milyar ABD doları
iken, 2013'te 22 milyar ABD doları gibi rekor bir seviyeye ulaştı. ABD, Avrupa Birliği
kurumları, İngiltere ve Türkiye başta olmak üzere, ülkelerin yaptığı bağışlar %24'lük bir
artışla, 16.4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Türkiye, AFAD’la Dünyanın Her Yerinde
Türkiye, yılında da AFAD koordinasyonunda dünyanın her noktasında mazlum ve mağdur
insanlara umut olmaya devam etti. Suriye'de 2011’de başlayan insani krizden ve çatışmalardan
kaçarak ülkemize sığınan siviller için harcanan toplam miktar 3.5 milyar doları aştı.
Türkiye yine AFAD koordinasyonunda, 2013 yılında Haiyan tayfunuyla sarsılan Filipinler’e
ilk uluslararası yardımı ulaştıran ülke oldu. Filipinler’e ilk etapta AFAD organizasyonunda;
Türk Kızılayı’nca hazırlanan yaklaşık 500 çadır, 5.125 battaniye ve 550 mutfak setinden
oluşan 65 tonluk insani yardım malzemesi gönderildi.
İnsani Yardımlarımız Devam Ediyor
Türkiye 2014 yılında da, AFAD koordinasyonunda Irak, Gazze, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Afganistan gibi pek çok ülkeye insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.
Türkiye, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı, TİKA, Sağlık Bakanlığı, valilik ve
belediyeler ile STK’larımızın ortak çabalarıyla Irak’ta Türkmenler, Yezidiler ve yardıma
muhtaç insanlara 220’nin üzerinde insani yardım yüklü tır gönderdi.
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AFAD, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına da 1.5 milyon dolarlık acil ilaç ve
tıbbi yardımı ulaştırdı. Gazze’nin gıda ihtiyaçları için AFAD tarafından hazırlanan 15 bin ton
unun sevkiyatı ise devam ediyor.
Kaynak: https://www.afad.gov.tr/tr/2869/Turkiye-Dunyanin-En-Comert-Ulkesi
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden değildir?
A. Risk azaltma
B. Yeniden inşa
C.afet tahmini
D.kurtarma ve ilk yardım
E. İyileştirme
2. İnsan yapımı afetler ile doğal afetlerin karşılaştırılmasında en tutarlı bilgi
hangisidir?
A. İnsan yapımı afetlerin daha etkili olması
B. Doğal afetlerin daha yaygın olması
C. Doğal afetlerin önceden tahmin edilmesi
D. İnsan kaynaklı afetlerin engellenebilme ihtimali olması
E. Müdahale yöntemlerinin birebir aynı olması
3. Aşağıdakilerden hangisi afetlere müdahalede olacak yaklaşımlardan değildir?
A. Reaktif davranış
B. Proaktif davranış
C. Planlı
D. Afet sonrası hazırlık
E. Koordineli
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4. Afetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Afetler genelde toplumun sosyal fonksiyonlarını işleyemez hale getirmektedir.
B. Depremler, seller, tornadolar afetlerdir.
C. Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içeriyor
D. Afetler bazı durumlarda bir başka afeti de tetikleyebilmektedir
E. Doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji alanlarını tehdit etmesi
mümkün değildir
5. Doğal ve insan yapımı afetlerin karşılıklı etkisi açısında aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A. Teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi muhtemel olabilmektedir.
B. Doğal afetler beraberinde toksik zehirli maddelere maruz kalınmasına neden olmaz.
C. Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içermiyor
D. Afetler, sağlam olduğu için endüstri alanlarını etkilemez.
E. Afetler, su kaynaklarının zarar görmesine neden olmaz.
6. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sağlık etiği konusunda doğru bir ifadedir?
I. Tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri
yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği
II. Sağlık eylemini düzenleyen kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası ile ilgilenir
III. Sağlık eylemleri çerçevesinde neyin “iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin
ve “kötü”nün olup olmayacağı
IV. Her sağlık eyleminin kendince bir etik boyutu vardır
A. I, II, III ve IV

B.III ve IV C. I, III ve IV D. II, III ve IV E. Sadece II
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir afette veya kitlesel kazalarda, mağdurların hafif orta ve
ağır şekilde sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır?
A. Hipokrat yemini
B. Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri
C. Afet yönetmelikleri
D. Tabip odalarının mesleki kararları
E. Triyaj
8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri afetlerde sosyal hizmet etiği ilkelerindendir?
I. Yaşam Hakkı ve Özgürlük
II. Toplumun Acil Gereksinimleri
III. İnsan Onuruna Saygı
IV. Sosyal Adalet
A. IIII ve IV
B. II, III ve IV
C. I, III ve IV
D. I, II, III ve IV
E. I ve III
9. Aşağıdakilerden hangi ilke afetlerde sosyal hizmet çalışanlarının her zaman acı
çeken ve avantajsız birey, grup ve toplumların yanında ve onların haklarını savunanlar
olmalarını ifade etmektedir?
A. Yaşam hakkı ve özgürlük
B. Toplumun acil gereksinimleri
C. Dayanışma ve sosyal sorumluluk
D. Sosyal adalet
E. Eşitlik ve ayrımcı olmama
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10. Aşağıdakilerden hangisi afetler sonrasında sağlık çalışanları ve sosyal hizmet
çalışmacılarının yapmaması gereken bir yaklaşımdır?
A. İnsanları konuşmak ve olayı anlatmak için zorlayın
B. Empatik olmayan cümleler sarf etmeyin
C. Afet sonrası gösterilen tepkileri bozukluk olarak adlandırmayın
D. Genel bilgiler verirken, zorlayıcı ve anlaşılmaz olmayın
E. Kesinlikle tutamayacağınız sözü vermeyin

Cevaplar
1.C 2.D 3.D 4.E 5.A 6.A 7.E 8.D 9.C 10.A
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13. SOSYAL SORUNLARLA MÜCADELEDE VAKIFLAR VE AHİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal sorunlar birçok yönleriyle incelendikten sonra, Türk tarihi
açısından önemli bir sosyal, ekonomik, askeri ve kültürel bir müessese olan Ahi teşkilatlarının
sosyal sorunların çözümünde nasıl bir rol üstlendikleri ve bu rollerin günümüzde uygulama
ihtimalinin nasıl olabileceği öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vakıf ne anlama gelir?
2. Osmanlı Devletin'de Vakıf çeşitleri nasıldı?
3. Osmanlı'da vakıflar hangi alanlarda hizmet vermiştir?
4.Ahilik Osmanlı'nın kuruluşunda nasıl bir misyon yüklenmişir?
5. Ahilik anlayışı Osmanlı toplumuna nasıl yerleşmiştir?
6. Ahilik günümüzdeki bir sosyal güvenlik kurumu gibi görülebilirmi ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ahiliğin sosyal ve
ekonomik sorunlara
yönelik muhtemel
çözümleri

Kazanım

Tarihimizde önemli bir yeri olan
Ahilik teşkilatının sosyal alana
katkısı öğrenilecektir.

Vakıfların sosyal

Tarihimizde ve hala önemli bir

sorunlara yönelik

yeri olan vakıfların sosyal alana

muhtemel çözümleri

katkısı öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ahilik hakkında yazılan bazı
kitapların incelenmesi

Vakıf medeniyetinin
incelenmesi ve diğer
toplumların yaklaşımlarından
farkının tespiti

572

Giriş
Sosyal politikalar toplumların ve onları meydana getiren bireylerin zayıf kesimlerinin
yaşamları boyunca korunması, kollanması ve üretken hale gelmesini sağlamaya yöneliktir.
Devletler bu amaçla yasal ve kurumsal altyapılarını hazırlayarak daha sağlıklı ve üretken bir
neslin varlığı için gayret gösterirler. Bu amaçla; sağlık, eğitim, işsizlik desteği ve sosyal
güvenlik hizmeti gibi politikaları uygulamaktadırlar. Günümüzde birçok ülkede bu
hizmetlerin bir kısmı veya tamamı devlet tarafından verildiği gibi, ayrıca sivil toplum
kuruluşları üzerinden de sunulmaktadır. Yasal ve kurumsal gelişmelere rağmen, artan nüfus,
maliyet baskısı, vergi gelirlerinde azalmalar ve demografik değişimden kaynaklanan sorunlar
nedeniyle toplumun bir kısmı sosyal politika hizmetlerine ulaşamamakta ve sosyal olarak
dışlanmış olmaktadır. Bir diğer boyutuyla da, ortaya çıkan bu sorunların kaynağı, ahlaki ve
etik değerlerin ve toplumların geleneklerinin ihmal edilmesinin bir sonucu olarak da
görülmektedir.
Selçuklulardan Osmanlılara gelen Ahilik geleneği, Osmanlılarda esnaf teşkilatı olarak
bilinse de, toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir yapıtaşı olmuştur. Günümüzde en çok
ihtiyaç duyulan sosyal barış, geçmişte Ahi Teşkilatları’nın uygulamalarının da katkıları
sayesinde sağlanabilmiştir. Ahi Teşkilatlarında yapılan, mesleki eğitim (iş içi ve iş dışı
eğitim), yardım sandıkları ve sosyal güvenlik uygulamaları, kişilik eğitimi gibi faaliyetleri ile
toplumda marjinal kalması muhtemel olan kesimlerin sosyal ve ekonomik anlamda
içerilebilmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışma ile tarihimizde önemli bir yeri olan
Ahilik uygulamalarının, günümüzün sosyal olarak dışlanma ihtimali olan kesimlerinin
içerilebilmelerine

nasıl

katkı

yapabileceklerine

dair

bir

değerlendirme

yapılmaya

çalışılacaktır.
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13.1. Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlanma, hem geçmişin hem de bugünün bir fenomeni olmakla birlikte,
herhangi bir şey yapılmadığı takdirde geleceğin de önemli bir sorunu olmaya aday bir
olgudur. Sosyal dışlanma, zor yaşam ve çalışma koşullarında var olmaya çalışanların
milyonlarca insanı etkilemektedir. Tarih boyunca, toplumun zayıflarına karşı, hem davranışlar
hem de karakterler yönüyle dışlanma uygulamaları gelişmiştir. Dışlanma ulusal, bölgesel ve
farklı kıtalarda farklı seviyeler ve boyutlarda kendini göstermektedir. Herkesi etkilemesine
rağmen, dünyanın farklı yerlerinde uygulanan programlar ve tedbir aynı olmamaktadır.
Dışlanmayı azaltmak ve yok etmek amacıyla var olan aktörlerin rolleri birbirleriyle aynı
değildir. Bu nedenden dolayı sosyal dışlanma ile ilgili net, ölçülebilir daha iyi bilgilerin elde
edilmesi önemli hale gelmektedir. Dışlanma, hem görülebilir hem de belirsiz olabilmesinden
dolayı ölçülmesi gerekmektedir (Kavi, Koçak, 2010: 873). Dışlanma ile mücadele etmek için,
uluslararası kuruluşlar, gönüllü birlikler, sosyal ekonomi, birey ve toplumun kararlılıklarına
ilave olarak, hükümetler ve kamu yönetimleri, işveren ve çalışanların organizasyonları, bazı
gelişme stratejileri ve pozisyonları benimseyerek ilgilerini göstermektedirler.
Sosyal dışlanma, gerçekte muhtemel çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Genel olarak
kabul gören anlayış, toplumda kişinin sosyal entegrasyonunu belirleyen herhangi bir sosyal,
ekonomik, politik ve kültürel sistemlerden kısmen ya da tamamen dışarıda olmasının dinamik
süreci olduğu yönündedir (Sheppard, 2006, 7). Bu tanım, sebep ne olursa olsun problemin
sosyal sistemleri içeren yapıyı yansıtmakta olduğu ve bazı insanların dışarıda kalarak
(outsiders) topluma tamamen katılamadığının anlamını vermektedir (Sheppard, 2006, 7).
Ayrıca, sosyal dışlanmaya yönelik birçok çalışmada, sosyal dışlanma genellikle emek piyasası
ile ilişkilendirilmektedir. Çünkü, istihdama katılıp katılmamak veya istihdama katılım şekli,
sosyal dışlanmayı ortaya çıkarmakta ve belirlemektedir. Ayrıca, dışlananların çalışma
fırsatlarının sınırlandırılması, onların ekonomik, sivil ve politik eşitsizliklerini daha fazla
artırmaktadır (Warren, 2005, 304).
Sosyal olarak dışlanmış grupları kısaca belirtmek gerekirse;
-

Fakirlikle mücadele eden, işsiz ve dezavantajlı gruplar

-

Vatandaş olarak tüm haklarından mahrum olanlar

-

Sosyal bağlantıları zarar görmüş ya da bozulmuş olanlar
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Sosyal dışlanma zaman zaman “yoksulluk” ile karıştırılmaktadır. Yoksulluk, tek
boyutlu bir kavram olmasına karşın, yoksunluğun (deprivation) pek çok boyutunu kapsadığı
için sosyal dışlanma kavramı çok boyutludur. Yoksulluk statik, dışlanma ise dinamik bir
kavramdır (Coşkun, 2008, 39). Dolayısıyla her ikisi ile mücadele yöntemleri bazen
kesişmekle birlikte, bazen de farklılaşmaktadır. Ülkeler sosyal dışlanma ve fakirlikle
mücadele amacıyla kendilerine özgü plan ve programlar uygulamaktadırlar. Ancak, birçok
ülkede ortak olan uygulamalar dikkat çekmektedir. Ulusal politikalar ve aktif politikalar
olarak genellenebilecek bu politikalar kısaca aşağıda sıralanmıştır (Vidmar, 2000, 10-12);
-

İstihdam gelişimi ve emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi

-

Ulusal sosyal yardım ve hizmet programları

-

Ulusal mesken programları

-

Ulusal sağlık programları

-

Eğitim seviyesinin artırılması

-

Ebeveyn ve aile destekleri

-

Özürlülerin yaşama ve çalışma hayatına entegrasyonları için eğitimleri

-

Yasal yardımlar

-

Pasif ve aktif uygulamalar arasında denge sağlanması

Avrupa’da 2010’un sosyal dışlanma ve fakirlikle mücadele yılı olarak seçilmesi
nedeniyle Avrupa ülkelerinde birçok aktivitelerin planlanmasını ve gerçekleştirilmesine sebep
olmaktadır. Özellikle, artan kampanyaların farkındalığı, araştırma çalışmaları, konferans ve
forumlar, fuarlar, gazetecilik, artistik ve kültürel alanlarda yarışmalar ve yenilikçi çalışmalar
ve örnek uygulamalara dikkat çekilmesi fakirlik ve sosyal dışlanmanın azaltılması sürecine
katkı sağlayacaktır. Sivil toplumun katılımı ve ulusal otoriteler, yerel konseyler, hizmet
sağlayıcılar, sosyal ortaklar ve fakirlik ve sosyal dışlanmaya maruz kalanlar da dahil tüm
halkın dahil olduğu tüm paydaşların katkıları, Avrupa 2010 kapsamındaki faaliyetlerin tüm
süreçlerinde desteklenmiş olacaktır. Yereli harekete geçiren bu faaliyetler sayesinde, fakirlik
ve sosyal dışlanmaya karşı mücadelenin daha fazla halk tarafından sahiplenilmesine ilave
olarak hükümet ve sivil toplum arasında işbirliğinin artırılması sağlanacaktır. (Malta, 2010,4).
Neredeyse 84 milyon Avrupa’lı, onların güvensizlikle karşılaşmaları ve diğer
insanların elde ettiği faydalarından mahrum olarak fakirlik riskinde yaşamaktadırlar. Fakirlik
içinde yaşamaları, düşük barınma şartları ve hatta evsizlikten sıkıntı yaşamaları, yiyecek ve
giyecek almak için yeteri paraya sahip olamamalarından dolayı çeşitli sorunlara maruz
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kalmalarına neden olmaktadır. Hatta, sınırlı bir yaşam tarzı içerinde olmaları sosyal olarak
dışlanmalarına da sebep olmaktadır. Dünyanın zengin bölgelerinden bir olan Avrupa’da bile,
2010 yılı, fakirliğin kolektif algılamalarına ve belli kalıplarına karşı mücadele dönemi olarak
hedeflenmiştir. 2010 yılı, Avrupa’nın ortaklık ve dayanışma prensiplerinden faydalanarak,
toplumda aktif ve tam bir rol oynayan herkesin fakirliğe sebep olan unsurlarla mücadelesi için
açık çağrı yapılmıştır (EU Commission, 2010).
Gelişmekte olan ülkelerdeki özürlü olan çocukların %98’i okullara gidemedikleri için
istihdam edilebilmeleri zor olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir süreç özürlü-fakirlik döngüsünü
pekiştirmektedir. Devam eden özürlü-fakirlik döngüsü nedeniyle kalkınma gayretlerinden
özürlü halkın dışlanması, uluslararası yardım programlarına özürlü perspektifinin dahil
edilmesini ciddi bir şekilde zorlamaktadır. Birçok ülkede, özürlü olan bayanlar genelde
toplumun en fakir üyeleri olmaktadır. Fakir ve özürlü bayanların çoğu, çeşitli ayrımcılıklara
ve sık sık seksüel taciz ve suiistimale maruz kalmaktadır (Thomas, 2006, 6). Bir diğer
dışlanan grup ise yaşlılardır. Genel olarak çalışma çağındaki insanların sosyal dışlanmaları
çalışılmış ve yaşlılar ihmal edilmiştir. Yaşlı Sosyal dışlanma insanlar gençlere göre
zamanlarının çoğunu yakın olan çevrelerinde harcarlar. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde yaşlı olan nüfusun sağlık hizmetleri, kültürel aktiviteler, sosyal aktiviteler ve
gerekli fiziksel altyapıdan mahrum oldukları görülmektedir (Philipson, 2004, 11). Gelişmiş
olan ülkelerde ise artan yaşlı nüfusu sosyal hizmetlere olan ihtiyacı ve gereken finans talebini
beraberinde artırmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan evvel kurumsal ve

yasal düzenlemelerin

kısmen alındığı Osmanlı'da sosyal alana dair düzenlemeler yapılmıştır. İlk Padişahlardan
Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve koşullarına göre tımar, zeamet, yurtluk, ocaklık ve
muhtacın gibi namlarla şahıslara, dul ve yetimlere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar
tanınmış ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar konulmuştur. Osmanlı Devleti’nde,
Batıda olduğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yardımlaşma anlayışı ile başlamış ve
gelişmiş; emeği ile geçinenlerin sosyal güvenliği esas itibariyle birkaç esasa dayandırılabilir.
Bunlar, vakıflar, Ahilik, aile içi yardımlaşma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaşma
ve sosyal yardımlar olarak özetlenebilir (Şen, 2005, 28).

13.2. Vakıflar
Vakıf kelimesi, vakf veya vakıf (va-ka-fe) kökünden Arapça bir kelimedir. Arapçada
habs, hums ve sadaka anlamlarına gelen sözcüğün Türkçe karşılığı, bir şeyi bir yerde tutma,
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hapsetme, alıkoyma, durdurma anlamındadır. Zamanla, kök anlamının kapsamı genişleyerek
bir malı; kişisel tasarruflardan men etmek ve gelirini sürekli olarak kamu yararına tahsis
etmek anlamını kazanmış olan vakıf kelimesinin çoğulu, evkâf veya vukuf ‘tur. Vakıf
kelimesi bir isim olarak vakfedilen mal anlamına gelir (Yalçın, 2012, 9).
Vakıflar sosyal, yasal ve dini kurumlar olarak Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu
başta olmak üzere, 8. yüzyılın ortasından 19. yüzyılın sonuna kadar İslam dünyasının sosyal,
kültürel ve ekonomik yaşamında önemli roller oynamıştır. 18. yüzyılın sonunda sayısı
20,000’i bulan Osmanlı vakıflarının toplam gelirleri Osmanlı devletinin toplam gelirlerinin
üçte birini oluşturmaktaydı (Barkan, 1988, 35).
Vakıf, İslamiyet’ten önce de var olduğu bilinen önemli bir yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşma kurumudur. İslamiyet’le birlikte hızla gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı
Devletlerinde de benimsenerek hâkim oldukları bölgelerde daha önce kurmuş olan vakıfları
korunduğu gibi onlara sosyal ve iktisadî hayatın hemen her alanında ve hatta diğer birçok
canlı için yaygınlaştırılmış onlara yeni boyutlar kazandırılmıştır. Osmanlı Devletinde vakıf
kuran ilk sultan Orhan Bey’dir. Orhan Gazi bu medresenin giderlerini karşılamak için birçok
emlak vakfetmiştir. Osmanlı döneminde vakıf kurumuna önemli bir yenilik daha
kazandırılmıştır. Bu yenilik ‘’para vakıflarının’’ kurulmasıdır. Osmanlıdan önceki
dönemlerde bazı fıkıh uleması arasında tartışılmış ancak daha önce hiçbir yerde
uygulanmamıştır. Osmanlılardan sonra da başka hiç bir İslam ülkesinde uygulandığına dair
bir bilgi yoktur. Bu vakıfların kurulmasının en önemli etkisi esas itibarı ile yüksek gelir
sahiplerinin yapabildiği gayrimenkul vakıflarından oluşan alana, küçük tasarrufları ile geniş
halk kesimlerinin de katılmasını sağlayarak büyük bir genişleme ve dinamizm getirmesidir
(Semiz, 2016, 91).
Vakıf kurma işleminde vakfa konu olan varlık, vakfeden kişinin mülkiyetinden ve özel
mülkiyete (alım-satıma) konu olmaktan çıkarılarak özel bir mülkiyet kategorisine aktarılır.
Ferdî özel mülkiyetten çıkarılan ve bunun sonucu olarak mülkiyet hakkının, sahibine ve
kendisinden sonra gelecek olan haleflerine sağlayacağı bütün hak ve yararların toplum
yararına terki ve tahsisi ile bu mallar, vakfın kurulması ile birlikte tüzel kişilik kazanır.
Vakıfların statüleri, vakfiyelerinde yazılı esaslar çerçevesinde yönetilir (Akgündüz,1988).
Bununla birlikte vakfı oluşturan kimse tarafından tespit edilen kişi veya makamlar tarafından
denetim ve gözetimi sağlanır (Zaim, ty., 3).
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Vakıflara bırakılan hizmetlerin görülmesi amacıyla özel kişiler yanında, başta padişah
olmak üzere diğer devlet büyükleri de vakıflar kurmuş; vakıflar vergi bağışıklıkları ve başka
yollardan devletçe de desteklenmiştir. Öyle ki XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın
başlarında Osmanlı Devleti’ndeki taşınmaz malların büyük bir kısmının vakıfların elinde
bulunduğu; toplam taşınmazlar içinde vakıfların payının dörtte üç oranına ulaşmış olduğu
söylenmektedir. Hatta Batılı bazı sosyal siyasetçiler, XVI. yüzyılda Osmanlı devleti için
“vakıf cenneti” ifadesini kullanmışlardır (Şen, 2005, 33)
Osmanlı’da dini kaynakların etkisi ve Bizans, Moğol, Selçuklu gibi farklı
medeniyetlerden alınan ilhamla başlayan vakıf mekanizması çok kısa zamanda ekonomik
sistemin ana taşıyıcısı haline geldi. Varlıkların gönüllü olarak yeniden dağıtımı için vakıfların
araçsallaştırılmasıyla devletin harcamaları azaltılmış oldu. Bu da bütçe açığının düşük
tutulmasını sağlıyor, devletin borçlanmasına olan ihtiyacı azaltıyor, böylece faizler düşük
kalıyordu (Kılıçalp, 2013, 1). Günümüzde ekonomik sisteminin işleyişi kamu ve özel sektör
sermayesine dayanmaktadır. Vakıflar ise, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına
yardımcı olan toplumsal yönü olan kuruluşlardır. Vakıfların herhangi bir maddi karşılık
beklemeden toplumsal hizmeti esas almaları; Osmanlı döneminde oldukça yaygınlaşmalarına
ve sosyo-ekonomik olarak da etki alanlarını genişletmelerine yardımcı olmuştur (Kayahan ve
Görkaş, 2016, 305).

13.2.1.Vakıfların Çeşitleri
Vakıfların tarihsel gelişim sürecine bakıldığında, vakıfların insanların varlığıyla
birlikte oluşturulduğu görülecektir. Çünkü bu kurumlar insanların ya da toplumların gerek
ruhi gerekse bedeni, mali, dini ve ekonomik ihtiyaçları gibi her türlü ihtiyacı karşılamak
amacıyla oluşturulmuşlardır. Örneğin çarşı, bedesten, han, imalathane, yol, köprü ve imar vb
oluşumlar alt yapı ve bayındırlık hizmetlerini yerine getiren vakıflara; cami, mescit,
kütüphane vb oluşumlar dini ve kültürel hizmetleri gerçekleştiren vakıflara; mahalle
mekteplerinden en üst derecedeki eğitim kurumları eğitim hizmetlerini gerçekleştiren
vakıflara; darüşşifa ve ücretsiz tedavi giderlerinin karşılanması sağlık hizmetini gerçekleştiren
vakıflara; esnaf birlikleri, işçi, işveren, mahalle ve köy halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olan sosyal güvenlik ve dayanışma vakıflarına örnektir (Cantürk ve Görkaş, 1).
Vakıf sistemi içerisinde gayrimenkuller ve menkuller (para) olmak üzere iki tür mal
varlığı bulunmaktadır. Gayrimenkul mal olarak nitelendirilen cami, medrese ve şifahane gibi
hizmet binaları vakıf amacı doğrultusunda kullanılır. Menkuller ise belirli bir gelir elde
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edilmek üzere ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulur. Elde edilen gelirler ise çalışmamız
açısından finansman için kullanılır (Kayahan ve Görkaş, 2017, 1). Dolayısıyla, Osmanlı'da
vakıflar genelde iki ana başlıkta incelenmiştir. Bunlar nakit vakıfları ve gayrimenkul
vakıflarıdır.

13.2.1.1. Nakit Vakıfları
Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ihtiyaç sahiplerinin problemlerine çözümler
üretebilmek için paraların vakfedilmesiyle para vakıfları kurulmuştur. Vakfedilen nakit
paranın işletilmesinden elde edilen gelirler, vakfiye şartlarına uygun olarak mütevelli
tarafından hayır işlerine harcanmıştı. XIX. yüzyılda para vakıflarında artış meydana geldi.
İstanbul ve Anadolu’da birçok şehir ve kasabada da para vakıfları kuruldu (Semiz, 2016, 89).
Bu kategoriler arasında herhalde en önemlisi para vakıflarıdır. Para vakıflarının
kurulması ve yaygınlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nda tam olarak sorunsuz olmamıştır. Bu
vakıflara karşı bir kaç sebepten dolayı güçlü bir muhalefet oluşmuştur. Tartışmanın bir
yüzyıldan fazla sürdüğünü ve en sonunda Şeyhülüslam Ebussuud Efendi tarafından verilen bir
fetva ile izin verilen ve farklı Osmanlı sultanları tarafından onaylanan para vakıflarının,
muhalefete rağmen yaygınlaştığını söylemekle yetinelim (Çizakça, ty., 23). Sosyal yardım
amacı taşıyan “Avarız Vakıfları”, korunma zorunluluğu içinde olan yoksullar, dullar, sakatlar,
özürlüler, hastalar, yetimler, öksüzler ve kimsesiz yaşlılar yönünden önemli bir boşluğu
doldurmuştur. Arıza'nın çoğulu olan "avarız" kelimesi, hastalık, fakirlik, zaruret veya
olağanüstü durumları anlatmaktadır. Avarız vakıfları ise, toplumun uzak kalamayacağı zaruri
ihtiyaçları gidererek onları rahatlatmak amacıyla kurulmuştur. Mahalle veya köylerdeki
muhtaçların fakirliklerinin azaltılması, hastalıklarının giderilmesi, yetimlerin ihtiyaçlarının
görülmesi ve desteklenmesi gibi destekler yapmıştır. Bir nevi sosyal güvenliğe denk gelen
yardım ve destekleri sağlamıştır (Şen, 2005, 34).
Vakıfların ekonomik sistem içerisinde bir finansman aracı olarak yer almaları para
vakıfları sayesinde olmuştur. Para vakıfları, bulundukları bölgelerde sosyal, kültürel ve
ekonomik hayatın gelişmesinde önemli görevler üstlenmektedirler. Ancak bu vakıfların
uyguladıkları finansman politikaları, beraberinde bir takım tartışmaları da getirmektedir.
Bununla birlikte bu vakıfların tarihi gelişim süreçlerinin ve uygulama sistemlerinin
öğrenilmesi ya da bilinmesi, günümüzde uygulanan alternatif finansal sistemlerin
anlaşılmasında önemli katkılar sağlayacaktır (Semiz, 2016, 89).
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Para vakıflarının Osmanlı İmparatorluğunda hayatta kalması İslam dünyasının diğer
yerlerinde

de

benimsenip

yaygınlaşmalarına

yol

açtı.

Hindistan

Müslümanlarının

önderliğinde, bugün önce Hindistan ve Pakistan, ayrıca İran, Mısır ve Lübnan gibi pek çok
başka İslam ülkesinde de yasal kabul edildiler. Uzak Do¤udaki Malezya’da bile, nakit fonlar
ve banka hesaplarıyla vakıf kurmak mümkündür (Çizakça, ty., 23). Para vakfı kavramı, bir
“vakıf işletim sistemi” olarak algılanmakta ve vakfın sermaye tipini göstermektedir. Vakıf
paralarının işletilmesinde uygulanan mu'amele-i şer 'iye usulünün faiz uygulamasına
benzerliğinden dolayı, elde edilen gelirin meşruluğu Osmanlı uleması arasında büyük
tartışmalara yol açmış, konu ile ilgili birçok eser kaleme alınmıştır. Ayrıca para vakıflarının
zaman içerisinde süreklilik göstermeyeceği düşüncesi bu tartışmaları daha da arttırmıştır
(Şimşek, 1985: 207-220).

13.2.1.1. Gayrimenkul / Emlak Vakıfları
Emlak vakıfları daha basit bir şekilde işlemekteydi. Sermayelerinin ya dükkanlar,
hamamlar ya da başka tür kira oluşturan emlak olduğu şehir merkezlerinde, ya da ekilebilir
arazi şeklinde olduğu kırsal alanlarda vakfedilirlerdi. İkinci durumda, söz konusu arazi
ortakçılık ile işletilirdi. Sık sık çıkan yangınlar ve yıkıcı depremler şehir merkezlerindeki
emlak vakıfları için önemli bir tehlike oluşturuyordu. Böyle bir durumda vakfın kira getiren
gayrimenkul sermayesi yok olduğunda, vakıf işlemez hale geliyordu. Yani, gelirini yitirince,
vakfedildiği hayrı desteklemeye artık devam edemez oluyordu. Bulunan çözüme icareteyn adı
veriliyordu. İcareteyn çift kira demekti. Bu sistemde, bir felaket durumunda, kiracı mu’accele
adı verilen ve binayı tamir etmeye yetecek büyüklükte toplu bir para ödüyor ve aynı zamanda
vakfa düzenli olarak yıllık kirasını ödemeye de devam ediyordu. Karşılık olarak, binayı uzun
dönemli, icâre-i tâvile, olarak kiralamasına izin veriliyordu (Çizakça, ty., 25).

13.2.2.Vakıfların Sosyal Sorunların Azalmasına Katkıları
Vakıflar, insanlığın ortak mirası olduğu gibi bütün insan nesline hizmet üretmeyi
amaçlar. Aynı zamanda birer gönüllü kuruluş olarak devletin imkânları dışında varlıklı olsun
olmasın sivil herkesin ve her kesimden insanın topluma pozitif katkı sunabileceği sosyoekonomik birer alandır. Devlet, fertler ve kesimler arası gelir, servet, sağlık, refah ve mutluluk
dengesini sağlamak amacıyla vakıfların oluşturulmasını ve gönüllü faaliyetlerin ve
oluşumların meydana çıkmasını teşvik ederek bir sosyal politika aracı olmak üzere bu tür
oluşumlardan destek alabilir ve yararlanabilir. Böylece sosyal ve ekonomik kalkınmaya
büyük bir ivme kazandırabilir (Arslan, 2017, 16).
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Vakıflar yoksulluğu ortadan kaldırmayı, zenginden fakire gönüllü servet transferini ve
dikey ve yatay sosyal ekonomik hareketliliği arttırmayı hedefleyen ve kâr amacı gütmeyen
kurumlardır. Vakıflar İslam dünyasında ve özellikle Osmanlı döneminde, kamusal hizmetleri
yerine getiren en önemli kuruluşlardan birisidir. Toplumun temel ihtiyaçları olan sağlık,
eğitim, sosyal güvenlik, yardımlaşma, bayındırlık, dini ve kültürel hizmetlerin önemli bir
kısmı vakıflar tarafından yerine getirilmişti (Semiz, 2016, 89). Sosyal yardım ve sosyal
güvenlik sistemlerinin günümüz toplumlarında, bütün toplumu

korumaya

yönelik

uygulamalar geçmişte vakıf müessesesi tarafından yerine getirildiğinden, geleneksel sosyal
güvenlik ve sosyal yardım müesseselerinden biri olan vakıf müessesesi, onların en gelişmişi,
kapsamlısı ve sistematik olanıdır (Kozak, 1994, 34).
Yardımlaşma duygusu, insanla birlikte var olagelmiştir. İslâm yurtlarında vakıfların,
asırlarca büyük bir işlevi yerine getirmesinin sebebini duyguda bulmak mümkündür. Çünkü
"insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan
(başka bir ifade ile vakf edilen), vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı
karşılayandır" ilkesinin anlamını bilen Müslümanlar, bu yolda birbirleri ile yarışırcasına vakıf
kuruluşları oluşturmuşlardır (Kazıcı, 1985,37-38). Vakıflar, bireylerin yardımlaşma
güdüsüyle taşınır - taşınmaz mallarını iradeleriyle güzel bir davranış eseri olarak özel
mülkiyetten çıkarıp bulunduğu toplumun ve insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için dini,
hayrî, sosyal ve ekonomik bir amaca özgü kılmaları düşüncesinden aldığı güçten doğmuştur
(Işık,2009;Zaim,s.3).
Osmanlı devletinin kendine özgü bir model içersinde sunmuş olduğu kamu
hizmetlerinin bir bölümü olan ve bir sosyal devleti simgeleyecek faaliyet konuları vakıf
sektörünce üstlenilmiş idi. Sağlık, eğitim, sosyal yardım, kültürel ve sportif faaliyetler,
bayındırlık ve alt yapı, şehircilik hizmetleri vakıfların kamusal hizmetlerinin başında
gelmekteydi (Eş, 1991, 171).

13.2.2.1. Sosyal Güvenliğe Etkisi
Vakıflar, tarihi süreç dikkate alındığında bu sosyal yardımların yoksullukla mücadele
etmek ve yoksullara yardım etmek sınırını aştığı insanlığın yücelmesine, hayatın
güzelleşmesine, insan onuruna yaraşır minimum bir refah düzeyinin sağlanmasına yöneldiği
görülür. Bu özellikleriyle vakıfların sağladığı hizmetlerden düşük gelirlilerle birlikte diğer
gelir grupları da yararlanır. Sosyal yardım sağlayan vakıfların kurucuları sadece çok zengin
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kimselerden oluşmamaktadır. Esnaf, köylü, asker, işçilerin katılımıyla her sınıftan halkın rol
aldığı milli bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma zemini hazırlar (Zaim,s.11).
Vakıflar çoğu, insanların, iktisadi hayatta yüzyüze kalacakları risklere karşı sosyal
güvenliklerini sağlamak amacına hizmet eder. Bugünkü sosyal güvenlik sisteminden farklı
olarak, vâkıf (vakfeden) ile yardım alanlar arasında, kişilik onurunu incitmeden dayanışma
duyguları gelişmekte, sosyal gruplar arası kaynaşmaya fırsat vermektedir. Yine vakfedenler,
iyilik yapmanın iç huzurunu ve tatminini yaşamaktadır. Günümüz sosyal güvenlik sisteminde
ise taraflar için duygusal bir alış-veriş sözkonusu değildir. Sözü edilen durumun etkisiyle
günümüz toplumlarında var olan

"yalnız kalabalıkların" oluştuğu şehir hayatındaki

yalnızlaşma ve yabancılaşmanın acıtıcı etkisini en aza indirir. Yardım alanı, yalnızlık,
parçalanmışlık ve yabancılık duygusunun kendisinde oluşturacağı yıkımlardan korur.
Servetin; düşük gelirli veya geliri olmayan kesimler arasında yeniden dağılımına katkıda
bulunarak sosyal dengenin oluşmasına imkan verir (Zaim,s.12). Bu yönüyle toplumun sosyal
yardım, sosyal dayanışma, sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayarak sosyal çatışmaların
önlenmesi ve sosyal bütünleşmenin sağlanması yönünde olumlu etkiler yaratır (Işık,2009,s.9).
Günümüzde bir refah devletinin vermiş olduğu hizmetlerin sunulması, finanse
edilmesi ve devamlılığı 20. yüzyıla kadar vakıflar tarafından üstlenildi. Vakıflar sayesinde
okullar, imarethaneler, hastaneler, medreseler, köprüler, yollar, limanlar, deniz fenerleri,
kütüphaneler, sarnıçlar, su bentleri, çeşmeler ve kaldırımlar inşa edilip korunabildi. Bunlardan
bazıların kurulumu için büyük yatırımlar gerekiyordu. Devlet kıt kaynakları ile tüm bu
kamusal hizmetleri yerine getirme işlevini üstlenmiş olsaydı toplumun pek çok ihtiyacı
karşılanamayabilir, birçok grup görmezden gelinebilirdi. Vakıflar sayesinde kamusal hizmet
ve mallar yerelde kalınarak ve yerelin imkanları kullanılarak dağıtılabildi (Kılıçalp, 2013, 1).
Yine iskân siyasetinde vakıfların büyük bir payı vardır. Vakıf imâret, külliye ve diğer
tesislerin kurulduğu yerlerin civar ve etrafına insanlar gönüllü olarak yerleştirildiği gibi
devletin bu yerlere insan yerleştirme teşvik politikasına da katkı sağlamıştır (Arslan, 2001).
Vakıf müesseseler toplumda bireyler arasında yarattıkları sosyal dayanışma,
yardımlaşma ve işbirliği sayesinde kişilerin maddi ve manevi bir bütün etrafında hareket
etmesine neden olmuşlardır. Osmanlı devletinde hükümdar ve diğer devlet görevlilerinin
vakıf kurma konusunda öncülük etmeleri de devlet-toplum kaynaşmasını kuvvetlendirmiştir.
Osmanlı toplumunda üst sınıfa mensup kişilerin kurdukları vakıfların toplam vakıflar içindeki
payı %65’dir (Yediyıldız, 1982, 146).
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13.2.2.2. İstihdama Etkisi
Bir vakfın kurulması demek, bir hizmetin yapılması için servetin vakfedenin
mülkiyetinden çıkarak gelir seviyesi düşük grupların kullanımına, yani toplumun mülkiyetine
geçmesi demek olduğundan servet transferinden sonra bu servetin gelirleriyle sağlanan
hizmetler yoluyla, düşük gelirli gruplar lehine gelirin yeniden dağılımı sağlanır. Servet
transferi bir defa olmakla birlikte gelir transferi vakıf yaşadıkça devam eder (Zaim,
1987:210). Bu anlayışla Osmanlı’da vakıflar aracılığıyla düşük gelirli kişilere gelir sağlama
konusunda bu kişilere yardım sağlanırken, psikolojik durumlarının dikkate alınması, yardım
eden ve edilenin çoğu kere birbirlerini tanımamaları, yardımlaşmada dikkat edilen önemli
konulardan olmuştur. (Işık, 2009,s.6-7)
Osmanlıda neredeyse her alanda hizmet veren binlerce sayıdaki vakfın, bu hizmetleri
yürütebilmek için çok sayıda personel çalıştırması ve karşılığında maaş ödemesi dolayısıyla
ülkede istihdamı arttırıcı yönde katkıda bulunmuştur. Ayrıca zamanla yıpranan ve onarım
gerektiren vakıf eserlerinin bakımı durumunda ek istihdam (Işık, 2009, 7) ortaya çıkmıştır.
Bugünlerde de tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu işinin kendisi, zaman içerisinde bakımının
yanı sıra bu eserlerin işletilmesiyle büyük çaplı bir istihdam oluşmaktadır. Milli servete
geçmişten gelen bir katkı olarak etkisini göstermektedir.Doğrudan istihdamın etkisiyle oluşan
dolaylı, sürekli ve müteselsil istihdam ve vakıfların sürekliliği kadar bakım ve hizmetlerinin
sürdürülmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla sürekli istihdam oluşturmuş ve
oluşturmaktadır. Yine dolaylı istihdamın etkisiyle meydana gelen ikinci, üçüncü belki
dördüncü zincirleme dolaylı istihdam ve tedarik zincirlerindeki istihdam etkileri dikkat
çekicidir (Arslan, 2017, 17). Yani vakıflar yaygınlık kazandıkça vakıfta istihdam edilenlerin
sayısında önemli derecede artış olması doğaldır. Bütün kamu hizmetlerinin vakıflar tarafından
yerine getirilmesi, bu alandaki istihdam potansiyelinin boyutlarını ve hacmini ortaya
koymaktadır (Ertem, 2011, 37).
Bütün bunların neticesi olarak tarihte ekonomik ve sosyal gelişmenin ve kalkınmanın
olduğu kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da ana sürekleyicisi olarak vakıflar tarih
sahnesinde yer almıştır. Ele alınan genelde vakıflar ve vakıf üniversiteleri örneğinde olduğu
gibi belirtilen istihdam arttırıcı fonksiyonunu göz önüne alarak vakıf kuruluşlarını
oluşturmanın teşvik edilmesi gelişme ve kalkınma bakımından önemlidir (Arslan, 2017, 17).
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13.2.2.3. Eğitim ve Kültürel Hayata Katkısı
Vakıflar eğitim ve kültürel açıdan sunduğu hizmetler ile toplumun eğitiminde büyük
katkılar

sağlamıştır.

Bir

çok

değerli

bilim

adamının

yetişmesinde

medreselerin,

kütüphanelerin rolü olmuştur. Türk ve Müslüman kimliğinin koruyup gelişmesinde,
fethedilen yerlerde bu kültürün yayılmasında vakıflar aracı olabilmişlerdir. Vakıfların
hizmetleri yürütebilmek için çok sayıda personel çalıştırması ve personele maaş ödenmesi
istihdamı artırıcı yönde bir etki yaratmıştır. Ayrıca zamanla yıpranan ve onarım ihtiyacı
duyan vakıf eserlerinin inşa edilmeleri durumunda ek istihdam da yaratılmıştır. Vakıfların
gelir ve servet dağılımını iyileştirici yönde katkısı da olmuştur. Üst gelir grubuna dahil
kişilerin vakfettikleri mallarla kurulan vakıflardan alt gelir grubuna dahil kişilere gelir artırımı
söz konusu olmuş ve bu da bireylerin yaşam maliyetlerini düşürebilmiştir. Vakıflar, ücretsiz
konaklama ve ulaşımı kolaylaştırma gibi hizmetleriyle ticaretin gelişiminde etkili olmuş,
ulaşım maliyetlerini ve zorluklarını azaltmıştır. Vakıflar aracılığıyla toplumsal hizmetlerin
sunulması, devletin diğer gelir kaynaklarını savunma, güvenlik alanında kullanılabilmesi
imkanını doğurmuştur (Işık, 2009, 11).
Osmanlı Devletinde Sıbyan mektepleri ve medreseler vakıf yoluyla oluşturulmuştur.
Ayrıca daru’l-hadis, daru’l-kurra, tıp medreseleri de vakıftır. Mahallelere kadar tüm yerleşim
birimlerinde bulunan ve okuma çağına gelmiş öğrenciler sıbyan mekteplerinde eğitilir, daha
sonra vakıf kulliye icerisinde yer alan medreselerde eğitim faaliyetlerine devam edilirdi.
Vakıf mektep ve medreselerinde ders veren hocaların maaşları da vakıf tarafından
karşılanırdı. Ayrıca Osmanlı döneminde oluşturulan müzeler de vakıftı. Eğitim hayatının
hemen hemen tamamı vakıflar aracılığı ile yürütülmüştür (Ertem, 2011, 35).
Vakıf tesislerinin şehirlerde yoğunlaşması ile kentsel yaşam canlılık kazandı.
Dolayısıyla şehirde birlikte paylaşarak ve sorumluluk içinde yaşama ve şehir kültürü
yaygınlaşmıştır. Devlet müdahalesi olmadan şehirlerin işlemesi ve kentsel hizmetlerin yerine
gelmesi sağlandı. Sanat tarihi açısından da vakıflar önemli katkılar yaptılar. Vakıfların
kurdukları tesislerle özellikle mimarlık alanında önemli eserler verildi (Kılıçalp, 2013, 1).
Osmanlı Devletinde mektep ve medrese yoluyla verilen eğitimle oluşturulan homojen
kültürün önemli sonucu olarak toplumda dil birliği, cami ve mescitler inananların buluştuğu
ibadet mekanları olduğu için fertler arasında din birliği, fethedilen her yerde inşa edilen vakıf
eserlerle o toprağa Osmanlının damgası vurularak coğrafya birliği, manevi kültürün
oluşumuna ve gelişmesine sağladığı katkının yanısıra maddi kültürün önemli örneklerini inşa
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ettiği icin kültür birliği, vakfiyelerde mevcut şartların yerine getirilmesi nesilden nesile bir
görev telakki edildiğinden tarih birliği, toplumun tümüne hizmet götürmeyi amaç
edindiğinden, sadece bir ailenin ve soyun devamını temin etmek için kurulmadığından soy
birliği, toplumda ceşitli nedenlerle mağdur duruma düşenlere, tabii felaketlere uğrayanlara,
zengin bir şefkat ile hizmet götürdüğünden toplumda kader birliği vakıflar sayesinde ihdas
edilmiştir (Güzel 1988: 396-397).

13.2.2.3. Toplumsal Adalete Katkısı
Vakıflar genellikle üst gelir grubuna mensup kişiler tarafından kurulduğundan, bu
gruba mensup bireylerin kendi servet ve gelirlerinden ayırdıkları payın, artık özel mülkiyetten
çıkarak kamu mülkiyetine geçmesi, yani toplumsallaşmasıyla birlikte, alt gelir grubuna
mensup kişilere bir gelir aktarımı söz konusudur. Vakıf sayesinde ortaya çıkan hasıla, üst
gelir grubu tarafından oluşturulmakta ve hasılanın hemen hemen tamamına yakını, düşük
gelirli kişiler tarafından tüketilmektedir. Bu açıdan bakıldığında vakıf, gelir ve sermayenin
toplum tabanına yayılması fonksiyonunu yerine getirmektedir (Ertem, 2011, 37).
İslami vakıf olgusu en olgun ve nihai şeklini Osmanlı uygulamasında bulmuştur.
Osmanlı devleti hayırseverlik kültürünün yaygın olduğu bir coğrafyada kuruldu; kurumları ve
uygulamalarıyla gelişmiş bir vakıf geleneğini miras olarak devraldı. Ancak Osmanlılar
devraldıkları bu kurumsal mirası siyasal, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçları ve mali imkanları
doğrultusunda geliştirerek kendilerine özgü kurumlar ve uygulamalar haline dönüştürme
başarısını da gösterdiler. Vakıf öncelikle dini bir temele dayanıyordu ancak bir vakfa hayat
veren sadece dinsel motif değildi.Vakıflar aynı zamanda geniş kapsamlı kamusal projelerin
gerçekleştirilmesinin de temel aracıydı. Osmanlı devletinde vakıf kurumunun yaygınlığının ve
başarısının altında yatan temel unsur, bir yandan insanların kişisel kaygılarına cevap veren,
öte yandan kamusal hizmetlerin yürütülmesine imkan sağlayan bir düzenlemenin aynı kurum
aracılığıyla gerçekleştirilebilmesiydi (Güran, 2006: 3).
Hakikaten, vakıflar sayesindedir ki güçlü devlet tarafından mülkiyet haklarının
çiğnenmesi engellenmiş; İslam medeniyetinin zengin mimari mirası finanse edilip yüzyıllarca
korunabilmiş; mahalleler maddî bunalıma düşen bir devlet tarafından bindirilen ağır vergi
yükünü kaldırabilmiş; arazilerin İslam hukuku gereği aşırı parçalanması önlenebilmiş; yaşlılık
ve maluliyet maaşları verilebilmiş; bir kurum olarak sigortanın bilinmediği bir çağda, lonca
ya da mahalle üyeleri için ilkel de olsa bir sigorta güvencesi sağlanmış; köprüler, yollar,
limanlar, deniz fenerleri, kütüphaneler, sarnıçlar, su bentleri, çeşmeler ve kaldırımlar inşa
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edilip, korunabilmiş; kısacası savunma hariç medeni bir toplumda olması beklenilen tüm
hizmetler bu sistem sayesinde finanse edilmiş, örgütlenmiş, inşa edilmiş ve korunmuştur.
Aslında vakıflar, şehir duvarları ve kaleler inşa ederek savunma çabalarına dahi katkıda
bulunmuşlardır. Son olarak, vakıflar ve sağladıkları hizmetler sayesindedir ki İslam önce
Anadolu’da, sonra da Balkanlar’da yayılabilmiştir. Vakıflar, Mısır tahılını Süveyş’ten
Mekke’nin limanı Cidde’ye taşıyarak Haccı da mümkün kılmışlardır (Çizakça, ty., 23).
Vakıf kurumunu en buyuk yararı hic suphesiz, yaygın olduğu toplumda sosyal adaletin
sağlanmasını temin etmesi ve sınıf farkının ortadan kaldırılmasını sağlaması veya milletlerin
basına buyuk problemler acan bu durumun olusmasına engel olmasıdır. Toplumsal sınıflar
arasımdaki uyusmazlığın dunya medeniyetini sarsacak bir hal alabilme ihtimaline karsı
medeniyet aleminin son donemlerde duyduğu buyuk kaygı, vakıfların toplum huzurunu ve
ahengini sağlama yonunden gosterdiği yararlar ile asabilmek mumkundur. Vakıf yoluyla
yapılan yardım, yoksulun ferdi yardımlarla zedelenen kisiliğini ve Şahsiyetini asağılık
duygusundan kurtarır. Vakıftan faydalanacakların kisisel olarak adları belli olmadığından
sahsiyetin korunması da bu yolla sağlanmıs olur (Özaydın, 2003, 11).

13.3. Ahilik
Ahilik, bir taraftan İslâmî-tasavvufî düşünce ile fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak tekke
ve zaviyelerde şeyh-mürid ilişkilerini, iş yerlerinde usta-kalfa ve çırak münasebetlerini
düzenlerken, aynı zamanda iktisâdi hayatla da alakadar olmuştur. Özellikle Fatih devrinden
itibaren siyasî bir güç olmaktan çıkarak organize esnaf birlikleri halini alan ve esnaf
birliklerinin idarî işlerini düzenleyen Ahi Birlikleri, faaliyetleri ile iktisadî sahada daha fazla
dikkat çekmeye başlamışlardır (Hülagü, 2012: 4).
Ahilik, ne sadece bir tarikat ne de sadece bir esnaf teşkilatıdır. Bu iki müessesenin
özelliklerinin uyumlu bir bütünlüğüdür. İnsanları iyiye, doğruya, güzele götüren bir yol
olması itibariyle bir tarikat özelliği gösterirken, çalışma hayatında üretime, verimliliğe, fiyat
kontrolüne kaliteye müdahil olması hasebiyle de bir esnaf teşkilatı özelliği taşır (Demirpolat,
2002: 370). Amacı, zenginle fakiri, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet
arasında iyi ve sağlam ilişkiler kurarak “sosyal adaleti” gerçekleştirmek olan Ahilik, bu
amacına, sağlam bir teşkilatlanma modeli ve köklü bir eğitim sistemi aracılığıyla ulaşmaya
çalışmıştır. Ayrıca yerleşik hayata geçiş esnasında birbirleriyle çatışma içerisinde olan
grupları uzlaştırmak, zayıflayan boy ve aşiret bağlarının yerine, yerleşik hayat şekline uygun
koruyucu değerler koymak, toplumun huzurunu temin etmek de en büyük uğraşı olmuştur
(Öztürk, 2002: 1).
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Gerçek bağımsızlığın iktisadî bağımsızlıkla elde edilebileceğine inanan ve
faaliyetlerinde bu esasa ehemmiyet veren Türk Ahi sistemi, bu yaklaşımları ile Orta Çağ
iktisadî hayatında, günümüz karma ekonomi uygulamasına benzer, yeni bir dönem meydana
getirmişlerdir. Sermayeyi atıl bırakmayıp işletmek suretiyle iktisadi hayata canlılık
kazandıran Ahilikte özel teşebbüs ve mülkiyet kabul edilmiş, devletin rolü, özel teşebbüsün
yeterli olmadığı alanlarda amme hizmetlerini yerine getirmek biçiminde değerlendirilmiştir
(Hülagü, 2012: 5).
XIII. yüzyılın ikinci yarısı başlarına kadar çoğunlukla Türk olmayan Bizans localarına
bağlı Rum ve Ermeni ustaların elinde ve tekelinde bulunan sanat ve ticaret faaliyetlerine Türk
sanatkârların da katılımlarını ve onların Müslüman olmayan tüccarlara karşı rekabette
bulunabilmeleri

ve

varlıklarını

sürdürebilmeleri

imkânını

sağlamıştır.

Bu

imkân

neticesindedir ki Türk esnaf ve sanatkârları, gerek aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma
ve yardımlaşma sayesinde ve gerekse tekelci bir anlayışla faaliyet göstermeleri neticesinde
sanat ve ticaret hayatında imtiyazlı bir konuma gelmişler, iktisadî alanda söz sahibi
olmuşlardır. Bu duruma karşın, Bizans localarına bağlı Müslüman olmayan esnafın rekabet
edebilme gücü giderek zayıflamıştır (Hülagü, 2012: 4).

13.3.1. Ahilik ve Sosyal Sorunların Azalmasına Katkıları
Ahiliğin kurum olarak en belirgin fonksiyonu, konuklara ve fakire yardım etmek, bir
sanat ya da meslek sahibi olan üyelerini gündüz tezgah ve atölyelerde işbaşında, geceleri Ahi
zaviyelerinde sosyal ve ahlaki yönden eğitmektir (Topal, 2010: 168). Orta Çağ boyunca
Anadolu’nun sosyal hayatının düzenlenmesinde önemli fonksiyonlar üstlenmiş bir teşkilat
olan Ahilik, cemiyeti bir bütün olarak ele alarak bütün sosyal gurupların menfaatini
düşünmüş, çatışmacılık, vurgunculuk, serbest rekabet ve aşırı kazancı reddetmiş, uzlaşmacı
sosyal ve ekonomik münasebetlerin kurulmasını hedeflemiştir. Buna bağlı olarak da sosyal
adalet, din ve ahlak kuralları ile geleneklere bağlı iş ahlakıyla toplumda uyumlu bir düzen
meydana getirmiştir.
Osmanlı’da eğitim imkânlarının olmadığı kırsal alanlarda Ahilik teşkilatı sosyal
içermeye önemli katkılar sağlamıştır. Medreselerin olmadığı kırsal alanlarda ortaya çıkan
eğitim boşluğunu Ahilik Zaviyeleri üstlenmişlerdir. Teşkilat mensupları, kendilerine uygun
bir mahfil, toplantı ve eğlenceye katılabilir ve buralarda ilgileri doğrultusunda yeni şeyler
öğrenirlerdi (Topal, 2010: 169). Ahilikle fakirlere yardım, işsizlere iş, iş yapamayanlara
destek, eğitim ihtiyacı olanlara eğitim sağlanması, mesleği olmayanlara mesleki eğitim ve
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birçok faaliyetler vasıtasıyla bireylerin sosyal olarak dışlanmalarının azaltılmasına gayret
gösterilmiştir.

13.3.2. Ahilik Fonksiyonlarının Sosyal İçermeye Katkısı
13.3.2.1. Sosyal Dayanışmaya Katkısı
Ahiliğin ahlaki prensipleri ferdiyetçi değil, bilakis ferdin toplum içerisinde şahsiyetini
koruyacak şekilde toplumcudur. Ahiliğin sosyal fonksiyonunun prensipleri gereğince ne fert
cemiyete, ne de cemiyet ferde ezdirilmiştir. Ahiliğin sosyal dayanışma ruhu sayesinde
devletin hiçbir etkisi olmadan, şehir esnafı ve halkı kendini idare ediyor, en küçük bir
suistimal, yolsuzluk ve geleneğe aykırı davranışa izin verilmiyordu. Ahiliğin sosyal boyutu
dayanışma kadar kontrol özelliklidir. Ahiler kendilerini kontrol ederek toplum düzeninin
korunmasına yardımcı olmuşlardır (Erken, 1998: 51).
Türk toplumunun geçmiş olduğu zor zamanlarında, sosyal ahenk ve dayanışma
Ahilikle sağlanmıştır. Ahilik çatışmacı değil uzlaşmacı ve dayanışmacı bir ruh yapısına sahip
olduğu için zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, toplum ile devlet arasında
iyi münasebetler kurmayı amaçlamıştır (Doğuş, 2011: 236). Ahi Birliklerinde hariciler ve
dahililer olmak üzere iki grup bulunurdu. Hariciler; emekliler, düşkünler, sakatlar ve fiilen
çalışamayanlardı. Bunlar daha önce çalıştıkları halde, durumlarına göre teşkilatın dışında
kalanlardır. Dışında kalmalarına rağmen gelirleri devam etmekte veya ihtiyacı olan yardımlar
düzenli olarak yapılmaktaydı. Dahililer ise, işyerlerinde fiili olarak çalışan çırak, kalfa ve
ustalardan olup birliğe gelir getiren grubu oluşturmaktadır (Demir, 2001, 5). Ahi
teşkilatlarının hem kontrol özelliği, hem bünyesinde olan aktif olanlarla birlikte pasif olanları
da ihmal etmemesi hem de Ahi müesseselerinin dayanışmacı bir toplum oluşturmayı
hedeflemesi sosyal dışlanmayı azaltmıştır (Topal, 2010: 177).

13.3.2.2. Meslek Edinmeye Katkısı
Ahi teşkilatı göç eden Türkmen kitlelerini iş ve meslek sahibi yaparak onların yerleşik
hayata geçmelerinde önemli bir rol oynamıştır. Hata bu teşkilatın kuruluş amaçlarından bir
tanesi bu rolün ifası olmuştur. Böylece bir yandan sanat topluma benimsetilirken, diğer
yandan sanat nimetlerinden toplumun istifadesi sağlanmıştır (Demirpolat, 2002: 365).
Bunlardan kırsal alanda yaşayanlar resmi anlayışın tesirinden tamamen uzak
kalırlarken, şehirlerde yaşayanların şehir ideolojik yaşamına adaptasyonlarında Ahi birlikleri
sosyal bir katalizör görevi görmüşlerdir. Öte yandan ahi birlikleri, Doğu Türk İllerinden
göçenler arasındaki kültürce yüksek ve sanatında mahir insanların korunmasını ve sanatlarını
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icra etme imkânlarının sağlanmasını temin ederek dönemin Türk sosyal ve kültür hayatına
önemli bir katkı sağlamıştır. Böylece ahi birliklerinin sosyal yaşama katkılarının ilki, yeni
fetih ve iskân alanlarında Türkmen kitlelerinin iskânlarını sosyal dokuya zarar vermeden
sağlanmasında karşımıza çıkmaktadır. Birlikler farklı kültür değerlerine sahip kitlelerin karşı
karşıya geldikleri bir dönemde, birbirlerine karşı çatışmacı bir tavır içinde bulunan grupları
uzlaştırmada, zayıflayan aşiret bağlarının yerlerine yerleşik hayat değerlerini ikame etmede ve
Bizanslılara karşı Türklerin çıkarlarını korumada yerine getirdikleri roller ile Anadolu’nun
sosyal nizamının korunmasını sağlamışlardır (Demirpolat, 2002: 365).
Ahilik teşkilatı, sivil halkın mesleki eğitimini üstlenmiş olup, böylece toplumun
ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkı sağlamıştır (Ekinci, 1990: 12). Ahiler, ilk
sıralarda sadece debbağlık ve ona bağlı deri isçiliğiyle uğraşırken, sanat kolları sonradan
32'ye çıkmış, örgütün gerçekleştirdiği sağlam mesleki ve ahlaki düzen karşılıklı dayanışma ve
yardımlaşma, onların öteki esnaf ve sanatkârlar üzerinde etki ve üstünlük kurmaları sonucunu
doğurmuştur. Zamanla, Osmanlı ülkesindeki bütün Türk esnaf sanatkâr ve meslek sahipleri
Ahi Babalardan veya onların yetki verdiği kişilerden aldıkları yeterlilik ve izin belgeleriyle iş
görür olmuşlardır. Böylece her şehir ve kasabadaki esnaf ve sanatkâr grupları için çarşılar,
arastalar, uzun çarşılar, kapalı çarşılar kurulmuş, her türlü iş bu esnaf birliklerince
görülmüştür. Bu arada esnafın meslek ve sanatları için gerekli hammadde alım, satım, onların
işlenmesi, işlendikten sonra alınıp satılması; kanunnameler, tüzükler, narh ayarlamaları ile
kontrol edilmiştir. Bu şekilde sosyo-ekonomik hayatın düzenli bir şekilde sürdürülmesi
sağlanmıştır (Öztürk, 2002: 6).
Ahilik’te iş bölümüne önem verilirdi. Birlik mensupları kabiliyetlerine en uygun bir
işte çalışır, başka ikinci bir iş peşinde koşmazlardı. İnsanların iş değiştirmeleri veya birden
fazla işle uğraşmaları hoş karşılanmazdı. Ahi birliklerinde iş bölümü ekonomik olduğu kadar
bir ahlak problemi olarak da ele alınmıştı. Herhangi bir işte karar kılmayarak sık sık iş
değiştirmek, ancak sebatsız ve istikrarsız bir ruh yapısına sahip olanların yapacağı bir
davranış tarzı olduğu için böyle insanlar Ahi olabilecek ruh disiplinine sahip olarak kabul
edilmezdi. Ahilikte iş değiştirmeme, sanatkârın bütün düşünce ve gayretiyle kendisini işlerine
vermelerini sağlamıştır (Öztürk, 2002: 6).

13.3.2.3. Gençlerin Hayata Katılımı
Gençler, gençlik enerjilerinin şevki ile toplumca istenmeyen ve toplumu tehdit eden
yanlış ve zararlı gayelerin peşine düşme potansiyeline sahiptirler. Özellikle modern toplumlar
için gençlerin zararlı ve yanlış akım ve alışkanlıklardan korunması, onların gençlik

589

enerjilerinin toplum ve kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirilip, üretken ve sorumluluk
sahibi kişiler olarak yetiştirilmeleri önemli bir toplumsal problemdir. Ahilik, gençlik enerjisini
yapıcı, üretici hatta yönetici kılmak konusunda müstesna tecrübeler sunmaktadır. Ahilik
kurumu, gençleri başıboşluktan kurtarıp bünyesine alarak bir sanatta ustalaşmalarını sağlamış;
onların potansiyellerini belli maddi ve manevi teşvikler vasıtasıyla ortaya çıkartıp sosyal ve
ekonomik hayatın düzen ve devamını hedeflemiştir (Uçma, 2011: 147).
Ahi teşkilatlanmalarıyla gençler, üretici birlikler halinde organize edilerek, duygu,
düşünce ve enerjileri yüksek gayelere yönlendirilmiştir. Ahi birliklerinde gençler, İslami ve
Sufi müeyyideleriyle güçlendirilmiş sosyal etik kuralları yardımıyla terbiye edilerek, işinde
mahir, dini ve milli geleneklerine bağlı, toplumla uyumlu ve başıbozukluktan uzak,
sorumluluk sahibi kişiler olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır. Meslek ve sanat sahibi oluş,
kişinin kendi kendine yeterliliğini netice vermiş, bu yeterlilik de, onun toplumda bir şahsiyet
olarak yer almasını sağlamıştır. Ahilikteki “beyler kapısından içtinap” düsturu, kişinin
tebaiyetten şahsiyete yükselişini ifade etmektedir (Demirpolat, 2002: 367). Gençlerin meslek
öğrenimleri toplumsal kodları içselleştirmeleri olarak görülmekteydi. Bu yolla asalaklarla
mücadele edilerek işsizliğin sebep olduğu toplumsal huzursuzlukların önüne geçilmekteydi
(Doğuş, 2011: 237).

13.3.2.4. Sosyal Güvenlik
Ahiler, sosyal yapıyı oluşturan unsurlardan soylular, burjuvalar, bürokratlar ve din
adamları gibi, egemen ve sömürücü vasıflarına sahip bir sınıfı öncelemek yerine, üreticiliği
esas alan sosyal katmanlara dayanmış ve bu kesimleri öne çıkartmışlardır. Böylece, ticari ve
ekonomik kalkınmayı temin eden, sayıca çok olmaları ve örgütlü yapılarından kaynaklanan
güçleriyle şehre nizam veren esnaf ve sanatkârlar arasında gerçekleştirdikleri yardımlaşma ve
dayanışma ile toplumsal dengeyi tesis ve muhafaza etmişlerdir (Demirpolat, 2002: 366).
Ahilik teşkilatı, piyasayı kontrol ederek bir yönüyle ekonominin ve dolayısıyla sosyal
dengenin bozulmamasını sağlamaya gayret etmiştir. Yani işsizliğin ortaya çıkmasını veya
artmasını engelleyici ekonomi politikalarını uygulamışlardır (Aykaç, 2005: 254).
Kişiyi güvence altına alma, sosyal bakımdan kişiyi koruma ilkesini ilk kez
gerçekleştiren kurum Ahilik olmuştur. “Kişilere gelirleri ne olursa olsun, belli sayıdaki
tehlikeler karsısında güvence sağlamak görevine sahip kurum veya kuruluşlar topluluğu”
olarak tanımlanan “sosyal güvenlik” kavramı Ahilik’ten ancak yüzyıllar sonra; XIX. yüzyılın
ilk yarısından itibaren düşünce alanında olgunlaşmaya başlayabilmiştir (Öztürk, 2002: 6).
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Ahilik teşkilatı, dayanışma ve yardımlaşmanın tipik bir örneği olarak doğum-ölüm,
evlenme, hastalık, işsizlik gibi risklere karşı üyelerine ya da ailelerine ayni ve nakdi yardımlar
amacıyla dayanışma sandıkları kurmuştur (Uçma, 2011: 145). Orta Sandıkların en önemli
fonksiyonu, şüphesiz ki sosyal güvenliğin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkmıştır. Bu
sandıklar, üyelerine gerekli yardım yapıldıktan sonra arta kalan paraların esnafa kredi olarak
verilmesi, onlara hammadde sağlanması ve çeşitli sosyal risklerin meydana getirdiği
zararların giderilmesi, karaborsanın ve farklı fiyat belirlemelerinin bertaraf edilmesi gibi
fonksiyonları icra etmiştir (Hülagü, 2012: 5). Ahi birlikleri, orta sandıkları aracılığıyla kişiye
maluliyet, ölüm, doğal afet hallerinde, iş kurma, malzeme sağlama ve işi öğrenmede
karşılaştığı sıkıntılarda maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Kişiyi yalnızlıktan kurtarmış,
dayanışma ortamıyla moral destek sağlamış, böylece kişinin ve toplumun refah düzeyine katkı
sağlayan bir sosyal hizmet görevi ifa etmişlerdir (Demirpolat, 2002: 367).

13.3.2.5. Yardım Sandıkları
Ahi birlikleri Ortaçağ Avrupa’sındaki benzerlerinden farklı olarak, daha fazla
kazanmak, spekülasyon ve serbest rekabet yerine karşılıklı yardım ve sosyal dayanışma
esaslarına bağlı kalmıştır. Ahi birliklerinde “can ve mal beraberliği” olarak ifade edilen
dayanışma duygusu o kadar ileriye götürülmüştür ki, Ahinin kazancının, geçiminden arda
kalanını bütünüyle fakirlere ve işsizlere yardım için kullanmaları ahlak kuralı haline gelmişti
(Öztürk, 2002: 7). Ahilik sisteminde öngörülen yardımlaşma ve dayanışma, ülke insanını
birbirine yaklaştırma ve kaynaştırma özelliğine sahip olmuştur. Karşılık beklemeden yapılan
yardımlarda, yetimler, sakatlar, iş göremez yaşlılar, hastalar ve benzer ihtiyaç sahiplerine
öncelik tanınırdı (Demir, 2003: 187). Ahilikte ihtiyaç sahibi esnaf ve sanatkarlara, hastalara,
bir felakete maruz kalanlara, vefat edenlerin yakınlarına kurulan “Esnaf Sandığı”, “Esnaf
Vakfı” veya “Esnaf Kesesi” gibi kurulan sandıklardan yardımlar yapılmakta ve ihtiyacı
olanlara borç verilirdi (Uçma, 2011: 148).
Üretim,

tüketim,

tasarruf

ve

yatırım

gibi

ekonominin

temel

unsurlarının

düzenlenmesinde çok önemli bir araç olarak kullanılan Orta Sandıkları, bir taraftan
mütereddit müteşebbislere teşebbüs cesareti verirken, diğer taraftan ise bu tüccarların hırs ve
nefsanî davranışlarını frenleyerek kendilerini kanaatkârlığa yöneltmiştir. Ahilikte iktisadi
faydacılık ikinci plana atılmış olmasından dolayı, toplumsal dayanışma ve yararı ön plana
çıkmıştır. Buna rağmen yardımlar gelişigüzel değil, belli kurallara bağlı kalınarak yapılmıştır.
Üretim yapan, istihdam yaratan meslek erbabına ve yeni işyeri açan ustaya kredi vermek
suretiyle kaliteli, ucuz ve bol üretim yapılması hedeflenmiştir (Demir, 2003: 187).
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Orta Sandıkları ihtiva ettiği prensipler bakımından modern kooperatifçiliğin
temellerini teşkil etmiştir. Nitekim bu sandıklar ile bugünkü kooperatifçilik esasları arasındaki
benzerlikler üzerinde durulmuş, dünya kooperatifçiliğinin oluşmasında Ahi Birliklerinin tespit
etmiş olduğu esasların önemli tesirleri olduğu neticesine varılmıştır. Mithat Paşa tarafından
Niş-Prot kasabasında kurulmuş olan Memleket Sandıkları’nın aslında Ahiliğin Orta
Sandıkları’nın tarım sektöründeki uygulama şekli olduğu ifade edilmiştir. Günümüz modern
sendikacılığı üzerinde Ahiliğin tesirlerinin en belirgin örneğinin ise Federal Almanya’daki
sendikal modelde olduğu ileri sürülmüş, Alman sendikacılık felsefesi ve yönetim şeklinin
Ahiliğin bu yöndeki prensipleri gölgesinde geliştiği belirtilmiştir (Hülagü, 2012: 5).

13.3.2.6. Ahiliğin Eğitime Katkısı
Belirli bir iş, ahlak ve hiyerarşi disiplini içinde topluma hizmeti ve çalışmayı ibadet
olarak gören bir anlayışla bu vasıflara sahip kişileri yetiştirmeyi hedefleyen ahilik teşkilatı, iş
hayatına batıdaki benzerlerinden farklı olarak sadece dünyevi bir gözle bakmamıştır. Bu
bakımdan toplum için üretmeyi bir görev sayan teşkilat, bir yandan mesleki eğitim ve kalite
standartlarını geliştirmeye büyük önem verirken bir yandan da üyelerinin derin bir düşünce
sistematiğine, sağlam inanç temellerine, zengin bir gönül hayatına ve güçlü bir oto-kontrol
anlayışına sahip olmalarını sağlamaya çalışmıştır (Zaim, 2012: 51).
Ahilerin en önemli özelliklerinden birisi de mensuplarına bir mesleği ve ortak
davranışları kazandırmayı hedeflemeleridir. Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki değil, bütün
problemleriyle ilgilenir, bunların çözümünde esnaf ve sanatkâra yardımcı olurdu (Uçma,
2011: 146). Ahi müesseselerinde genel olarak sosyal dışlanmayı da azaltan eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin amaçları şöyle sıralanabilir (Erken, 1998: 75):
-

İnsanı mükemmelleştirme,

-

Çocuğu hayata kazandırma,

-

Davranışlarında dengeli hareket etmesini bilen, çevresine uyum sağlayabilen ve
başkalarının haklarına riayet etmesini bilen insan yetiştirme,

-

Mensuplarının bir meslek sahibi olarak yetişmesini hedeflemektir.

Ahilikte, kişinin kendisine karşı görevleri olduğu gibi topluma karşı da görevleri ve
sorumlulukları söz konusudur. Öncelikle gençlerin eğitilmesi ve toplum ile bütünleşmesi için
bir meslek sahibi olması önemsenmiştir. Bireylerin toplumda kendilerine yer bulabilmeleri
için kimseye yük olmayan, onurlu, kendi kazancı olan, eğitimli, bilinçli ve paylaşmaya açık
olmaları sosyal içerilebilmelerine neden olmaktaydı (Demir, 2003: 188). Eğitim verilen
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önemden dolayı, ahilikte eğitimler ücretsiz yapılmaktaydı. Ayrıca, iş başında yapılan eğitimle
iş dışında yapılan eğitim birleştirilmiş olup uyumlulaştırılmıştır (Uçma, 2011: 146).
Ahi zaviyeleri, diğer bütün fonksiyonlarından önce eğitim fonksiyonlarıyla
tanımlanmaktaydı. Ahilikte askeri, mesleki ve ahlaki eğitimler verilmekteydi. Ancak devletin
kurumsal yapısı oluştuktan sonra sadece ahlaki ve mesleki eğitimler verilmiştir (Erken, 1998:
77). Birer eğitim ocağı olan zaviyelerde özellikle yamak ve çırakların okur- yazarlık vasfına
sahip olmalarına büyük önem verilirdi. Nitekim, okur-yazar olmayana fütüvvet düşmeyeceği
kabul edildiğinden, okur-yazar olmayanın Ahi olması düşünülemezdi. Zaviyelerde, okuryazarlık eğitimine ilaveten dini, ilmi, edebi bilgilerle, Kur-an-ı Kerim okuma ve Türkçe,
Arapça v.b. diller öğretilirdi. Ayrıca kabiliyetli ve istekli olanlara güzel yazı ve musiki gibi
dersler de verilirdi. Zaviyelerdeki bu eğitimin neticesinde Ahi esnaf ve sanatkarları, ilmi
eserleri okuyabilir ve ilmi mevzular üzerinde fikir yürütebilirlerdi. Dini, tarihi ve ilmi eserleri
takip ederler, kendileri de şiirler ve destanlar yazarlardı (Demirpolat, 2002: 367). Ahi
zaviyelerinde verilen derslerde ve okutulan kitaplarda insanların ihtiyaçlarının karşılanması
için mesleklerin yaşatılması ile beraber yeni meslek dallarının araştırılması hedeflenmiştir
(Köksal, 2007: 82). Bir yönüyle zaviyelerde genel eğitim yapılırken, çalışma hayatına yönelik
ise meslek eğitimi yapılmaktaydı (Turan, 1996: 31). Bu eğitim faaliyetlerinin genel niteliği,
belirli bir uzmanlaşma ve derinleşmeye müsait olmayan yaygın eğitim görünümü arz
ediyordu. Bu nedenle, ahi teşkilatlarınca, kabiliyetli çırak, kalfa ve ustaların elinden tutularak
medreselerde eğitim görmeleri sağlanmış, teşvik etmek amacıyla kendilerine orta sandığından
maddi destekte bulunulmuştur.
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OKUMA PARÇASI: VAKIF MEDENİYETİ
İslam âleminde ilk vakıf, 706 yılında Emevî Halifesi Velîd b. Abdülmelik (705-715)
tarafından Şam’da yaptırılan “Ümeyye Camii” için kurulmuştur. Daha sonra Abbasiler
döneminde hukuki esasları tespit edilen vakıf müessesesi, İslam dünyasının her köşesine
süratle yayılmıştır. İslam tarihinin ilerleyen dönemlerinde Müslüman toplumlarda vakıf
uygulamaları giderek artmıştır. Vakıflar, VIII. yüzyıl ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına
kadar bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili
olmuştur. İslam ülkelerinde birbirinin yerine geçen devletler zaman zaman vakıf
hazinelerine el atmak istemişlerse de genelde hep koruyucu tavır içinde bulunmuşlar,
vakıfların sürekliliğini desteklemişlerdir.
İstanbul’u Bizans Devleti’nin merkezi olmaktan çıkarıp Osmanlı Devleti’nin merkezi haline
getiren Fatih Sultan Mehmed, bu fetih esnasında ümera, devlet adamı ve askerlere,
ganimetten düşen hisselerini verdikten sonra, kendi hissesine düşen emlaktan hiçbirini
almayarak tamamını milletin malı olmak üzere vakfetmiştir. O, Bizans’tan kalan bu harap
şehri, devletin merkezi olmaya yaraşır bir hale getirirken yaptığı vakıflardan epey istifade
etmiştir.
Vakıf olarak tesis edilen kurumlardan biri de medreselerdi. Vakıflar sayesinde medreseler
ilmî, idarî ve malî muhtariyete sahip birer müessese haline gelmiştir. Selçuklulardan itibaren
başta Nizamiye medreseleri olmak üzere bütün İslam dünyasında ve bilhassa Osmanlı
Devleti’nde pek çok medrese vakıf şeklinde kurulmuş, öğretim kadrolarının ve diğer
çalışanlarının maaşlarından talebelerin ihtiyaçlarına kadar bütün masrafları vakıflar
tarafından karşılanmıştır.
Vakıflar, İslam dünyasında çeşitli köy ve şehirlerin kurulması veya yeniden
teşkilatlandırılmasında büyük rol oynamıştır. Osmanlıda genel olarak şehirlerdeki
mahalleler, vakıf bir külliyenin (vakıf camilerin, hamam, çeşme ve benzeri yapıların)
etrafında kurulmuştur. Bu şekilde yapılan yüzlerce eser sayesinde, Türk-İslâm şehri
karakterinin en iyi örnekleri oluşturulmuştur. Osmanlı külliyeleri sadece ibadet yeri,
öğretim merkezi veya fakir barınağı değildi. Bunlar, çevrelerinde toplantı yerlerinin
gelişmesine öncülük ettikleri için sosyal katalizör rolü oynuyor, sosyal ve kültürel
bütünleşmeyi teşvik ediyordu.
Zamanımızda belediyelerin yaptığı hizmetler Osmanlı döneminde daha çok vakıflar yoluyla
gerçekleştirilmekteydi. Bunların başında şehirlerin su ihtiyacının temini gelmekteydi.
Bunun için su bentleri ve şebekeleri, su kuyuları, çeşmeler ve yazın bedava soğuk su
dağıtılması amacıyla sebiller inşa edilmiştir. Sokakların aydınlatılması, temizlenmesi, bazı
şehirlerin çeşitli yerlerinde bahçeler açılması veya “Allah’ın bütün kullarının dinlenmesi
amacıyla” güzel köşelerin (kulluk mahalli) tanzimi suretiyle şehirlerin güzelleştirilmesini
amaç edinen vakıflar da vardır.
Şehirlerde, fakirlerin parasız yıkandıkları hamamlar mevcuttu. Sebillerde buzlu su, hatta
şerbet dağıtılırdı. Sebillerin suyunu soğutmak için bazı vakıflar, buzluklar tesis ederken,
diğerleri vakfiyelerinde bu iş için kar satın alınmasını hükme bağlıyordu. Bazı vakıflar da
kışın Müslümanların abdest almaları için içerisinde sıcak su bulunan abdesthaneler
yaptırmıştır.
Batı dünyasında kilisenin, belediyenin veya hükümetin yaptığı işleri Osmanlı’da geniş
ölçüde fertlerin kurdukları vakıflar yapmıştır. Özellikle Tanzimat’ın ilanına (1839) kadar,
eğitim-öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri, belediye hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, hatta askeri alanda kurulan vakıflarla, dinî ve ahlakî açıdan toplumun
yararlandığı her türlü hizmet, bu müessese tarafından sürekli ve kesintisiz bir şekilde
sağlanmıştır.
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Sadece insanları değil her canlıyı koruyan hayrat ruhu, kuşlar için de köşkler yaptırmıştır.
Kuş sarayı da denilen kuş evlerinin bazıları minareleri, yüksek kenarlı kubbeleri, hilal
biçimindeki alemleriyle birer selâtin camisini andırmakta ve olağan üstü işçilikleriyle
dikkati çekmektedir. Bu kuş evlerini büyük bir ilgiyle gözleyen Avusturya sefiri Busbeke
1550’lerde şöyle yazmaktadır: “Türkiye’de her şey insanileşmiş, her katı yumuşamıştır;
hayvanlar bile.”
Vakıflar akrabalığa, hısımlığa, bölgelere, mesleklere, din veya dil özelliklerine bağlı olarak
teşekkül eden içtimai zümreler arasında ahenk beraberliği temin eden bir kuvvetti ve bu
açıdan da önem taşımaktadır. Bazı vakfiyelerde azatlı kölelerin eski sahiplerinin ailesiyle
birlikte ve aynı hayat seviyesinde yaşamalarını sağlayacak hükümlere de rastlanmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatlarının (loncalar) bir yardımlaşma fonu olarak kurduğu
vakıflar da vardır. Ayrıca bir mahalle, bir kasaba veya bir şehir sakinlerinin istifade etmeleri
için vakıflar tesis edildiği gibi köy ya da mahalleye ait avarız vergilerinin ödenmesi
amacıyla kurulmuş birçok vakfın mevcudiyeti bilinmektedir.
Kaynak: http://www.yeniakit.com.tr/haber/osmanlida-vakif-medeniyeti-175935.html
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Değerlendirme ve Sonuç
Günümüz iktisadi ve sosyal yaşamda uygulanan politikalar ve aşırı rekabet nedeniyle
bireyler ve toplumlar sistem dışına itilebilmektedir. Böyle bir süreç kendisini birey ve
toplumların dışlanması olarak göstermekte ve ortaya işsizlik, yasadışı işler, kayıt dışı çalışma
ve enformel ortamın yaygınlaşması gibi olumsuzlukları çıkarmaktadır. Ekonomik ve sosyal
olarak dışlanmış olan bu grupların sadece kendileri değil gelecek olan nesillerinin eğitim,
sağlık, mesleki yaşam ve barınma gibi ihtiyaçları da tehlikeye girmektedir.
Günümüzde ortaya çıkan bu sorunlara sosyal politika bilim dalı devlet ve özel
sektörün bir arada olduğu önemli çözümler üretmeye çalışmaktadır. Hem rekabetin sebep
olduğu maliyet baskısı, hem de sorunların karmaşıklığı nedeniyle ideal çözümler üretmekte
zorlanılmaktadır. Dolayısıyla bu noktada her toplum karşılaştığı sosyal ve ekonomik
dışlanmışlıklara karşı kendine özgü politikaları gündeme getirebilmektedir.
Nasıl ki, Japonların çalışma yaşamında kendine özgü geleneklerinden gelen kuralları
söz konusu ise, Türk toplumunun da geçmişte askeri, siyasi, ahlaki ve mesleki anlamda
yapısını dönüştüren Ahilik gibi bir kurumunun varlığı öne çıkarılabilir. Mutlaka günümüz
modern toplum yapısı farklı yaklaşımlara ve araçlara sahip olmayı gerektirse de, toplumun
kendisine ait olan kültür, gelenek ve değerler mevcut yaklaşım ve araçlara güç katacaktır.
Ahilik teşkilatının geçmişte üstlendiği misyon aynı değerler ve yaklaşımlarla ve günümüz
modern teknoloji ve kurumsal yapılarla tekrar toplumun gündemine getirilebilir. Bu anlamda
Ahilik teşkilatının uygulamalarından sosyal sorunlarla mücadele edebilmek amacıyla
günümüze dair aşağıdaki birkaç projeksiyon yapılabilir:
-

Ahilik her şeyden evvel insan mutluluğuna öncelik vermektedir. Dolayısıyla,

insanın mutluluğundan ziyade, daha çok kazanmayı hedefleyen günümüz yaklaşımında,
Ahilik düsturları ile tekrar insanı öne çıkaran bir yaklaşım hedeflenecektir.
-

Ahilikte var olan genel ahlak düsturları ile çalışma ahlakı düsturlarının bir arada

değerlendirilmesi günümüz çalışma yaşamı içinde geçerli olabilir. Böylece toplumun
değerlerinden uzak bir iş yaşamı oluşmaz ve çalışma hayatı ile toplum arasında bir güven
ortamı ortaya çıkar.
-

Ahi teşkilatı, İslam Dininin düsturlarından aldığı referansla bireysel ve toplumsal

gelişmeyi ve mesleki yenilikleri ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmiştir. Böyle bir hedef,
toplam kalite anlayışının unsuru olan sürekli gelişmeyi de desteklemektedir. Bu yaklaşıma,
günümüzde her bireyin gelişmeci ve üretimden yana tavrını oluşturması açısından ihtiyaç
duyulmaktadır.
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-

Ahilikte, kurumlar arasında uyum ve işbirliği öne çıkmıştır. Dolayısıyla, böyle bir

yaklaşım günümüzde devlet, üniversite ve sanayi arasında yetersiz olan işbirliğinin tesis
edilmesine katkı sağlayacaktır.
-

Ahilik’te girişimciliğin özendirilmesi ile yeni iş alanları açılmıştır. Bu yaklaşım

ile günümüzde işsizlik azaltılacak ve sosyal dışlanmaya dayalı sorunlar azalacaktır.
-

Herkesin bir meslek sahibi olması ve üretime katılması hedefi Ahiliğin önemli

amaçlarındandır. Bu amaç, günümüz sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmede önemli
bir katkı sağlayacaktır.
-

Ahilikte var olan yardım sandıklarının yerine getirmiş olduğu katkıyı, günümüz

sosyal güvenlik sistemi Ahilik değerleriyle donatılarak ve karşılıklı birey ve devletin birbirine
güvendiği bir yapıya kavuşturularak sağlanabilir. Bireysel, toplumsal farklılıklar (dil, mezhep,
din, akrabalık) dikkate alınmadan kurumsallaşmış bir sosyal destek sisteminin tesisi
sağlanacaktır.
-

Ahilik anlayışı devletine sahip çıkarken sivil toplumunda güçlendirilmesinden

yanaydı. Aynı anlayış günümüzde devletin çözümünde yeterli olmadığı sosyal sorunlarla
mücadelede sivil toplumun ve örgütlerinin de katılmasına katkı sağlayacaktır.
-

Ahilikte eğitim hem maddi hem de manevi değerlerle bütünleşik olarak

planlanmıştır. Günümüz toplumunun sosyal ve psikolojik dışlanmışlık sorunlarını her iki
yönlü eğitim ile azaltmak mümkün olacaktır.
-

Okul yaşamında iken öğrencilerin mesleki eğitim almalarının, günümüzde vasıfsız

olan kitlelerin vasıflı olmalarını ve mezun olur olmaz iş sahibi olmalarını sağlayarak,
dışlanmanın erken yaşlarda ortaya çıkmasını engelleyecektir. Dolayısıyla ümidini kaybetmiş
ve uzun süreli olan işsiz kitleleri var olmayacaktır.
-

Ahilik teşkilatı yerel dinamikleri harekete geçirdiğinden dolayı, günümüzde yerel

sorunların çözümünde önemli bir unsur olacaktır. Özellikle fakirlik ve işsizliğin azaltılmasına
ve dinamik bir toplum oluşturulmasına yol açacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunlara neden olmamaktadır?
A) Maliyet baskısı
B) Vergi gelirlerinde artış
C) Demografik değişim
D) Sağlık sorunları
E) Eğitim eksikliği
2. Osmanlı’da Ahi Teşkilatı aşağıdaki hangi işlev ya da işlevleri yerine getirmiştir?
I.Sosyal barış
II.Mesleki eğitim
III.Dini eğitim
IV.Sosyal güvenlik
A.Sadece I

B. Sadece III ve IV
D.Sadece I, II ve III

C.Sadece I ve III

E.I, II, III ve IV

3. Sosyal dışlanma aşağıdaki hangi alan ya da alanlardan dışarıda olma süreci olarak
görülür?
I.Sosyal
II.Ekonomik
III.Kültürel
IV.Politik
A.Sadece I

B. I, II, III ve IV
D.Sadece I, II ve III

C.Sadece I ve III

E. Sadece III ve IV
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4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma için doğru değildir?
A.Fakirlik sosyal dışlanmaya neden olabilir
B.Yoksunluk sosyal dışlanmaya yol açabilir
C.Varlıklı olanlar sosyal olarak dışlanmazlar
D.Sağlık hizmetleri eksikliği sosyal dışlanmayı artırır
E.Kültürel taleplerin karşılanmaması sosyal dışlanmaya yol açar
5. Osmanlı’da Ahi Teşkilatının kuruluşuna kaynaklık eden etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A.Fermanlar
B.Tüzükler
C.Kanunlar
D.Fütüvvetnameler
E.İktisat kuralları
6. Vakıflar için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?
I. Sosyal yönü olan kuruluşlardır
II. Ekonomik yönü olan kuruluşlardır
III. Kişisel kar yönü olan kuruluşlardır
IV. Kültürel yönü olan kuruluşlarıdır
V. Dini yönü olmayan kuruluşlardır
A.Sadece I ve III

B. I, II, III, IV ve V

D.Sadece I ve IV

C. Sadece I, II, IV ve V

E.Sadece I, II ve IV
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7. Vakıflar için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. İslamiyet’ten önce de var olduğu biliniyor
II. Sosyal ve iktisadî hayatın hemen her alanında aktif olmuşlardır
III. Para vakıfları Osmanlı döneminde kurulmuştur.
IV. Osmanlı Devletinde vakıf kuran ilk sultan Osman Gazi'dir.
V. İslamiyet’le birlikte hızla gelişmiştir
A.Sadece I ve III

B. I, II, III, IV ve V

D.Sadece Ive IV

C. Sadece I, II, III ve V

E.Sadece I, II ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri vakıfların sosyal faydalarından kabul
edilirler?
I. Yoksulluğu ortadan kaldır
II. Zenginden fakire transfer sağlar
III. Gönülsüz faaliyetler yapar
IV. Sosyal dışlanmayı azaltır
V. Sosyal adaletin gelişimine katkı
A.Sadece I ve III

B. I, II, III, IV ve V

D.Sadece I ve IV

E.Sadece I, II ve IV

C. Sadece I, II, IV ve V

9. Devlet tarafından mülkiyet haklarının çiğnenmesi engellenmiş; mahalleler maddî
bunalıma düşen bir devlet tarafından bindirilen ağır vergi yükünü kaldırabilmiş; yaşlılık ve
maluliyet maaşları verilebilmiş; bir kurum olarak sigortanın bilinmediği bir çağda, lonca ya
da mahalle üyeleri için bir sigorta güvencesi sağlanmış olması vakıfların hangi boyutunu öne
çıkarmaktadır?
A.Ekonomik
B.Sosyal Adalet
C.Eğitim
D.Kültür
E.İstihdam
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10. Vakfiyelerde mevcut şartların yerine getirilmesi nesilden nesile bir görev telakki
edildiğinden tarih birliği, toplumun tümüne hizmet götürmeyi amaç edindiğinden, sadece bir
ailenin ve soyun devamını temin etmek için kurulmadığından soy birliği, toplumda ceşitli
nedenlerle mağdur duruma düşenlere, tabii felaketlere uğrayanlara, zengin bir şefkat ile
hizmet götürdüğünden toplumda kader birliği vakıflar sayesinde ihdas edilmesi, vakıfların
hangi boyutunu öne çıkarmaktadır?
A.Ekonomik
B.Sosyal Adalet
C.Eğitim
D.Kültür
E.İstihdam

Cevaplar
1.B 2.E 3.B 4.C 5.D 6.E 7.C 8.C 9.B 10.D
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14. SOSYAL SORUNLARLA MÜCADELEDE GÜNCEL BİR MODEL
OLARAK GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI

606

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal sorunların çözümüne yönelik günümüz uygulamalarında bir
model oluşturulmuştur. Güçlendirme yaklaşımı adı verilen bu model anlatıldıktan sonra, yasal
ve kurumsal dayanakları ortaya konulmuştur. Buna ilave olarak

bir kamu kuruluşunun

yapmış olduğu uygulamalar güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde aktarılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Günümüzde sosyal sorunlarla mücadele için hangi kurumlar kurulmaktadır?
2. Günümüzde sosyal sorunlarla mücadele için hangi yasal düzenlemeler yapılmaktadır?
3. Günümüzde sosyal sorunlarla mücadele için farklı aktörler birbirleriyle nasıl işbirliği
yapabilirler?
4. Günümüzde sosyal sorunlarla mücadelede yerel uygulamaların önemi var mıdır?
Açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Günümüz

sosyal

sorunlara

yönelik

muhtemel çözümler

İyi uygulamalardan örneklerin
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kamu
benzer

ve

özel

kurumların

uygulamalarının

da

incelenmesi
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Giriş
Toplumların hayatlarında çağlar değiştikçe sorunlar ve o sorunlara yapılan
müdahalelerin çeşitleri de değişmektedir. Nasıl ki ilkel toplumun sorunları ve müdahaleleri
kendine özgü ise, tarım toplumunun ve sanayi toplumunun da sorunları ve müdahale
anlayışları birbirinden farklı ve kendine özgü olmaktadır. Sanayi toplumu ile hayatımıza giren
modern anlayış beraberinde daha önceki toplumlarda olmayan sosyal sorunları getirmiştir.
Özellikle çalışma hayatını merkeze alan modern anlayış, daha önceki toplumlarda olmayan
işsizlik, istihdam, kentleşme, yoksulluk ve gelir dağılımı gibi sorunları ölçülebilir hale
getirmiş ve o alanları sorun olarak değerlendirip üzerine gitmiştir. Günümüzde ise, başta
teknolojinin, iş yapma modellerinin, beklentilerin hızla değiştiği modernite sonrası (post
modern) döneme girilmiştir. Her dönemin kendine göre bir ruhu olduğu gibi, modernite
sonrası dönemin de kendine özgü bir ruhu ve yaklaşımı söz konusudur. Bu dönemde en
önemli faktör "değişim" olmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, teknoloji, kültür, toplumsal
yapı, geleneksel anlayışlar, iş ve aile hayatındaki beklentiler, demografik yapı ve birçok olgu
değişim ve dönüşüme uğramaktadır. O nedenle, sanayi toplumunun alışılmış olan sorunları ve
o sorunlara müdahale yöntemleri de sanayi sonrası dönemde değişmektedir. Bu hızlı değişime
uyum sağlayan ve proaktif davranan toplumların başarılı olma ihtimalleri artmaktadır.
Bu çalışma ile günümüz toplumunun sorunlarına çözümler üretmek amacıyla
güçlendirme yaklaşımı olarak ifade edilen bir model ortaya konulmuştur. Güçlendirme
yaklaşımı ile temel olarak yerelde uygulanan, insan odaklı ve bireyin güçlendirilmesi
benimsenmektedir. Dolayısıyla güçlü birey ile güçlü topluma ulaşılması hedeflenmektedir. Bu
amaçla, öncelikle öncül aktör olarak devlet görülmekte ve özel sektör, sivil toplum ve kar
amacı gütmeyen kuruluşların katılımı benimsenmektedir. Öncelik koruyucu ve önleyici
politikalarda olmanın yanında, özellikle sistem dışı kalan gruplar ve dezavantajlılar için
müdahaleci politikalar da önemsenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde sosyal politikanın
tanımları, gelişim seyri ve sosyal politikaların uygulanmasında yerelin önemi açıklanmıştır.
İkinci bölümde bir model olarak geliştirilen güçlendirme yaklaşımının tanımı, yasal ve
kurumsal dayanakları, aktörleri, hedefleri ve çıktıları teorik olarak ortaya konulmuştur. Son
bölümde ise güçlendirme yaklaşımı anlayışı çerçevesinde Bayrampaşa Kaymakamlığı ve
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan uygulamalara yer verilmiş olup,
sonuç kısmında ulaşılan faydalar ve öneriler belirtilmiştir.
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14.1. Sosyal Politika Ve Sosyal Sorunların Çözümünde Yerelin Önemi
14.1.1. Sosyal Politika
Sosyal kelimesi toplumla ilgili, birden fazla insanın oluşturduğu insan toplulukları ile
ilgilidir. Sosyal politika konularında sosyal kelimesi hangi başka bir kelimenin önüne gelirse
bu kelimeye insani bir boyut kazandırır. Bu anlamda kullanılan sosyal kelimesi “karşılıklı
yardım ve dayanışma anlayışı ile birlikte hareket etme” anlamını taşır (Alper, 2004: 3). Bu
yardımlaşma ve dayanışmanın temelinde toplum içinde zayıf ve güçsüz olanı koruma, onu
muhtaçlıktan kurtarma amacı vardır. Bu manada sosyal adalet, sosyal devlet ve sosyal
güvenlik bahsedilen anlama sahip kavramlar olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyal politikanın doğuşu 19. yüzyılda işçi sınıfı odaklı çalışmalar ile başlamıştır.
Sanayi devrimi sırasında uygulanan iktisat politikaları sonucunda, işçi sınıfının çalışma ve
yaşam koşulları ağırlaşmıştır. Ücretler düşmüş, çalışma hayatına kadınlar ve çok küçük yaşta
çocuklar girmiştir. Bunların sonucunda toplumsal düzen ve sosyal denge bozulmuştur. Sosyal
politika uygulamalarının temelleri böyle bir ortamda atılmıştır. Çalışma koşullarının
iyileştirilmesi, sosyal güvenlik (Koray, 1995: 4), çalışma hayatındaki kadın ve çocuklar gibi
konular sosyal politikanın temel konuları olmuştur.
İkinci dünya savaşına kadar geçen zaman zarfında sosyal politikanın ilgilendiği
konular işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalardı. İkinci dünya savaşından sonra
“Refah devleti” kavramıyla birlikte sosyal politikanın ilgilendiği konular gelişmiştir (Güven,
1995: 12). Sosyal refahı etkileyen her konu ve sorun sosyal politikanın ilgi alanına girmiştir.
Sosyal politika, farklı yaklaşımlardan dolayı, çeşitli tanımlar yapılan bir bilim dalıdır. Ancak
bütün tarifleri iki kategori altına toplamak mümkündür. Bunlar dar anlamda sosyal politika ve
geniş anlamda sosyal politika.
Dar anlamda sosyal politika anlayışı, 19. yüzyılda sanayi devriminden sonra ortaya
çıkan, işçi sorunlarını çözmeye yönelik politikalardır. Dar anlamda sosyal politikalar,
sanayileşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sefalet ve tehlikelere karşı, işçileri korumak
amacıyla ekonomik ve sosyal yaşamda alınan yasal ve kurumsal önlemler bütünüdür (KorayTopçuoğlu, 1995: 3). İşçi ve işveren arasında oluşan sorunlar ve çatışmaları gidermek,
işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek dar anlamda sosyal politikanın hedefleridir.
Geniş anlamıyla sosyal politika, aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Sanayi
devriminden önce de insanlar arasında güçsüz, yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç olanlara
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bakılıp gözetiliyordu. Bu manada, sosyal politika tüm zayıf ve güçsüzlerin korunmasının
yanında sosyal refahın artmasını da kapsamaktadır. Günümüzde geniş anlamda sosyal
politikalar, sağlık, eğitim, konut, çevre, çalışanlar, dezavantajlı gruplar ve çalışma hayatı ve
demokratikleşme sorunlarını da içine alacak şekilde geniş bir çerçeve ve kapsamda anlam ve
içerik kazanmıştır.
Sosyal sorunlarla mücadele etmek amacıyla ortaya çıkan sosyal politikanın hedefi,
toplumsal adaleti sağlamak, kapitalist toplum yapısında ortaya çıkan çeşitli sosyal sorunlara
ilişkin olarak politikalar oluşturmak ve önlemler almaktır (Koray ve Topçuoğlu, 1995; 5).
Kapitalist toplum yapısının ortaya çıkardığı sosyal sorunlara barışçı yaklaşımlarla çözümler
üretmek amacında olan sosyal politika, piyasa ekonomisinden kaynaklanan eşitsizlik ve
dengesizlikleri gidermek, toplumsal refahı, toplumsal adaleti ve toplumsal düzeni sağlamak
amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.
Sosyal politikaların uygulanmasında en önemli kaynak olarak toplanan vergiler,
ekonominin büyüdüğü ve üretimin arttığı dönemlerde sosyal devletin yükünü taşırken,
düşüşte olduğunda ise sosyal devlet için sorun olmaktadır. O nedenle, sosyal devletin
güçlendirici, önleyici ve koruyucu yaklaşımıyla, çalışma hayatı ve emek piyasalarının iyi
işlemesinin sosyal sorunları daha azaltacağı kabul görmektedir. Tam istihdam hedefi,
işsizliğin az olması ve yüksek beceri ve verimlilik oranları; toplanan vergiyi ve milli geliri
artıracaktır. Vasıflıların fazla olduğu bir ülkede, ücret farklılıkları daha az, ilgili sektördeki
kar oranları daha düşük ve vasıfsızların gerçek ücretleri daha yüksek olmaktadır. Ancak bu
seviyeye ulaşılması becerilerin geliştirilmesi ve eğitime ve sağlığa yatırımın yapılması ile
mümkün olacaktır (Atkinson, 2008: 15).
Sosyal devletin, sosyal ve ekonomik sorumluluk rolünde, merkeziyetçi yaklaşımdan
yerele doğru bir yönelim söz konusu olmuştur. Bu yönelim öncelikli olarak piyasaya doğru
olmuş, devamında ise yerel ağırlıklı olarak yerel kamu birimlerine ve sivil topluma doğru
gerçekleşmiştir. Ancak, baş aktör kamu merkezi yönetim ve yerel kamu birimleri olmak
kaydıyla, zaman zaman hem piyasa hem de sivil toplum birlikte, bazen de ayrı ayrı hizmet
alımı veya paylaşımı yöntemleriyle sosyal hizmetlerin tedarik edilmesi mümkün olmuştur. Bu
yaklaşım ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, sosyal devlet yaklaşımlarına ve yönetimde
bulunan elitlerin düşüncelerine göre de şekillenmektedir (Kristensen, 2001: 23).
1990'larda sosyal demokrasi ile yönetilen ülkelerde serbest piyasa ile sosyal devlet
uygulamaları arasında alternatif üçüncü bir yolun aranması esnasında, üçüncü sektör olarak
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sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir. Bu anlayış, refah hizmetlerinde yerel toplumun
katılımcı yaklaşımlarının sağlanması için yerel toplumlar ve üçüncü sektör kurumlarının aktif
olması üzerine kurulmuştur. 1980'lerin sloganı olan "daha az devlet daha çok serbest piyasa"
yaklaşımı artık "daha az devlet daha çok sivil toplum" anlayışına doğru yönelmiştir. Öyle ki,
bu anlayış refah hizmetlerini, hem piyasayı ihmal etmeden hem de devletin rollerinden
vazgeçilmeden, devlet ve piyasanın ötesine doğru tetiklemektedir. Bürokratik koruyucu
sosyal devletten, yerelde kamu biriminin ve bireyin daha etkin ve sorumluluk sahibi olduğu
yerelleşmiş refah toplumuna geçiş sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, yerelleşme ile refah
toplumu anlayışında, aşağıdan yukarıya işleyen toplumsal dayanışmanın varlığı söz
konusudur. Bu dayanışmada, devletin yerel birimleri, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin
aktif katılımları söz konusudur. Refah devleti (sosyal devlet) anlayışından refah toplumuna
geçiş ile sorumlu vatandaşlar ve aktif devlet arasında bir çeşit sözleşme veya işbirliği
beklenmektedir (Koçak, 2017, 6).

14.1.2. Sosyal Politika Uygulamalarında Yerelin Önemi
Sosyal politika uygulama alanları içinde sorunların çözülmesinde en etkin ve güçlü
kurum devlettir. Devleti temsilen hem merkezi idare hem de yerel idareler, makro ve mikro
anlamda sosyal politikaların hayata geçirilmesinde etkin olmak durumundadırlar. Ancak,
kararların alınmasında merkezi idareler daha aktif rol alırken, uygulanmasında yerel idareler
ve merkezi idarenin temsilcileri olan birimler öne çıkmaktadır. Bu anlamda, her il ve ilçede
bulunan kamu kurumları, devletin işleyişi içinde halka en yakın kuruluşlar olarak, mahalli
sorunların tespit edilmesinde, sosyal politikalar oluşturulmasında ve bu politikaların
uygulanmasında önemli bir yere sahip olmaktadırlar. Özellikle refah devleti kavramının
ortaya çıktığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sosyal sorunların çözümünde yerel kamu
birimlerinin sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının önemi artmıştır.
Merkezi yönetimlerin sosyal sorunları çözümlemede yetersiz kalmasının sonucunda
yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yerindelik ilkesi ve yönetişim yaklaşımı etkin hale
gelmiştir (Artan, 2012, 237). Sosyal

politikaların

oluşturulması

ve

etkin

bir

şekilde

uygulanması üzerine yapılan araştırmalarda yerel yönetimlerin merkezi yönetime göre daha
etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ersöz, 2006: 760). Sosyal politikalara ilişkin önemli yetki
ve sorumluluklarla donatılan yerel kamu yöneticileri, bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik
sorunlarının tespitinde ve çözümünde, dezavantajlı sosyal grupların mağduriyetlerinin
giderilmesinde etkin roller üstlenmektedirler (Pektaş, 2010: 11). Sosyal politika başlığı altına
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toplanabilecek sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık, kültür ve konut başlıklarında,
mahalli sorunların tespit edilmesinde ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel kamu
kuruluşları, halka yakınlık derecesi oranında merkeze göre daha etkindirler. Ancak yerel
kamu kurumlarının sosyal politikaları uygulamalarındaki etkinliği, büyük oranda mali
yapılarına ve merkezi yönetimin sosyal devlet yaklaşımına da bağlı olmaktadır (Ersöz, 2006:
760).

14.2. Güçlendirme Yaklaşımı
14.2.1. Kuramsal Olarak Güçlendirme Yaklaşımı
Güçlendirme insanlara kendi hayatları ve koşulları üzerinde daha büyük bir kontrol
kazanmaları için yardım etmek olarak tanımlanabilir. Bireyin güçlendirilmesi kendi isteği ile
işleyen bir süreç olup, çift taraflı bir durumdur. Yani hizmet alanın katılımıyla, güçlü
yanlarını öne çıkararak ve işbirliği içinde; birey, aile ve toplumla gerçekleştirilmektedir
(Thompson, 2016, 42). Güçlendirme, birey ve toplulukların çevrelerine daha fazla egemen
olabilmeleri ve bireysel veya topluluğa ait hedeflere yönelebilmeleri için ekonomik, sosyal,
siyasi ve manevi güçlerini artıracak kaynakları elde etmelerini kapsamaktadır (Teater, 2015,
67). Güçlendirme yaklaşımı en kısa ifadesiyle bireyin sosyal dışlanmasının önündeki,
bireyden ve çevresinden kaynaklanan, engellerin kaldırılmasıdır. Bir yönüyle bireyin
toplumsal anlamda gerekli olan unsurlar ile uyumlu olması sürecidir. Sadece bir yönüyle
değil, bireyin diğer unsurları da kapsayacak biçimde topluma entegre olabilmesidir. Bir başka
ifadeyle; bireylere, ailelere, gruplara ve topluluklara bireysel, bireylerarası, sosyo-ekonomik
ve politik güçlerini artırma ve durumlarını geliştirmeye doğru bir süreç olarak da
tanımlanmaktadır (Zastrow, 2015, 21).
Güçlendirme, mikro düzeyde psiko-sosyal iyileştirme-geliştirme odaklı, makro
düzeyde ise sosyal değişme ve politika odaklı her uygulama ortamında sosyal adalet nihai
hedefine ulaşmada yeni bir anlayıştır. Güçlendirme, hem tekil olarak bireyin öznel yaşamında,
hem de büyük ölçekte toplumun geniş kesimlerinin gereksinimlerini karşılamada, sorundan
çok çözüme odaklanan ve sorunun sahiplerini çözümün baş aktörleri olarak gören bir
yaklaşımdır. Dolayısıyla, profesyonel uygulamaların birey, grup, aile düzeyinden toplum ve
politika düzeyine değin çeşitlilik arz eden uygulama ortamlarında, güçlendirme yaklaşımı
temelinde yapılandırılmasıyla sosyal adalet hedefine doğrudan katkı sağlanılacaktır (Tuncay
ve Erbay, 2006, 55).

614

Her dönemin kendine özgü güçlendirme yaklaşımı gerekliliğinden bahsedebiliriz.
Yani, bebekliğin, çocukluğun, gençliğin, orta yaşın ve yaşlılığın her birinin kendi süreçleri
içinde sosyal olarak içerilmesi söz konusudur. Bununla birlikte, bireyin tek başına sosyal
içerilmesi muhtemel olmayacağından, mutlaka çevrenin (demokrasi, eğitim, sağlık, teknoloji
v.b.) katkısı dikkate alınmalıdır. Güçlendirme yaklaşımı süreci tek boyutlu değil, sosyal,
siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla gerçekleşmelidir. Bu boyutların her birinin
varlığını ortaya koyabilmesi için, bireylerin en azından eğitim ve sağlık ihtiyacının
karşılanması gereklidir (Çakmak, 2008, 34). Birleşmiş Milletler insani gelişmişlik indeksi
(HDI), doğumda yaşam beklentisi, okuryazar oranı ve kişi başı gelir gibi ekonomik, sosyal ve
demografik faktörleri değerlendirmede dikkate almaktadır.
Güçlendirme yaklaşımı ile dışlanmış bireyler meslek sahibi olmakta, orta yaş ve üstü
olanların ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanarak aktif yaşlanmaları (active aging)
temin edilmekte, kayıt dışılık azalmakta, ülkenin üretimi dolayısıyla milli geliri artmakta,
birey ve toplumun üretime odaklanması sağlanmakta, ev hanımlarının da işgücüne
katılımlarının artması ile aileye desteğin ve çocukların okul öncesi eğitime katılımlarının
artması ve göçmenlere verilen eğitim ve yardımlarla topluma olan entegrasyonları
hızlandırılmış olmaktadır. Yaklaşımın insan merkezli olması ile sosyal olarak dışlanmışlara
da pozitif ayrımcılık gözetilmektedir.
Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik problemlerin tamamı veya bir kısmının varlığı
beraberinde sosyal sorunları artırmaktadır. O nedenle sorunlara bütüncül bakılmalı ve ona
göre çözümler üretilmelidir. Bireyin, öğrenme, sosyalleşme ve ayakları üzerinde durabileceği
bir sistemin oluşturulması ile yoksulluk, dışlanmışlık ve adaletsizlik azaltılarak, standartları
yüksek olan orta tabakanın büyümesi sağlanacaktır.
Güçlendirme yaklaşımı ile özellikle toplumda dışlanmış, sosyal ve ekonomik sorunlar
içerisinde bunalmış ve kendi kendine yetecek durumda olmayan, eğitim ve sağlık sorunları
gelecek yaşamında engeller oluşturan, çalışmaya gücü yettiği halde emek piyasasına girme
konusunda ümidini yitirmiş veya düzenli yapılan sosyal yardımlardan dolayı çalışma gereği
duymayan, devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalandığı için kayıtdışı çalışmayı tercih
eden ve dezavantajlı gruplar arasında bulunan göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve engellileri
toplumsal yaşama sosyal ve ekonomik olarak katılımını sağlayarak, devlete mali olarak yük
getirmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece, üretebilecek iken kamunun
kaynaklarından yardım alanların, eğitim, sağlık, psikolojik ve mali destek ile işgücüne
katılmaları sağlanmakta ve kamunun yaptığı sosyal harcamaların daha çok ihtiyacı olanlara
harcanması söz konusu olmaktadır.
615

Sosyal hizmet uzmanının değerlendirme sürecine müracaatçının gücünü dahil etmesi
kaçınılmazdır. Müracaatçı ile çalışırken sosyal hizmet uzmanları müracaatçının güçlüklerini
çözümlemeye yardımcı olmak için müracaatçının güç ve kaynaklarına odaklanırlar.
Müracaatçının güçlerine katılmanın önemli bir nedeni, müracaatçının kendi kişisel kararlarını
güçlendirmeye

yardımcı

olmaktır.

Müracaatçının

kendisini

daha

olumlu

olarak

değerlendirmesine yardımcı olmak için sosyal hizmet uzmanları ilk önce onların dikkatlerini
çekecek ölçüde güç ve kapasiteleri olduğunu hesaba katmalıdır (Zastrow, 2015, 21).
Güçlere odaklanmak güçlendirme için sağlam bir zemin sağlayabilir. Bazen güçler
perspektifi olarak adlandırılan bu yaklaşım, müracaatçıların kaynaklarına, kapasitelerine,
bilgisine, yeteneklerine, motivasyonlarına, tecrübelerine, zekasına ve olumlu değişimleri
izlemek ve problemleri çözmek için kullanılabilen diğer olumlu niteliklere odaklanır. İnsan
davranışını değerlendirmek, insanların problemlerinin ve sorunlarının anlaşılması için zemin
hazırlar ve beraberinde onların yaşamlarını iyileştirmesi için yardım eder.
Sosyal sorunların tespit edilmesi ve tanımlanması kadar çözülmesi de çok önemlidir.
Tanımlanan sosyal sorunların çözümüne ilişkin genel olarak beş temel adımdan söz edilebilir
(Sullivan, 2006; 16); birincisi, sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edilerek önlemler almak,
ikincisi, sosyal reform yapılması, üçüncüsü, alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumda
kurumların veya devletin soruna müdahale etmesi, dördüncüsü, sorunların yeniden
tanımlanması ve nedenlerine ilişkin araştırmaların yapılması ve son olarak sosyal sorunlardan
etkilenen kesimlere devlet desteğinin sağlanmasıdır. Güçlendirme birey, grup, organizasyon
ve toplulukla yapılabilmektedir.

14.2.1.1. Bireysel Güçlendirme
Bireysel güçler, eğitim altyapısını, çalışma geçmişini, problem çözme ve karar verme
becerilerini, kişisel yeterlilikleri ve özellikleri, fiziksel ve finansal kaynakları ve olumlu
davranışları içermektedir. Kendinizi anlamanız başkalarını anlayabilmeniz için sizin
yeteneğinizi geliştirir (Jones & Biesecker, 1980; Kirst-Ashman & Hull, 2006). Yani kendinizi
anlamadan başkalarını anlayamayacağınız gibi kendi yeteneklerinizi de geliştirmek mümkün
değildir. Başka insanlar, sizin de mücadele ettiğiniz benzer duygular, sorunlar ve problemlerle
uğraşmaktadır. Sizin kendi güçlü yanlarınızı tanımanız, başkalarındaki aynı şeyleri tanımanız
kadar önemli olmaktadır.
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14.2.1.2. Gruplar Vasıtasıyla Güçlendirme
Güçleri

kullanarak,

bir

grup

perspektifinden

insanlar

için

güçlendirmeyi

gerçekleştirmeye bir örnek olarak grupların desteklenmesi verilebilir. Bu gruplar benzer sorun
ve problemlere sahip olanları desteklerler ve biraraya gelerek zorlukları nasıl yeneceklerine
dair birbirine bilgi, destek ve kaynaklar için karşılıklı tavsiyeler sağlamaktadırlar (Toseland &
Rivas, 2005). Bu gruplar güçlerin tanımlanması ve kullanımına vurgu yaparlar.
- Bir grup çocuk okulda toplanarak yaşamları üzerinde boşanmanın etkilerini
tartışabilirler
- Kanser teşhisi konulmuş bir grup insan ve onların aileleri hastalığın etkilerini ve
hastalıkla nasıl başedeceklerine dair konuları tartışabilirler.
- Hastaneden henüz tahliye edilmiş bir grup psikiyatri hastaları, topluluk içinde
sosyalleşebilmeleri için biraraya gelerek tartışmalar yapabilirler.
- Bir grup boşanmış çocuk sahibi olanlar biraraya gelerek tek başına çocuk
yetiştirmenin zorluklarını ve tecrübelerini paylaşabilirler.

14.2.1.3. Organizasyon ve Topluluk Güçlendirmesi
Toplulukları güçlendirmek ve geliştirmek için güçler perspektifi dikkate değer öneme
sahiptir. Vatandaşların dini, kültürel, sportif ve eğlenmeye dair organizasyonları; özel
firmaları, okullar, kütüphaneler, parklar, polis ve itfaiye gibi kamu kurumları; hastaneler ve
sosyal hizmetler gibi kar amacı gütmeyen kamu kurumları gibi potansiyel topluluk değerlerini
kullanarak topluluğun işlevlerini ve yaşam kalitesini artırmayı sağlamak mümkündür.
Aşağıdakiler örnek olarak verilebilir;
- 60 civarı genç liderler, kendilerinden daha genç olan 700 kişiye genç güçlendirme
müfredatını öğretmek için eğitilirler. Gençlere yerli halkın uyuşturucu, suç ve çetelerle
mücadelesini sunan müfredat, geleneksel olmayan yöntemlerle geliştirilmiş olup, özgüveni
geliştirmektedir. Projede bir kolej tarafından ortak olarak sponsorluk desteği verilmiştir.
- Yaşlılar, Yaşlanma Enstitüsü'nü, 2 tanesi halihazırda kapandıktan sonra alternatif bir
beslenme yeri için ikna ve organize edilebilir.
- Bir grup evsiz çocuklu kadın, birbirlerinin çocuklarına bakım sağlayacakları ve
ayrıca haftada birkaç gün toplulukla yemek hazırlamayı paylaşacakları bir konaklama kurumu
açmak için birlikte çalışıyorlar. Onların ortak gayretleri, yeni evlerini planlamanın, satın
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almanın, modellendirmenin ve bakımının her aşamasında biraraya gelecekleri anlamına
gelmektedir.
- Bir grup henüz yeni mezun olmuş üniversite öğrencileri kendi çevrelerinde ücretli
veya ücretsiz olarak bildiklerini başkalarına öğretmek isteyen çevrelerindeki halktan bilgi
topladılar. Grup, bir gitarın nasıl çalınacağından Aristole'nin çalışmalarına kadar yerel halkın
öğretebileceği binlerce şeyi belirlemiştir. Bu topluluk kütüphanesi yaklaşımı, yerel halkın
öğrenimi, tartışması ve hoşça vakit geçirmesi için önemli bir yeni kaynak oldu.
- Yerel kiliselerin birleşmesi ve işbirliği sayesinde Merkezi Amerika'dan gelen
göçmenlere sığınak sağlanmıştır.

14.2.2. Güçlendirme Yaklaşımı Yasal ve Kurumsal Dayanakları
Güçlendirme yaklaşımı, Uluslararası ve Ulusal bir düzenek\sistem üzerine
konumlandırılarak yasal ve kurumsal meşruiyet sağlanmaktadır. Bunların başında TC
Anayasa'sı gelmektedir. Ayrıca, Uluslararası sözleşmeler de Anayasa kadar önemlidir
(Anayasa'nın 90. md. onaylanan uluslararası sözleşmeler için bunu emretmektedir). Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları ise diğer önemli bir yasal ve kurumsal
dayanaktır. Bir diğeri 10. Kalkınma Planı olmaktadır. Dördüncüsü Ulusal İstihdam
Stratejisi'dir. Nihai olarak ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun almış olduğu kararlar
doğrultusunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu genelge ve
yönetmelik olmaktadır. Bahsedilen kurum ve stratejiler aşağıda kısaca açıkladıktan sonra,
güçlendirme yaklaşımı daha detaylı olarak açıklanacaktır.

Şekil 1: Güçlendirme Yaklaşımı Yasal Dayanakları
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Türkiye, sosyal yardımları 30 yılı aşkın bir süredir merkezi yönetimin idaresinde
yapmaktadır. İllerde Valilerin, ilçelerde ise Kaymakamların başkanı olan Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarının objektif kriterler doğrultusunda yaptıkları tespitler neticesinde,
muhtaç olanlara ayni ve nakdi yardımlar dağıtılmaktadır. Muhtaçlığın giderilmesi
amacıyla hızlı, esnek ve yerel farklılıkları göz önüne alan bir yapıya ihtiyaç duyulduğundan,
geleneksel kamu örgütü yapılanmasından farklı bir yöntem izlenmiştir. Her il ve ilçede Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile müracaatları hızla karşılayacak şekilde hedef kitleye
en yakın noktadan desteklerin verilmesi hedeflenmiştir. Kısaca Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları'nın aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir (ASPB, 2017).


Hızlı ve esnek yapı



Yönetişim ilkesine uygunluk



Yerellik (subsidiarite) ilkesine uygunluk



Ülke genelinde yaygın yapı (tüm il ve ilçelerde olmak üzere 1000 SYDV)



Yerelde en üst düzey amirin desteği



Diğer kamu hizmetleri ile iletişim ve bağ



Son yıllarda hayata geçen bilişim uygulamaları (SOYBİS, Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri Projesi) ve Puanlama Projesi



Vakıf çalışma usullerine ilişkin düzenlemelerin Fon Kurulu tarafından hızla
belirlenebilmesi ve sosyal-ekonomik değişikliklere hızlı tepki verilebilmesi
2014-2018 yıllarını içeren 10. Kalkınma Planı ile genelde sosyal politikalar ve sosyal

hizmetler ve özel olarak ise bu politikalarla istihdam arasında ilişkinin kurulmasına yönelik
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önemli hedefler konulmuştur. Türkiye'de bulunan tüm dezavantajlı grupların ekonomik ve
sosyal olarak içerilmelerine katkı sağlayan ve birbiriyle entegre olan politikalar belirlenmiştir.
İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı başlığı altında ise, istihdamın ve işgücü
piyasasında yeteri kadar bulunmayan kadınların istihdama teşvikleri yanında, istihdam ile
sosyal yardımlar arasında bir ilişki kurulması da özellikle hedeflenmiştir. Bu amaçla aktif
istihdam

programlarının

artırılması,

çocuk,

hasta

ve

yaşlı

bakım

hizmetlerinin

yaygınlaştırılması ve kadın girişimcilere özel olarak bütüncül destek programlarının hayata
geçirilmesi hedeflenmiştir (Kalkınma Planı 10, 2017, 187). Zira sosyal yardımlara bağımlılık,
bireyin ve toplumun nihayetinde fonksiyonlarının kısmen zayıflamasına veya kaybetmesine
yol açabilecektir (Beki, 2009, 60). O nedenle, sosyal yardım ile istihdam bağlantısının
güçlendirilmesi, yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma
geçirilmesi amaçlanmıştır.
Sosyal alanın müdahalessinde ve düzenlenmesinde önemli bir diğer yasa ise 2828
sayılı sosyal hizmetler kanunudur. 1983 yılında çıkarılan kanun, şimdiye kadar birçok kez
değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler, sosyal politikalar ve sosyal hizmetler alanında hem
dünyada hem de Türkiye'de ortaya çıkan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla yapılmıştır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler kanunu, Türkiye'de sosyal hizmetlerin uygulanmasında kamu
kurumlarına ve bu amaçla kurulmuş özel kurumlara en önemli bir dayanak olmaktadır.
Kanunun 4. maddesinin genel esaslar kısmında kimlere uygulanacağı belirtilmiştir (SHK,
Resmi Gazete, 2017).
Madde 4 – Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) Bu Kanun kapsamına giren sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler, Devletin denetim ve
gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak
bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakım ve diğer hizmetlerin kapsamı ve bu
hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma usûl ve esasları ve diğer
hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve
mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.
c) Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç
sakat ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır.
d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya
bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde
öncelikler, muhtaç olma derecesi ve başvuru veya tespit sırası esas alınarak belirlenir.

Ulusal İstihdam Stratejisi, 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu (YPK)
tarafından kabul edilmiş, 30 Mayıs 2014 tarihli ve 29015 sayılı Resmî Gazete’de
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yayımlanmıştır. Ulusal İstihdam Stratejisi dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir.
Temel politika eksenleri belirlenirken, makroekonomik politikaların istihdamı teşvik edecek
biçimde sürdürülmesi, işgücü verimliliğinin artırılması, işgücü piyasasının katılıktan
arındırılması, çalışanların istihdam güvencesinin artırılması, istihdama erişimde zorluklarla
karşılaşan dezavantajlıların işgücüne katılımının desteklenmesi vurgu yapılmıştır. Tüm bu
reformların sosyal koruma şemsiyesinin genişletilmesine ilaveten, güvenceli esneklik temel
yaklaşım olarak benimsenmiştir. Ulusal İstihdam Stratejisi'nin temel politika eksenleri
aşağıdaki dört madde ile özetlenebilir (ÇSGB, 2014, 2).
 Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi
 İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması
 Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması
 İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi
Temel politika eksenlerinin hayata geçirilmesinde uygulanacak politikalar başlığı
altında, sosyal yardımların hak temelli ve önceden belirlenmiş objektif kriterlere dayalı olarak
sunulması, sosyal koruma hizmeti, hane halkı kompozisyonu da dikkate alınarak kişilerin
ihtiyaçlarına uygun çalışmayı teşvik edici şekilde tanımlanması, yoksulluk riski altında olan
kişilere yönelik faaliyetlerin artırılması, kamu tarafından uygulanan sosyal korumaya yönelik
programların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve özellikle çalışabilir durumdaki yoksul
vatandaşların üretken duruma getirilerek, sürdürülebilir gelir elde etmeleri sağlanması
hedeflenmiştir (ÇSGB, 2014, 38).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 yılında çıkardığı sosyal yardımlar ve
istihdam bağlantısının etkinleştirilmesine ilişkin genelgesinde, 01.04.2010 tarihinde yapılan
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda, sosyal yardımlar ile istihdam bağlantısının güçlü bir
şekilde kurulması kararına atıf yapılmıştır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yoksul kesimin,
sosyal yardımlara bağımlı hale gelmemesi amacıyla, sosyal yardım alanların istihdama
kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na
görevler vermiştir (ASPB, 2015). Dolayısıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nun kararı doğrultusunda, çalışabilir yoksullara verilen yardımların
çalışmayı teşvik edecek şekilde verilmesini benimseyen aşağıdaki kararı almıştır.
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 17.02.2012 tarihinde geniş
kapsamlı işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu protokolde “Sosyal Yardım ile İstihdam
Bağlantısının Etkinleştirilmesi” ayrı bir başlık altında ele alınmış, sosyal yardım sisteminin,
yardımlardan yararlanan kişileri en kısa sürede istihdama kazandıracak şekilde
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yapılandırılması ve çalışabilir durumdaki yoksullara verilen nakdi yardımların, çalışmayı
teşvik edecek şekilde tasarlanması yükümlülüklerimiz arasında sayılmıştır."

Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2017 tarihli Resmi
Gazete'de yardım alanların istihdamına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlanmıştır.
Yönetmeliğe göre; 18-55 yaş arasında olup son bir yıl içinde en az bir kez sosyal yardım alan
vatandaşlar, çalışma hayatına yönlendirilecektir. Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda
olanlar, İŞKUR'a kaydedilecek. İŞKUR, bu kişileri uygun durumdaki işlere, mesleki eğitime
veya aktif işgücü programlarına yönlendirilecektir. İlkokul çağında ya da daha küçük çocuğu
olan kadınlar ve sürekli hastalık hali bulunanlar hariç, teklif edilen işi haklı bir sebep olmadan
üç kez reddedenlerin sosyal yardımı bir yıl süreyle kesilecektir (ASPB, 2017).
Güçlendirme yaklaşımı, devleti en önemli aktör olarak görmektedir. Sosyal
politikaların uygulayıcısı ve düzenleyicisidir. Devlet bu anlamda serbest piyasa anlayışına
müdahale etmekte, çıkardığı yasalarla piyasayı düzenlemekte ve toplumsal adaleti ve dengeyi
sağlamaktadır. Zira devlet, yasalar yapar, kurumlar oluşturur ve makro ve mikro plan ve
programları üretip hayata geçirir. O nedenle devlet güçlendirme yaklaşımında merkezi ve
yerel yönetimleriyle, bakanlıklarıyla, sağlık ve eğitim kurumlarıyla var olmalı ve uyumlu
şekilde çalışmalıdır. Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere devlet ve devletin kurumları, hem
kendi aralarında hem de özel sektör, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde
çalışmalıdır. Şekilden de anlaşılacağı gibi, sadece kamunun değil diğer kuruluşların da birbiri
ile karşılıklı iletişim, etkileşim ve uyum içerisinde çalışmaları beklenmektedir.
Şekil 2: Güçlendirme Yaklaşımı Aktörleri
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14.2.3. Güçlendirme Yaklaşımı Hedefleri
Güçlendirme yaklaşımının en temel amacı bütüncül bir bakış açısı ile sürdürülebilir bir
kalkınmanın sağlanmasıdır. Kalkınma sadece maddi anlamda bir gelişme değil ayrıca sosyal
alanda da gelişmeleri ifade etmektedir. Yani, iktisadi anlamda büyüme toplumsal gelişmelerle
beraber desteklendiği takdirde sürdürülebilirlik sağlanabilecektir. Bir diğer ifadeyle,
verimliliğe dayalı büyüme ile güçlendirilmiş birey merkezli toplumlarda, elde edilen gelirin
farklı katmanlar arasında adil paylaşılması, sosyal adalet ilkesinin sağlanması ve geleceğe dair
sağlıklı bir bakış açısının ortaya konulması ile sürdürülebilir olunur.
Bu anlamda, güçlendirme yaklaşımında temel hedefler belirlenmiştir. Bireyin
güçlendirilmesi, sorunların yerellik ilkesi ile çözülmeye gayret gösterilmesi ve halk ile
bütünleşme, hem kamunun içinde hem de kamu ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
işbirliği, sürekli gelişen teknolojinin etkilediği mesleklerde eğitimin sağlanması, sosyoekonomik kalkınma ve her alanda sürdürülebilirlik güçlendirme yaklaşımının önemli
hedefleri arasında yer almaktadır.
Tabi ki, bu hedeflere ulaşmak için sosyal alanda politikalar üretmek ve bunları yapılan
projelerle uygulamak, bireyi ve toplumu güçlendirecektir. Projeler sadece sosyal alanla
kalmayacak, istihdam ve emek piyasalarının ihtiyacını karşılayacak, gerekirse piyasanın
ihtiyaçlarına

uygun

mesleki

eğitimi

destekleyecek

bir

bütüncül

bakış

içerisinde

gerçekleştirilmelidir. Böylece, kendi dinamikleri ile işleyen kalıcı bir sürdürülebilirliğe
ulaşılmış olacaktır.
Şekil 3: Güçlendirme Yaklaşımı Hedef ve Çıktıları
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Güçlendirme yaklaşımı ile özellikle toplumda dışlanmış, sosyal ve ekonomik sorunlar
içerisinde bunalmış ve kendi kendine yetecek durumda olmayan, eğitim ve sağlık sorunları
gelecek yaşamında engeller oluşturan, çalışmaya gücü yettiği halde emek piyasasına girme
konusunda ümidini yitirmiş veya düzenli yapılan sosyal yardımlardan dolayı çalışma gereği
duymayan, devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalandığı için kayıtdışı çalışmayı tercih
eden ve dezavantajlı gruplar arasında bulunan göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve engellileri
toplumsal yaşama sosyal ve ekonomik olarak katılımını sağlayarak, devlete mali olarak yük
getirmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece, üretebilecek iken kamunun
kaynaklarından yardım alanların, eğitim, sağlık, psikolojik ve mali destek ile işgücüne
katılmaları sağlanmakta ve kamunun yaptığı sosyal harcamaların daha çok ihtiyacı olanlara
harcanması söz konusu olmaktadır.
Şekil 4: Güçlendirme Yaklaşımı Hedef Kitlesi

Güçlendirme yaklaşımı ile dışlanmış bireyler meslek sahibi olmakta, orta yaş ve üstü
olanların ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanarak aktif yaşlanmaları (active aging)
temin edilmekte, kayıt dışılık azalmakta, ülkenin üretimi dolayısıyla milli geliri artmakta,
birey ve toplumun üretime odaklanması sağlanmakta, ev hanımlarının da işgücüne
katılımlarının artması ile aileye desteğin ve çocukların okul öncesi eğitime katılımlarının
artması ve göçmenlere verilen eğitim ve yardımlarla topluma olan entegrasyonları
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hızlandırılmış olmaktadır. Yaklaşımın insan merkezli olması ile sosyal olarak dışlanmışlara
da pozitif ayrımcılık gözetilmektedir.
Tablo 1: Güçlendirme Yaklaşımı Faydaları
Orta yaş ve üstü olanların ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanır
İnsan odaklı, eşitlikçi, kapsayıcı ve çok boyutlu yaklaşım
Ülkenin üretimi ve milli geliri artmakta
Birey ve toplumun üretime odaklanması
Ev hanımlarının da işgücüne katılımlarının artması
Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın azaltılması
Kamu kurumlarının birbirleriyle ve özel sektörle işbirliğini artırması
Prim ödeyen sayısında artış ile kamuda uzun vadede tasarrufun sağlanması
Yerindeliğe vurgu yapılması ve hızla değişim ve çözüme ulaşılması
Göçmenlerin entegrasyonunun artırılması
Eğitimli ve sağlıklı topluma erişim
Kayıt dışılığın azalması
Dezavantajlı grupların güçlendirilmesi

Sosyal sorunların tespit edilmesi ve tanımlanması kadar çözülmesi de çok önemlidir.
Tanımlanan sosyal sorunların çözümüne ilişkin genel olarak beş temel adımdan söz edilebilir
(Sullivan, 2006; 16); birincisi, sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edilerek önlemler almak,
ikincisi, sosyal reform yapılması, üçüncüsü, alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumda
kurumların veya devletin soruna müdahale etmesi, dördüncüsü, sorunların yeniden
tanımlanması ve nedenlerine ilişkin araştırmaların yapılması ve son olarak sosyal sorunlardan
etkilenen kesimlere devlet desteğinin sağlanmasıdır.
Aşağıdaki şekilde, ilk üç süreç genel olarak koruyucu önlemler, reformlar ve
yapılması gereken müdahaleler gösterilmektedir. Bunlara rağmen birtakım nedenlerden dolayı
muhtaç durumda olanlara yönelik ayni, nakdi yardımlar yanında, çalışabilir olanlara mesleki
eğitim ve sosyal destekler sağlanır. Bu süreci başarıyla geçenler istihdam edilmeleri ile
bireysel ve dolayısıyla toplumsal güçlendirmeye doğru mesafe alınmış olacaktır. Bir diğer
ifadeyle, bireyin kendi ayakları üzerinde durması temin edilirken, hem bireyin hem de
toplumun eş zamanlı olarak güçlenmesi sağlanacaktır. Böylece, eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişebilen, üreten, vergi ödeyen bireyin güçlenmesi ile sosyal barış ve sosyal adaletin tesis
edildiği güçlü topluma ulaşılmış olacaktır.
Şekil 5: Güçlendirme Yaklaşımı Süreci
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14.3. Bayrampaşa Güçlendirme Yaklaşımı Uygulamaları
Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen güçlendirme yaklaşımı
uygulamalarının genel olarak iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Merkezi İdare
tarafından Kaymakamlıklardan beklenen hizmetlerdir ki, uygulanması zorunlu olan
hizmetlerdir. Bunlar daha çok Merkezi Yönetim tarafından belirlenmiş ve Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü üzerinden muhtaç olanlara verilen ayni ve
nakdi yardımlar olmaktadır. Destekler kısaca, nakit, eğitim, gıda, giyim, yakacak ve afet
yardımları olarak belirtilebilir. Ayrıca, düzenli olarak yapılan eşi vefat etmiş kadınlara,
öksüz/yetimlere, muhtaç asker ailelerine, asker çocuklarına yönelik yardım programları, yaşlı
ve engelli aylıkları destekleri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Güçlendirme yaklaşımı uygulamalarının diğer boyutu ise, kaymakamlıkların 5442
sayılı il idaresi kanunundan ve ilgili yasalardan desteğini alarak; bireysel ve toplumsal fayda
üretmek, kamunun maddi ve manevi menfaatini gözetmek ve sosyal alanda inovasyonlar
meydana getirmek amacıyla yapılmış olan çalışmalardır. Üstelik bu çalışmalar, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden kendilerine tahsis edilen bütçenin, temel
hizmet ve yardımlar aksatılmadan, kullanılmasıyla yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, tahsis
edilen bütçenin daha efektif kullanımı ile daha fazla bireysel ve toplumsal faydaya
ulaşılmakta ve uzun vadede kamu kaynaklarından tasarruf imkânı da ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 6: Faaliyetlerin Kategorik Olarak Sınıflandırılması

14.3.1 Sosyal Projeler
Günümüzde toplumsal alanda modernizmin etkisi artmasına rağmen, sosyal sorunlar
da buna paralel olarak çoğalmakta ve yaygınlaşmaktadır. Emek piyasasının aksamasından
kaynaklanan makro ve mikro sorunlar beraberinde işsizlik, gelir adaletsizliği ve yoksulluk
yanında, çalışma yaşamından aile hayatına, çocuklardan yaşlılara ve benzer birçok alanda
sosyal sorunların varlığı söz konusu olmaktadır. Ayrıca, yaşlılık, hastalık, özürlülük, çocuk
emeğinin sömürülmesi ve eğitime ilişkin sorunlar da sayılabilir. Özellikle, sanayi
devriminden önceki toplum yapısında sorun olarak nitelendirilmeyen yaşlılık, sanayi toplumu
ile birlikte sorun haline gelmiş ve artarak devam etmektedir. Çünkü geleneksel toplumdaki
geniş aile yapısı yaşlıların bakımını da sağlamakta iken, sanayi toplumunda çekirdek aile
yapısının oluşması sonucunda yaşlılık başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Bir yönüyle,
modernleşme ile birlikte koruyucu görevini üstlenen geniş ailenin parçalanması, değişimin
hızla gerçekleşmesi ve diğer faktörler, sağlık, eğitim, konut, yoksulluk, ve dışlanma gibi
birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Koçak, 2016, 5).
Bu anlamda, ortaya çıkan sosyal sorunlara müdahale, öncelikli olarak koruyucu ve
önleyici politikalar anlamında olması gerekmektedir. Ancak, koruyucu ve önleyici
politikaların yeterli olmadığı durumlarda merkezi yönetim tarafından desteklenen ve merkezi
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idarenin temsilcisi olan yerel yönetimlerce uygulanan müdahaleci politikaların devreye
sokulması önem arz etmektedir. Bu anlayış içerisinde, güçlendirme yaklaşımı ile yerelde
ortaya çıkan bu sorunlara müdahale etmenin gerekli olduğu görülmektedir. Aşağıda birkaç
tanesi açıklanan sosyal projelerde "bireyin güçlendirilmesi ile toplumun güçleneceği" anlayışı
benimsenmiştir. Yani dezavantajlı olan bireylerin sorunlarının kalıcı olarak giderilmesi ile
kendi ayakları üzerinde durarak topluma entegre olabilen birey ve dolayısıyla toplum
hedeflenmektedir.

14.3.1.1. Bağımlılıkla Mücadele Projesi
Bağımlılıkla

mücadele

projesi

kapsamında,

Kaymakamlık

hizmet

binasında

bağımlılıkla mücadele bürosu açılmış ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi ile Toplum Sağlığı
Merkezinde görevli iki ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na sözleşmeli olarak
alınan bir psikolog olmak üzere toplam 2 psikolog bu proje kapsamında çalışmaktadır. Bu
büroda ilk müracaatların alınması, büroya başvuruda bulunanların değerlendirilmesi,
değerlendirme sonucu başvuruda bulunan kişilere öngörülen desteğin verilmesi, sorunlarını
gidermek veya gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlere yönlendirilmesi, ev ziyaretleri
yaparak aile ile ilgili sosyal destek sağlanması ve takiplerinin yapılması gibi hizmetler
verilmektedir.
Proje kapsamında, özellikle yaz döneminde çocukların internet bağımlılığı konusunda
uyarılması ve spor yapabilmelerinin teşvik edilmesi amacıyla 3294 sayılı kanun kapsamında
muhtaç olan ailelerin ilçe okullarında okuyan öğrencilere eşofman, spor ayakkabısı ve kitap
seti alınmaktadır. Ayrıca bu öğrencilere yönelik servis, yeme-içme ve kırtasiye ihtiyaçlarını
da karşılamak suretiyle yaz okulu açılmaktadır. Yaz okuluna katılan öğrencilere

etkili

konuşma, medya okur-yazarlığı, görsel sanatlar ve beden eğitimi gibi dersler verilerek yaz
dönemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Tablo 3:Proje Kapsamında Yapılan Ödemeler
Faaliyetin Adı

Yararlanıcı Sayısı

Toplam Tutar

Eşofman ve Spor Ayakkabı
Kitap Seti
Yaz Okulu

670 Öğrenci
325 Öğrenci
100 Öğrenci

38.350,80 TL
19.656,00 TL
37.558,30 TL

14.3.1.2. Okul Öncesi Eğitim Destek Projesi
0-6 yaş grubu insan zekasının en hızlı geliştiği dönemdir. Eğitime bir an önce
başlamak çocuklarımızın ilerideki başarısını pozitif etkileyecektir. Fakirlik döngüsünü
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kırmanın en önemli çözüm yolu eğitimdir. Bundan dolayı 3294 sayılı kanun kapsamına giren
ailelerin okul öncesi çocuklarının eğitim ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
tarafından karşılanmaktadır.

Tablo 4:Proje Kapsamında Yapılan Ödemeler
Eğitim Dönemi

Yararlanıcı Sayısı

Toplam Tutar

2015 - 2016

123 Öğrenci

109.500 TL

2016 - 2017

136 Öğrenci

68.000 TL

14.3.1.3. Oyun Temelli Dil Beceri Programı Projesi
Göçler hem göç edenler hem de göç edilen toplumlar için önemli sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Sorunların azaltılmasıyla da fırsatların arttığı görülmektedir. Ancak sorunların
azaltılması ve göçmenlerin entegrasyonu hem göçmenler hem de gidilen ülke yönetim ve
toplumu

için zorluklar içermektedir. Göçmenlerin

ekonomik, sosyal

ve kültürel

entegrasyonları sağlandığı takdirde bulundukları topluma değer katmaktadırlar. Bu hedeflere
ulaşılması için öncelikle, göçmenlerin bulundukları ülkenin dilini konuşabilmeleri ve
yazabilmeleri gerekmektedir.
2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrasında Türkiye'ye göçmen akını
başlamıştır. Bugün sayıları 3 milyona yakın olan Suriyeli göçmenlerin, göçün ilk yıllarında
barınma, sağlık, eğitim ve ekonomik sorunları ortaya çıkmıştır. Hükümetin yapmış olduğu
çalışmalar neticesinde özellikle sağlık, barınma ve çalışma izni gibi konularda ilerlemeler
sağlanmıştır. Bununla birlikte, Suriyelilere okullarda eğitim fırsatları sunulmasına rağmen,
hem Türkçe bilmemeleri ve öğretmenlerin Arapça bilmemeleri, hem de kültürel farklılıklar
ve önyargılardan dolayı, eğitimde beklenen mesafe alınamamıştır. Bu anlamda, Suriyelilerin
her alanda hızla mesafe almaları için Türkçe öğrenmeleri gerekmektedir. Bayrampaşa
Kaymakamlığı 2016 yılında başlatmış olduğu proje sayesinde, ilçe sınırları içerisinde oturan
ve savaş sonrası travma yaşayan Suriyeli göçmen çocuklarına yönelik evrensel ahlaki
değerlerle desteklenen oyun temelli dil öğrenme programı başlatmıştır. Bununla, mülteci
çocukların Türk Eğitim sistemine uyum sürecine katkının yanı sıra, kendilerine ve ailelerine
de psikolojik ve sosyal destekler sağlanacaktır. Çalışmada, Suriyeli 60 ilkokul öğrencisi
eğitim alırken, 40 Türk öğretmene farkındalık, 30 Suriyeli çocuk ebeveynine iletişim destek,
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10 Türk ailesine ortak paylaşımlar ve kültürel farkındalıkların kazandırılması eğitimleri
verilecektir. Ayrıca belli sayıda üniversite öğrencisi eğitilerek psikolog ve danışmanların
uygulamalarına destek vermeleri sağlanacaktır. Yapılan bu çalışma ile savaş sonrası travma
yaşayan Suriyeli göçmen çocuklara yönelik uygulanan oyun temelli dil beceri programının,
mülteci çocukların Türk Eğitim sistemi uyum sürecine katkısı gözlemlenmiş olacaktır.

14.3.1.4. Can ve Mal Güvenliği Afet Bilinci Eğitimi
3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı'ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme amacıyla açılan
can ve mal güvenliği afet bilinci kurslarında eğitim gören kursiyerler afet anında yapmaları
gerekenler, acil kurtarma, afet anında ve sonrasında çevredekileri sevk ve idare ile ilgili
konularda bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Kursu bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
sertifikaları ile acil durumlarda ve afet anlarında mahalle gönüllüsü olarak hizmet
vereceklerdir.

14.3.1.5. Yaşlılara Yönelik "Yalnız Değilsiniz" Projesi
Bayrampaşa ilçesinde ikamet eden ve 3294 sayılı kanun kapsamında korunmaya ve
bakıma muhtaç, evde yalnız başına yaşayan 65 yaş ve üstü yaşta olan, yaşlı vatandaşlara
yardımcı olmak hedeflenmektedir. Proje öncelikle, Bayrampaşa'da bulunan 65 yaş ve üstü
vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, bireysel olarak çözemeyecekleri sorunlar
karşısında onlara destek olmak ve sorunlarına çözüm bulmak amaçlıyla hazırlanmıştır.
Bayrampaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kayıtlı 93 yaşlı üzerinden
başlatılan proje çalışması ile yaşlılar bulundukları adreslerde ziyaret edilerek proje
kapsamında durumları değerlendirilmiştir. Bu veriler çeşitli başlıklar altında gruplandırılıp
“yaşam alanlarının temizliği ve onarımı, sağlık hizmetleri, rehberlik hizmetleri” gibi
ihtiyaçlarının temin edilmesine çalışılmaktadır. Proje ile, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve
Bayrampaşa Halk Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen ev ve kurum temizliği kursuna devam
eden 13 kursiyer eğitimlerinin uygulama bölümünü, tespiti yapılan yaşlılara ait evleri
temizleyerek yapmaktadırlar. Ayrıca, hayırsever vatandaşların da desteğiyle de yaşlıların
yaşadıkları alanlardaki olumsuzluklar giderilmektedir.
Bayrampaşa ilçesinde yapılan bu projenin başlatılmasıyla, kamu kurum ve
yetkililerine karşı ilgi ve sevginin arttığı görülmektedir. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı’nın yalnız yaşayan yaşlılara dönük yaptığı bu çalışmaların çevre
sakinleri tarafından fark edilmesi ve bilinirliliğinin artması sağlanmaktadır. Böylece çevredeki
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komşularda yaşlılara ve sorunlarına yönelik bir farkındalık oluşmakta ve yaşlılara yönelik
daha fazla yardım edilmesine neden olunmaktadır. Bu durum da yaşlıların devam eden
ihtiyaçlarına dönük olarak projenin sürdürülebilirliğine olumlu katkı yapmaktadır.

14.3.1.6. Sporda Yetenek Tespiti ve Spora Yönlendirme Projesi
Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından sporda yetenek tespiti ve spora yönlendirme
projesi ile sporun faydalarının ve felsefesinin tüm Bayrampaşa'da ilkokul çağındaki çocuklar
tarafından tanınması ve anlaşılmasını sağlamak, çocuk ve gençleri alkol, sigara ve uyuşturucu
bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasına katkı vermek; spora katılımı temin
etmek ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek
amaçlanmaktadır. Proje Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'nde bulunan okul yöneticileri, beden
eğitimi, sınıf ve rehberlik öğretmenleri ve antrenörlerin destekleri gerçekleştirilmektedir.
Proje Bayrampaşa'da eğitim-öğretim gören 3. ve 4. sınıflarda okuyan 7000 öğrenciye
uygulanmaktadır. Bu proje ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmiştir;
 Çocukların spora katılımını sağlamak
 Çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek
 Çocukların spora yatkınlıklarını ve ilgisini belirlemek
 Yetenek tespiti, yönlendirmesi, gelişimi ve takibini yapmak
 Türk sporunun başarısına süreklilik kazandıracak performans sporcularını
belirlemek
 Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek
 Lisanslı sporcu sayısını artırmak
 Çocuklara olimpiyat ruhu ve bilincini aşılamak
 Sporcuların erken ve doğru seçimi ile sürekli ve yüksek sportif verimlilik
sağlamak
 Risk altındaki çocuklar için hayata ilişkin seçenekler sunmak
 Çocuk ve gençleri alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi zararlı
alışkanlıklardan uzak tutmak

14.3.1.7. Suriyeli Ailelere Sosyal Uyum Desteği
Kamunun yapmış olduğu projelere ilave olarak, sivil toplum kuruluşları da
tamamlayıcı projeleri ile özellikle göçmen ailelerinin toplumsal ve ekonomik uyumuna katkı
sağlamaktadırlar. Bu çalışma, Suriyeli göçmenlerin uyumunu artırmak amacıyla aileler ve
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çocukları ile yapılan ve nihayetinde onların sosyal uyumunu artırması beklenen bir projedir.
Proje, Bayrampaşa Kaymakamlığı ile bir STK işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Çalışma
kapsamında, göç, ölüm, savaş, ayrılık gibi travmatik vakalar yaşamış mülteciler arasından
oluşturulmuş çocuk ve anne grubuna psiko-sosyal destek programı geliştirilerek, duyguların
paylaşılması, ortak değer ve sorunlar üzerinden, güven, umut, paylaşma duygusu ve sosyal
kaynak ve destek gruplarının farkına varılması sağlanması ile sosyal uyumun artırılması
hedeflenmiştir.
Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yabancılara yönelik sosyal
uyum yardım programı kapsamında Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan tespitler
doğrultusunda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların yapılabilmesi için aşağıdaki
demografik kriterlerden birinin karşılanıyor olması gerekmektedir.

-

18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu

haneler,
- En az 2 engellisi (sağlık kurulu raporunda engellilik oranının yüzde 40 ve üzeri
olması gerekmektedir) bulunan haneler
- Tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan haneler
- 18 yaşından küçük en az 4 kişinin olduğu haneler
- 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu
haneler (60 yaş ve üzeri birey varsa dâhil edilmektedir.)
- Bağımlılık oranı 1,5’tan büyük veya eşit olan haneler (Toplam kişi sayısı –(18-59
yaş arası engeli olmayan kişi sayısı)/(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı)
>1,5)

Tablo 4: Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı (28/11/2016–10/06/2017)
BAŞVURAN
TOPLAM
KİŞİ
SAYISI

4630 KİŞİ

BAŞVURAN
TOPLAM
HANE SAYISI

880 HANE

BAŞVURUSU
KABUL
EDİLEN KİŞİ
SAYISI

2367 KİŞİ

DEMOGRAFİK

DEMOGRAFİK

KRİTERLERE

BAŞVURUSU

KRİTERLERE

UYGUN

KABUL EDİLEN

UYGUN

OLMAYAN KİŞİ

HANE SAYISI

OLMAYAN

SAYISI

2263 KİŞİ

HANE SAYISI

329 HANE

551 HANE
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Sosyal yardım uyum programında hak sahipliği şartlarından biri olan demografik
kriterler söz konusu yardım programının paydaşlarının ortak görüşleri doğrultusunda
belirlenmiştir. 2017 yılı Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere mevcut demografik
kriterler, faydalandırılacak kişi sayısı projeksiyonları ve yardım tutarında değişikliğe gidilerek
1 milyon hedefi 1,3 milyona; kişi başı aylık 100 TL nakdi yardım tutarı ise 120 TL’ye
yükseltilmiştir.

14.3.1.8. "Bayrampaşa Engellilerine Ulaşıyor" Projesi
Engellilere yönelik hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için engelli
bilgilerine ulaşılması en temel gerekliliktir. Bayrampaşa Kaymakamlığı öncülüğünde
başlatılan proje kapsamında; ilçede yaşayan ve farklı kurumlar tarafından kayıt altına alınmış
tüm engellilerin bilgileri bir araya getirilerek güncellenmiştir. İlgili ve yetkili kurumlarca bu
konuda farkındalık sağlanması amacıyla çalışma başlatılmış, bu kapsamda 5609 engelli
verileri elde edilerek Nüfus Müdürlüğü’nün verileri ile karşılaştırılmış ve 3952 kişilik engelli
veri tabanı oluşturulmuştur.

Bu veri tabanı üzerinden engelli sorunları giderilmeye

çalışılmıştır. Bu anlamda kamu kurumlarında asansörler, tuvaletler, zeminin kayganlığı gibi
kullanım alanlarına yönelik çalışmalar yapılmış ve engellilere uygun hale getirilmiştir.
Ayrıca, kamu personeline işaret dili eğitimi verilmiş, engelliler okulu açılmış ve engellilerin
işe yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

14.3.1.9. Yardımların Koordinasyonu Projesi
Bayrampaşa'da farklı kurumların yaptıkları yardımların aynı kişilerin eline geçmesinin
önüne geçmek, yardımların gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını sağlayabilmek için
yardım yapan tüm kurumlar arasında işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile mükerrer
yardımların önüne geçmek, yardım alan ailelerden çalışabilir durumda olanlarına meslek
edindirmek ve sürekli yardım alır pozisyonundan çıkarmak, yardımları daha çok eğitim
amaçlı hale dönüştürerek yoksulluk döngüsünün kırılmasını sağlamak hedeflenmiştir. Bu
amaçla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Bayrampaşa Belediyesi, Kızılay
ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Vakıf toplantılarına davet edilmiştir. Yapılan
yardımların koordinasyon içerisinde yapılması yönünde ilke kararına varılmış ve yardımlar
kamu kurumları arasında koordineli bir şekilde dağıtılmaya başlanmıştır. Böylece,
yardımların mükerrer yapılmasının önüne geçilerek, daha fazla muhtaca ulaşılarak
yardımların sayısı artırılmıştır.
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14.3.2 Meslek Edindirme Kursları
Meslek edindirme kursları güçlendirme yaklaşımı içerisinde en stratejik boyutta yer
almaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alanlar içerisinde yaşı
uygun olup çalışabilecek durumda olanlara, sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi
amacıyla mesleki eğitimler verilmektedir. Böylece, muhtaçların içinde çalışabilir durumda
olanların sosyal yardımlara bağımlı hale gelmemesi ve istihdama kazandırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da beklentileri
arasındadır. Diğer bir ifadeyle, muhtaçların yardım alan birey olmaktan çıkartılıp, üretken,
vergi veren ve kendi sosyal güvenlik primini ödeyenler olması sağlanmalıdır. Bu anlamda,
Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından özellikle hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan iş
alanlarına yönelik eğitimler verilmektedir. Eğitime gelenler, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan ve çalışabilir durumda olanlardan seçilmektedir.

Tablo 4: İstihdam Kapsamında Açılan Meslek Edindirme Kursları
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KURS ADI
Hasta ve yaşlı refakatçisi kursu
Ev ve kurum temizliği
Hasta ve yaşlı refakatçisi kursu
Ev ve kurum temizliği
Park bahçe ve koruların bakımı kursu
Su bazlı boya badana kursu
Aşçı yardımcılığı kursu
Ev ve kurum temizliği
Ev ve kurum temizliği
Ev ve kurum temizliği
Evde çocuk bakımı
Aşçı yardımcılığı kursu
Güvenlik Elemanı Yetiştirme
Hasta ve yaşlı refakatçisi kursu
TOPLAM

KURSİYER
SAYISI
22
25
23
16
17
10
10
10
13
13
16
12
8
10

KURS SAATİ

KURS TARİHLERİ

560
21.12.2015-13.05.2016
208
22.02.2016-31.05.2016
560
21.03.2016- 31.03.2016
208
18.04.2016-15.06.2016
272
11.05.2016-28.06.2016
176
21.09.2016-26.10.2016
896
02.11.2016-06.04.2017
208
09.01.2017-07.03.2017
208
10.10.2017-13.12.2017
208
17.03.2017-25.05.2017
432
03.04.2017-19.06.2017
896
07.04.2017-21.09.2017
100
01.06.2017-23.06.2017
560
03.04.2017-13.07.2017
205 KURSİYER

Tablo 5: Kursiyerlerin Hali Hazırda Durumu
Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan

20 Kişi

Henüz Sosyal Güvenlik Kapsamında Olmayıp Çalışan

57 Kişi

Kursiyerliği Devam Eden

30 Kişi

Çalışmayan

69 Kişi

Meslek edindirme kursları ile kısaca aşağıdaki hedefler belirlenmiştir;


Öncelikle bir meslek sahibi olabilmek
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Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma gelebilmek



Yoksulluk kültürünün önüne geçmek



Eğitim ile yoksulluk döngüsünü kırmak



Sosyal dışlanmayı azaltmak



İstihdam edilebilir nitelikleri arttırmak

14.3.2.1. Hasta ve Yaşlı Refakatçı Bakımı
3294 sayılı kanun (SYDV, 1986) kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme
amacıyla açılan hasta ve yaşlı bakım kurslarında eğitim gören kursiyerler, ev ve kurumlarda
kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını,
kendisinin ve hasta yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabileceği bilgi ve beceriye sahip
olacaktır. Ayrıca sahip oldukları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde, bakımevlerinde, hastanelerde, psikiyatri kliniklerinde veya
huzurevleri gibi hasta ve yaşlı bakımına ihtiyaç duyulan her yerde bu işi yapabilecek eğitime
sahip olacaklardır.

14.3.2.2. Ev ve Kurum Temizliği Kursları
3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme amacıyla açılan
temizlik kurslarında teorik ve uygulamalı eğitim gören kursiyerler ev, büro ve kurumlarda
hijyen kurallarına uygun olarak temizlik yapabilme bilgi ve becerisine sahip olacaktır. Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları ile kamu ve özel sektörün bu alandaki personel
ihtiyacının olduğu her yerde, aile ve tüketici hizmetleri alanı sektöründe, konaklama
işletmelerinde, danışma ve temizlik şirketleri gibi yerlerde çalışma imkanı bulacaklardır.

14.3.2.3. Park, Bahçe ve Koru Bakım Kursu
3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme amacıyla açılan
Park, Bahçe ve Koru Bakım Kurslarında eğitim gören kursiyerler, ekim-dikim ortamı
hazırlayabilme, çevre koşullarını düzenleyebilme, süs bitkilerinde budama ve hastalıkları ile
mücadele edebilme bilgi ve becerisine sahip olacaktır. Kursiyerler, mezuniyetleri sonrasında
alacakları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları ile yeni kurulan sitelerde park ve
bahçelerin bakımı ile ilgili çalışma imkanına kavuşacaklardır.
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14.3.2.4. Park, Bahçe ve Koru Bakım Kursu
3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme amacıyla açılan
Boya ve Badana Kurslarında eğitim gören kursiyerler boya hazırlama, boyama teknikleri ile
ilgili konularda bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Bu kursu bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikaları ile ev, işyeri vs. gibi yerlerin boya ve badanasının yapılması ile ilgili olarak
çalışma imkanı sağlayacaklardır.

14.3.2.5. Aşçı Yardımcılığı Kursu
3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olup Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’ndan sosyal yardım alan ailelere yönelik meslek edindirme amacıyla açılan
aşçı yardımcılığı kurslarında eğitim gören kursiyerler aşçı yardımcılığı ve yemek yapımı ile
ilgili konularda bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Bu kursu bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı sertifikaları ile iş yeri, lokanta, aşevi vs. gibi yerlerde aşçı yardımcılığı ile ilgili çalışma
imkânına kavuşacaklardır. Bu proje, Bayrampaşa’da bulunan 18-45 yaş aralığında yardım
alan veya sigorta primi devlet tarafından ödenen çalışabilir durumdaki bayanları
kapsamaktadır.

14.3.3. Sürekli Olarak Yapılan Yardımlar
Bayrampaşa Sosyal Yardımlar ve Dayanışma Vakfı üzerinden aşağıda listelenen
yardım sürekli ve düzenli olarak yapılmaktadır. Aşağıda listelenen, herhangi bir sosyal
güvenlik çatısı altında olmayıp, bir şekilde dezavantajlı ve muhtaç duruma düşmüş olan
gruplardır. Prim gibi herhangi bir karşılık olmadan yapılan bu ödemeler, primsiz ödemeler
olarak da adlandırılmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak, gerekli şartları sağlayanlara
karşılıksız olarak sürekli ve düzenli bu yardımlar yapılmaktadır.
 Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı
 Öksüz / yetim yardım programı
 Yaşlı ve engelli aylıkları
 Muhtaç asker ailesi yardım programı
 Asker çocuğu yardım programı
 Şartlı eğitim, sağlık ve gebelik programı
Tablo 6: Sürekli Olarak Yapılan Primsiz Ödemeler
2012-2016 YILI MERKEZİ YARDIM VERİLERİ (TL)
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YARDIM TÜRÜ
Engelli Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Yaşlı Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Ailesi
Muhtaç Asker Çocuğu
Şartlı Eğitim

2013 YILI
SAYI
TUTAR
771
2.838.490
107
244.246
640
901.533
127
303.500
0
0,00
53
50.750
0
0,00
705
141.625

2014 YILI
SAYI
TUTAR
788
3.245.894
88
250.379
603
961.822
131
341.750
0
0,00
107
164.250
0
0,00
808
232.895

2015 YILI
SAYI
TUTAR
795
3.422.137
75
228.311
564
1.153.620
135
351.500
20
10.200
84
138.750
2
1.400
875
304.528

2016 YILI
SAYI
TUTAR
790
3.836.238
80
274.155
551
1.345.104
135
355.250
30
29.400
69
116.000
7
2.200
822
240.058

Şartlı Sağlık
Şartlı Gebelik
TOPLAM

76
1
2.480

165
2
2.692

232
16
2.798

257
13
2.754

13.410
60,00
4.493.615

38.740
540
5.236.271

68.285
2.300
5.681.032

83.720
2.305
6.284.431

Kaynak: Bayrampaşa SYDV verilerinden derlenmiştir.

14.3.4 İstihdama Yönlendirme Aşaması
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kurulduğu 1986 yılından beri sosyal
yardımları yapan en önemli kurum olması, vatandaşın yardımları alma konusunda
beklentilerinin sürekli yüksek olması ve yardım reddedildiğinde gerginlikleri artırıcı
boyutlarda davranışlar sergilemeleri, sosyal yardımlarda çalışan personelin alışkanlıkları,
istihdam imkanlarının yetersizliği ve sosyal yardımların istihdama yönlendirmede yetersiz
olması nedeniyle, sosyal yardımlar zamanla alanlarda alışkanlık yapmış ve çok sayıda
çalışabilir 18-45 yaş arası sağlıklı kişilerin faydalandıkları görülmüştür.
Bayrampaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat
eden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen bireyler hane halkı bazında incelenerek yaşları 18-45
arası içerisinde çalışabilir durumda olanlar öncelikle işe yönlendirilmeye gayret
gösterilmektedir. Ancak yeteri mesleki bilgi ve beceri bulunmuyorsa, ilgili olan İŞKUR, Halk
Eğitim ve Mesleki Eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak açılan meslek kurslarına
yönlendirilmektedir. Özellikle ev hanımlarının katılımını artırmak amacıyla, küçük çocuğu
olan kadınların çocukları okul öncesi eğitime alınarak, kurslara katılabilmeleri ve sonrasında
çalışabilmeleri imkanı sağlanmaktadır. Aynı zamanda çocuklarında akranları ile birlikte
eğitim almaları temin edilmektedir.
Şekil 7: Güçlendirme Yaklaşımı İstihdama Yönlendirme Döngüsü
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Kurslara katılmaları gerekenlerin tespitinden sonra dikkat edilen en önemli konu ise
eğitim alacakların ikna edilmesi sürecidir. Öyle ki; yıllardır Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı'ndan sosyal yardımları alan bireylere, ayrıca günlerinin önemli bir kısmını
geçirecekleri bir kursa getirmekte ikna etmek oldukça zor olmaktadır. O nedenle, kurslara
davet edilenlere önceden Vakıf'tan verilen yardımlara ilave olarak, İŞKUR'un maddi
destekleri de eklenince iki katı bir yardım sağlanmış olmaktadır. Böylece kursa eğitime
gelenler hem aldıkları sosyal yardımı iki katı alacaklar hem de mesleki eğitim sürecinden
geçmiş olacaklardır (bayanlara 1000 TL, erkeklere 1300 TL). Ayrıca, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı'nın genelgesine uygun olarak, kurslardan sonra işe başlayanlara ayni
yardımlar devam ettirilmektedir (ASAP, 2014).
İlk bakışta verilen ilave destekler ek mali yük getiriyor gibi görünse de, eğitim
sonrasında iş bulup çalışmaya başlayanların sosyal yardımları kesilecek ve ayrıca kendi
primlerini de ödemeleri mümkün olacaktır. Böylece, birey sosyal yardım alan kişi olmaktan
çıkacak, üreten, vergi veren ve sosyal güvenlik primini ödeyerek sosyal güvenli sistemi içine
dahil olarak, kendi ayakları üzerinde duran kişi olacaktır. Yani hem kendisi hem ailesi sosyal
güvenlik sistemine dahil olunca sağlık hizmetlerini ücretsiz alacak, emeklilik hakkı kazanacak
ve geleceğe aile fertleriyle birlikte daha güvenle bakacaktır. Ancak, yaşı ve çalışma gücü
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uygun olup, bu süreçleri reddeden bireyin sürekli yardımları dışında sosyal yardımları Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 genelgesine göre yeniden değerlendirilecektir.
İstihdama yönlendirmeye örnek olarak Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın Bayrampaşa
Belediyesi ve İŞKUR ile yapmış olduğu işbirliği verilebilir. Belediye, İŞKUR işbirliğiyle
park bahçelerde istihdam edilmek üzere 100 kişilik bir çalışabilir vasıfsız bir ekibin işe
alınması amacıyla çalışması yapılmış, fakat kontenjanın doldurulamadığı için Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan, sağlık primi (GSS) devlet tarafından
ödenen çalışabilir durumda olan 900 kişiye ulaşılmıştır. Bunlardan 9 kişi, biri özürlü olmak
üzere, işe başlamıştır. Diğerlerinin niçin çalışmadıkları araştırıldığında birçoğunun kayıtsız
olarak çalıştığı, aynı zamanda sosyal yardım aldığı tespit edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'nın ilgili genelgesinde belirtilen sürekli yardımlar hariç, sosyal yardımları
kesilmiştir. Böylece, kesinti sonucu kullanılmayan para sosyal yardım alan ailelerin
çocuklarının okul öncesi eğitime gitmelerinde, yaz okulu açılmasında, çocuklara kitap,
eşofman, spor ayakkabısı alınmasında ve bağımlıkla mücadelede kullanılmıştır. Ayrıca
eğitime devam edenlere öncekinden daha fazla sosyal yardım yapılarak, eğitim almaları teşvik
edilmiştir. Ayrıca önceden 200-300 TL arası yapılan yardımlar, 500 TL olarak yapılmıştır.

639

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sosyal ve ekonomik sorunlar, geniş toplum kesimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu anlamda sanayi devriminden sonra başlangıçta sosyal sorun olarak karşılaşılan sorunların
yanı sıra, zaman içinde insanlığın gelişmesine paralel olarak yeni sosyal sorunlar da ortaya
çıkmıştır. Bu anlamda sorunlar, sanayileşmenin başlangıcında işsizlik, yoksulluk, gelir
dağılımındaki adaletsizlik vb. genelde işçi kesiminin sorunları olarak tanımlanmakta iken,
insanlığın gelişimi ile birlikte sağlık, eğitim, konut, çevre, eşitsizlik, ayrımcılık, demografik
değişim ve yaşlanma, göçler de yeni sorunlar olmuştur. Ancak genelde gerek sanayileşme
döneminin gerekse sanayileşme sonrası dönemin sorunlarının kaynağı, devlet tarafında eksik
planlamanın yanında, birey tarafında eğitim ve sağlığa erişimin yetersizliğinin emek
piyasalarına erişimi de zorlaştırıyor olmasıdır.
Özellikle eğitim seviyesinin düşüklüğü, kayıt dışı istihdamı ve işgücüne katılma
oranını etkilemektedir. Ayrıca, dezavantajlı gruplar arasında sayılan kadınların, gençlerin ve
engellilerin daha da fazla etkilendikleri görülmektedir. Dışlanma, kayıt dışılık, yoksulluk,
fiziksel ve psikolojik hastalıklar ve suça karışma gibi sorunlar toplum içinde sık görülebilir
hale gelmektedir. Öyle ki, bu sorunlar bir sarmal halini alarak bireyden aileye ve sonrasında
da topluma yansımaktadır. Bu nedenle, günümüz sosyal sorunlarının ortaya çıkmadan evvel
öngörülerek tedbirlerin alınması ve muhtemel sonuçlarının azaltılması, hem devlete yüksek
maliyeti hem de birey ve topluma verdiği maddi-manevi hasarlar yönüyle önemli olmaktadır.
Bu anlamda, çalışmada önerilen güçlendirme yaklaşımı, öncelikle koruyucu ve önleyici
politikaları önermektedir. Buna rağmen oluşabilecek aksaklıkların neticesinde sosyal ve
ekonomik desteğe ihtiyacı olanlar için merkezi idareyle birlikte yerelde politikaların
üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Güçlendirme yaklaşımı ile genel olarak,
yerelleşme, kamu kurumları ve kamu-özel sektör arasında işbirliği, sosyal yardım alanlar
içinde çalışabilir olanları tekrar üretime yönlendirme ve sosyal sorunları azaltma
hedeflenmektedir. Aşağıda güçlendirme yaklaşımının faydaları kısaca açıklanmıştır.
 İnsan odaklı politikaların öne çıkması.
 Orta yaş ve üstü olanların ekonomik ve sosyal hayata katılımları sağlanır.
 İstihdam edilenlerin sayısını artırarak, ülkenin üretimi ve milli geliri artmaktadır.
 Bireyin ve toplumun güçlendirilmesi ile toplumun hedeflerine odaklanabilmesi
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 Ev hanımlarının da işgücüne katılımları ile çocukların okul öncesi eğitime katılımının
artması veya çocukların okul öncesi eğitime katılımları ile ev hanımlarının istihdama
katılımlarının kolaylaşması.
 Demografik avantaj olan demografik fırsat penceresi sürecindeki Türkiye'nin, bu
fırsatı optimum şekilde geçirmesi sağlanmış olacaktır.
 Güçlendirme yaklaşımı orta gelir tuzağından çıkışta ülkemize önemli bir katkı
sağlayacaktır.
 Yaşlanan nüfusun birtakım faaliyetler ile aktif yaşlanma sürecine dahil edilmeleri ile
hem onların birikim ve tecrübelerinden toplumun diğer bireylerinin faydalanması hem
de daha kaliteli bir yaşlılık yaşamaları sağlanmış olacaktır.
 Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın azaltılması sağlanır.
 Sosyal barış ve sosyal adalet sürecine katkı sağlanır.
 Kamu kurumlarının birbirleriyle ve özel sektörle işbirliğini artırır.
 Prim ödeyen sayısında artış ile kamuda uzun vadede tasarruf sağlanır.
 Yerindeliğe vurgu ve hızla değişim ve çözüme ulaşılması sağlanır.
 Yerelde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal kalkınmanın hızlanması temin edilir.
 Göçmenlerin entegrasyonunun artırılmasına katkıda bulunulur.
 Eğitimli ve sağlıklı topluma erişime destek verilmesi.
 Kayıt dışılığın azaltılması, prim ve vergi gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanması.
 Dezavantajlı

grupların sorunlarına odaklanarak farkındalık oluşturulması ve

güçlendirilmelerine destek verilmesi
Bayrampaşa İlçesinde uygulanan güçlendirme yaklaşımından elde edilen sonuçlar
doğrultusunda aşağıdaki öneriler ifade edilebilinir;
 Sosyal sorunların çözümü ne sadece devlete ne de sadece bireye ve piyasaya
bırakılmalıdır. Bunların birbirleriyle uyumu içerisinde ve toplumsal fayda üretecek
şekilde işbirliği hedeflenmelidir.
 Sosyal sorunlarla mücadele sürdürülebilir olmalıdır. Sürdürülebilirlik sayesinde birey
ve toplumun güçlendirilmesi sağlanacaktır. Böylece sadece tüketen değil, üreten ve
sürdürülebilir bir topluma da ulaşılacaktır.
 Sosyal sorunların çözümü için yapılan projeler, öncelikle koruyucu ve önleyici
yaklaşımlar benimsenerek tasarlanmalıdır.
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 Sosyal projelerin tasarlanması ve uygulanmasında sosyal sorunun çözümünün "bireyin
hakkı" olduğu yaklaşımı yanında ayrıca istihdam ve üretim odaklı da yaklaşılmalıdır.
 Dezavantajlı gruplar içinde çalışabilir durumda olanlarının niteliklerinin artırılması
yoluyla sosyal yardımlara olan bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.
 Mesleki eğitim ve istihdam ilişkisine önem verilmelidir.
 Yapılan yardımların genel olarak şartlı yardımlar şeklinde yapılmalıdır. Özellikle
eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin talebi yardımlar ile teşvik edilmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Çalışma hayatını merkeze alan modern anlayışta sosyal sorunlara dair
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.Sosyal sorunlar azalmıştır
B.İşsizlik azalmıştır
C.Sosyal adalet artmıştır
D.Sosyal sorunlar ölçülebilir olmuştur
E.Sosyal güvenlik önemi azalmıştır
2. Küreselleşme ile birlikte aşağıdaki hangi olgu veya olgular değişime uğramıştır?
I. Teknoloji
II. Kültür
III. Toplumsal yapı
IV. İş ve aile hayatındaki beklentiler
V. Demografik yapı
A.Sadece I ve III

B. I, II, III, IV ve V

D.Sadece I ve IV

C. Sadece I, II, III ve V

E.Sadece I, II ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımı ile hedeflenmemektedir?
A.Yerelde uygulama
B.İnsan odaklı
C.Güçlü birey
D.Güçlü toplum
E.Merkezden kontrol
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4. Güçlendirme yaklaşımında öncül aktör aşağıdakilerden hangisidir?
A.Birey
B.Sivil toplum
C.Vakıflar
D.Devlet
E.Özel sektör
5. Güçlendirme yaklaşımında öncelikli olarak aşağıdaki hangi yaklaşım veya
yaklaşımlar benimsenmektedir?
I.Koruyucu yaklaşımlar
II.Önleyici yaklaşımlar
III.Sosyal yardımlara öncelik vermek
IV.Bireyin olumlu yanlarının değerlendirilmesi
V.Güçlendirici yaklaşımlar
A.Sadece I ve III
B. I, II, III, IV ve V
C. Sadece I, II, III ve V
D.Sadece I ve IV
E.Sadece I, II ve IV
6. Sosyal politika için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. II. Dünya savaşından sonra “Refah devleti” konularına odaklanılmıştır
II. Sosyal politikalar 1850'li yıllarda Keynesyen politikaların etkisinde kalmıştır
III. Sosyal politikalar 1950'li yıllarda liberal politikaların etkisinde kalmıştır
IV. II. Dünya savaşına kadar işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalardı
A.Sadece I ve III

B. I, II, III ve IV

D.Sadece I ve IV

C. Sadece I, II ve III

E.Sadece I, II ve IV
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7. Sosyal politikaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri etkin
olmaktadır?
I. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri
II. Sosyal devlet yaklaşımları
III. Yönetimde bulunan elitlerin düşünceleri
IV. Devletin yetenekleri
A.Sadece I ve III

B. I, II, III ve IV

D.Sadece I ve IV

C. Sadece I, II ve III

E.Sadece I, II ve IV

8. 1990’lı yıllarda serbest piyasa yaklaşımı ile sosyal devlet arasında nasıl bir denge
ortaya çıkmıştır?
A.Liberal anlayış kuvvetlenmiştir.
B.Sosyal devlet kuvvetlenmiştir.
C.İkisi arasında bir denge kurulmuştur.
D.Sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir.
E.Keynesyen politikalar öne çıkmıştır.
9. Sosyal politikaların yerelleşmesi ile aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
sağlanmış olmaktadır?
I. Yerel toplumun katılımının sağlanması
II. Sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir
III. Bireyin ve devletin aktif katılımı
IV. Aşağıdan yukarıya işleyen toplumsal dayanışma
A.Sadece I ve III

B. I, II, III ve IV

D.Sadece I ve IV

C. Sadece I, II ve III

E.Sadece I, II ve IV

647

10. Aşağıdakilerden hangisi, birey ve toplulukların çevrelerine daha fazla egemen
olabilmeleri ve bireysel veya topluluğa ait hedeflere yönelebilmeleri için ekonomik, sosyal,
siyasi ve manevi güçlerini artıracak kaynakları elde etmeleri anlamına gelir?
A.Liberalleşme
B.Güç perspektifi
C.Güçlendirme yaklaşımı
D.Devletleşme
E.Yerelleşme

Cevaplar
1.D

2.B 3.E 4.D 5.C 6.D 7.B 8.D 9.B 10.C
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