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Önsöz
Sosyal Politika I adlı bu çalışma; Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Eko-

nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin ders kitabı gereksinimlerinin karşı-
lanabilmesi amacıyla hazırlanmış, kitabın içeriğinin belirlenmesi sürecinde öğrencilerin 
ders programları ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Kitabın yazılarak basıma hazırlanması sürecinde çok sayıda değerli kişi katkı sağla-
mıştır. Her şeyden önce üzerimizde emeği olan tüm hocalarımıza ve bu çalışmaya katkı 
sağlayan değerli yazarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ayrıca, bu kitabın hazırlanması doğrultusunda bize fırsat tanıyan ve gerekli ortamı 
sağlayan Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Açıköğretim Fakültesi ve İktisat Fakültesi 
Dekanlıkları’na teşekkür borçluyuz. 

Son olarak da kitabın baskıya hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm Üniversite-
miz çalışanlarına teşekkür ediyor, kitabın öğrencilere ve başvuracaklara faydalı olması-
nı diliyoruz.

Editörler
Prof.Dr. Abdurrahman İlhan ORAL

Doç.Dr. Yener ŞİŞMAN
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sosyal politika bilim dalını geniş ve dar anlamı ile tanımlayabilecek,
Sosyal politikanın ortaya çıkış sürecini ve sosyal politikanın ortaya çıkış neden-
lerini açıklayabilecek,
Sosyal politikanın kimleri, hangi risklere karşı koruduğunu ifade edebilecek, 
Sosyal politikanın hede�erini ve sosyal sorunlara karşı yaklaşımını belirleyebilecek,
Sosyal politikanın önemini ve gerekliliğini değerlendirebilecek bilgi ve beceri-
ler kazanabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar
•	 Sosyal	Politika
•	 Sanayi	Devrimi
•	 Bağımlı	Çalışma

•	 Sosyal	Politikanın	Kamusal	
Niteliği

•	 Sosyal	Refah

İçindekiler








Sosyal Politika I
Sosyal Politika Bilim Dalına
İlişkin Genel Bilgiler

•	 SOSYAL	POLİTİKA	KAVRAMI
•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	ORTAYA	ÇIKIŞINI	
HAZIRLAYAN	KOŞULLAR

•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	KAPSAMI
•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	ÖZELLİKLERİ
•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	HEDEFLERİ
•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	FİNANSMANI
•	 SOSYAL	POLİTİKANIN	ÖNEMİ
•	 SOSYAL	POLİTİKA	İLE	DİĞER	SOSYAL	
BİLİMLER	ARASINDAKİ	SINIRLAR

SOSYAL POLİTİKA I



SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI
Sosyal politika en temel anlatımı ile sosyal nitelikli politikaları konu alan bir bilim 
dalıdır (Altan, 2011: 3). Kavram etimolojik olarak incelendiğinde sosyal kelimesinin 
Latince “socius” kelimesinden gelmekte olduğu ve ortak arkadaş, dost anlamına geldi-
ği görülmektedir. Temel öğesini oluşturan politika ise kelime anlamı olarak toplumda 
belirli bir amaca yönelik önlemler bütününü ifade etmektedir. Türk Dil Kurumunun 
iktisat terimleri sözlüğünde politika sözcüğünün karşısında “belirlenen amaç veya he-
de�ere ulaşmaya yönelik karar ve eylemler bütünü” ifadesi yer almaktadır.

İki kelime bir araya geldiğinde devletin belirlenen toplumsal amaç veya hedef-
lere ulaşmak için aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamalar, sosyal politikanın 
kavramsal içeriğini oluşturmaktadır. Sözcüklerin bu anlamından yola çıkıp en ge-
nel anlamda bir sosyal politika tanımı yapmak gerekirse “Bir ülkede devletin ülke 
insanının mutluluğu ve refahı hedefine yönelik olarak ülke insanının sağlığı, eğitimi, 
güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde 
aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü” sosyal politika tedbirleri ola-
rak sayılabilir. Sosyal politikanın belirgin amprik odağı, yurttaşların genel esen-
liklerinin sosyal eylem yoluyla desteklenmesidir (Alcock ve diğerleri, 2011:15).

Sosyal politika kavramı ilk kez 19. yüzyılın ilk yarısında Wilhelm Heinrich 
Riehl tarafından kullanılmıştır. Sosyal politika bilim dalının teorisinin ise yine Al-
man bir bilim adamı olan Otto Von Zwideneck Südenhorst tarafından ortaya atıl-
dığı kabul edilmektedir (Şenkal, 2007: 27). Sosyal politika biliminin temellerinin 
Almanya’da atılması, Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de başlamış olduğu ve sosyal 
politika ile sanayileşme arasında direkt bir ilişki bulunduğu düşünüldüğünde, üs-
tünde durulması gereken bir konudur. Sanayileşmenin önce İngiltere’de başlaması 
ve İngiltere ile Amerika Birleşik Devletlerinin birinci kuşak sanayileşmiş ülkeler 
olduğu göz önünde bulundurulursa Almanya, ikinci kuşak sanayileşen ülkeler 
arasındadır ve devlet eliyle sanayileşmenin yaşandığı bir ülke olarak görülmek-
tedir. Ayrıca Almanya’daki sanayileşme, birinci kuşak ülkelerin ardından gerçek-
leştiği için bu ülkelerin deneyimlerinden yararlanma imkânı söz konusudur. Bu 
çerçevede sanayileşmenin kötü yüzü olarak ortaya çıkan uzun çalışma saatleri, 
parçalanan aile yaşamı, bireylerin sosyal hayattan uzaklaşması ve yabancılaşmaya 
karşı devletin önlem alma gerekliliğine olan inanç, sosyal politika biliminin te-
mellerinin Almanya’da atılması için uygun ortamı yaratmıştır. 

Genel olarak sosyal politikanın kavramsal çerçevesini çizen ancak çok geniş 
bir tanım olan devletin belirli toplumsal amaç ve hede�ere ulaşmak için aldığı 
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kararlar bütünü tanımlaması, sosyal politika bilim dalını tanımlamakta yetersiz ve 
oldukça genel kalmaktadır. Ulaşılmak istenen hedefin ne olacağı, kararların han-
gi yöntemlerle alınacağı gibi konular sosyal politika bilim dalının alt başlıklarını 
oluşturmakla beraber, sosyal politika bilim dalına ilişkin tanımların içeriklerinde 
yer almaktadır. Bu anlamda sosyal politika literatüründe, sosyal politikanın bir bi-
lim dalı olarak ortaya çıkış sürecine ve sosyal politikanın kapsamındaki farklılığa 
ilişkin olarak ikili bir tanıma gidildiği görülmektedir. 

Dar Anlamda Sosyal Politika Kavramı
Dar anlamda sosyal politika kavramı bu bilim dalının ortaya çıktığı zamanlarda-
ki kapsamını vurgulamaktadır. Buna göre dar anlamda sosyal politika, işçi statü-
sünde çalışanların iş ilişkileri ve çalışma yaşamında korunması amacıyla devletçe 
alınan karar ve sürdürülen uygulamaları konu alan bilim dalıdır. Dar anlamda 
sosyal politika, kapitalist ekonomi düzeninden hareket eden, sadece işçi ve işve-
ren veya sermaye ve emek sınıfı arasındaki mücadeleyi konu edinen, bu iki sınıf 
arasındaki mücadeleye sadece iş ilişkileri çerçevesinde yaklaşan, amacı toplum 
düzeninin korunması ve sürdürülmesi olan düzenlemeler bütünüdür (Tuna - Yal-
çıntaş, 1997: 30).

Kavramın içerdiği unsurları ele aldığımızda karşımıza Sanayi Devrimi ile pa-
ralel olarak kapitalist ekonomik sistem, sistemin ilerlemesi için gerekli sermaye, 
sermaye birikimini oluşturan en önemli unsur olarak işçiler ve sermaye ile işçi-
ler arasındaki ilişki çıkmaktadır. Sanayi Devrimi ile üretim sınırsız bir enerjiye 
kavuşmuş ve kitlesel tüketim için kitlesel üretim olarak ifade edilebilecek fordist 
üretim anlayışı egemen hale gelmiştir. Fordist üretim anlayışı ve Sanayi Devrimi, 
fabrika sistemini gerekli kılmaktaydı. Fabrika sisteminde işçiler bir araya gelmek-
te ve makinelerin belirleyici olduğu bir ritm ile çalışmak durumunda kalmaktay-
dı. Dolayısıyla Sanayi Devrimi öncesinin genellikle parça başı olarak çalışan ve 
üretim merkezlerinde, yani fabrikalarda, toplanmayıp genellikle evlerde yapılan 
üretim faaliyetleri son buluyordu (Kennedy, 1995: 104). Fabrika sistemi sayesinde 
işçi ve işverenler aynı çatı altında bir araya gelmeye başlıyorlardı. Bu süreçte ege-
men olan kapitalist ekonomik sistemin temel hareket noktası, sermaye birikimi 
ve sermaye birikimini sağlayacak girişimci ile üretim sürecinde işverene bağımlı 
olarak çalışacak işçidir. Bu anlamda Sanayi Devrimi çalışma yaşamında iki sını�ı 
bir üretim yapısı oluşturmuş ve sını�ı toplum yapısı belirgin hale gelmiştir. Bu 
süreç doğrultusunda sosyal politikanın amacı, bu iki sınıf arasındaki tezatların 
giderilmesi ve mevcut ekonomik düzenin sürdürülmesi olarak ifade edilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda “dar anlamda sosyal politika, amacı toplumsal ada-
let ve adil bir gelir dağılımı olan, ekonominin işleyişindeki aksaklıkları düzeltici rol 
oynayan, sınıf mücadelesinin ortaya çıkma nedenlerini azaltıcı önlemler alarak 
toplumsal bir denge gözetmeye çalışan, barış ve denge bilimidir” (Talas, 1990: 12). 
Barış ve denge bilimi olarak tanımlanmasındaki temel neden, kapitalist ekono-
mik sistemin devamının sağlanmasının ekonomik büyümeyi, kalkınmayı ve re-
fahı temsil etmesi ve bu sistemin devamının da korunacak denge ile mümkün 
olduğuna duyulan inançtır. Barış bilimi tanımı ise sosyal politikanın diğer tüm 
bilimlerden ayrılan hümaniter bir bakış açısını ve yaklaşımını temsil etmektedir. 

Dar anlamda sosyal politikanın bu şekilde tanımlanması, sanayileşmenin ürü-
nü olarak ortaya çıkmasından ve sanayileşmenin ortaya çıkardığı sosyal sorun-
larla mücadele etmek için üretilen kamu politikaları olarak görülmesinin bir so-
nucudur (Dereli, 2002: 1). Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, sosyal politika 
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yasal - kurumsal düzenlemelerden önce ve öte bir politika özelliği taşıdığından ve 
yasal düzenlemelere yön verdiğinden, bu politikaların belirlenmesinde toplumsal 
konumlanma ve güç ilişkileri oldukça önemlidir (Koray, 2008: 27). Sanayileşen 
dünyanın egemen sınıfı olan burjuvazinin bu süreçte sermaye birikimini hızlan-
dırmak istemesi ancak işçi sınıfının ağır ve zor çalışma şartlarına olan tepkisi, 
devletlerin ilk olarak bu yönde sosyal politikalar üretmesini gerekli kılmıştır. Sa-
nayileşme ile toplumda oldukça güçlü bir konuma gelen burjuvazi, devlete ege-
men olmak isteği ile düzenin devamı için gerekli olan işçilerin çalışma şartlarında 
iyileştirme yapma arasında tercihini düzenin devamından yana kullanarak dev-
letlerin bu süreçte çalışma hayatını düzenleyici rol oynamasının önünü açmıştır. 
Sosyal politikanın ilk uygulamalarının özellikle ağır çalışma şartlarına yönelik ol-
ması ile kadın ve çocukları konu alması bu toplumsal güç dengesinin bir sonucu 
olarak sosyal politikaların en az seviyede ve sadece bu koşullara dayanamayacak 
durumdaki hassas sını�arı kapsamasına neden olmuştur.

Dar anlamda sosyal politika kavramını tanımlayarak, unsurlarını açıklayınız.

Geniş Anlamda Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında büyük etkisi olan Sa-
nayi Devrimi, sosyal politikanın yalnızca dar anlamdaki tanımına temel teşkil 
etmektedir. Bu yaklaşım ile günümüzdeki sosyal sorunlara çerçeve oluşturmak 
mümkün değildir. İnsanların birlikte yaşamaları ile başlayan sosyal sorunlar ve 
sosyal sorunlara çözüm bulma arayışı Sanayi Devrimi’nin doğurduğu sını�ı top-
lum yapısı ve kapitalist ekonomik sistemin devamı amacıyla zorunlu hale gelmiş 
ve toplumun refahına hizmet edecek politikalar üretme gerekliliği dolayısıyla sos-
yal politika bilimi doğmuştur. 

Sosyal politikanın bir disiplin haline gelmesi Sanayi Devrimi ile paralellik gös-
terse de kökeni insanlık tarihi kadar eskidir (Şenkal, 2007: 28). Sosyal sorunların 
değişiklik gösteren yapısı, sosyal politikanın da dinamik bir yapıda olmasına ne-
den olmaktadır. Sosyal politika, genel anlamı ile refahın sağlanmasını hedef alan, 
sosyal sorunlara çözüm arayarak bu hedefe hizmet eden bir bilim dalıdır. Bu tanı-
mı ile sosyal politikanın, sosyal sorunlara müdahale etme nedeni refahı artırmak 
ortaya çıkışındaki gereklilik ise toplumsal mekanizmaların, sosyal sorunların çö-
zümünde yetersiz kalması ile açıklanmaktadır. Özellikle piyasa mekanizmasının 
ortaya çıkışı ve piyasanın toplumsal ilişkilerin merkezine yerleşmesi ile birlikte 
(Polanyi, 2009: 101) sosyal politika hem kapitalizmin vicdani yönünü temsil et-
meye başlamış, hem de hangi olguların piyasa dışında tutulması gerektiğine karar 
veren bir mekanizma haline gelmiştir. 

Piyasa olgusu ve sosyal politika arasındaki ilişki ile ilgili daha detaylı bilgi ve sos-
yal politikanın sosyal sorunlara bakışını daha iyi anlayabilmek için “sosyal politika 
forumundan” radyo programının kayıtlarına http: //www.acikradyo.com.tr/default.
aspx?_mv=a&aid=26-482 adresinden ulaşabilirsiniz.

Geniş anlamda sosyal politika kavramı, birkaç şekilde tanımlanabilmektedir. 
Kapsamının genişliği vurgulanmak istendiğinde “toplumun bağımlı çalışan ekono-
mik yönden güçsüz ve özel olarak bakım, gözetim, yardım, desteklenme gereksini-
mi duyan kesimlerinin ve grupların karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri risklere, 
olumsuzluklara karşı en geniş biçimde korunmalarına yönelik kamusal politikala-
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rı konu alan sosyal bilim dalı” (Altan, 2009: 4) tanımı yapılabilmektedir. Topluma 
bakış açısının ideolojik sınıf kavramından farklı olduğu vurgulanmak istendiğinde 
“topluma bir bütün olarak bakan, toplum içinde bütün sını�arı ilgilendiren çok çe-
şitli konuları sınıf farkı gözetmeksizin ele alan bir disiplin” (Talas, 1990: 32) tanımı 
yapılabilmektedir. Geniş anlamda sosyal politikanın toplumsal ve siyasi hayattaki 
durumu vurgulanmak istendiğinde ise varlığını liberal devlet anlayışına ve bu anla-
yışı değiştirmek isteyen mücadelelere, demokratik siyasi rejimlere, eşit oy hakkına 
borçlu bir bilim dalı (Koray, 2008: 36-37) tanımı yapılabilmektedir.

Tüm bu tanımlardan hareketle geniş anlamda sosyal politikayı, amacı sosyal 
adalet ve sosyal eşitlik ile birlikte toplumların refahını sağlamak olan, kapsamı 
sosyal sorunların kapsamı ile paralellik gösteren, ekonomi politikalarına sosyal 
boyut katma amacında olan ve ekonominin işleyişindeki aksaklıkları düzeltici po-
litikaların oluşmasını sağlayan, bu yönüyle sosyal dengeyi arzulayan hümaniter 
bir bilim dalı olarak ifade etmek mümkündür. 

Sosyal politikanın dar ve geniş anlamı tanımlandıktan sonra her ikisi arasın-
daki farkın analiz edilmesi kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Dar Anlamda Sosyal Politika Geniş Anlamda Sosyal Politika

Sanayi	Devrimi	ile	ortaya	çıkan	çalışma	
ilişkilerini	merkeze	alır.

Sanayi	Devrimi’nden	çok	eski	tarihlerdeki	
sosyal	sorunlardan,	sanayi	sonrası	toplumun	
sosyal	sorunlarına	kadar	geniş	bir	çerçeveye	
sahiptir.

Çalışma	hayatındaki	sorunları	iki	sınıf	(emek	-	
sermaye)	bağlamında	değerlendirir.

Sosyal	sorunlara	ve	çalışma	yaşamındaki	
ilişkilere	sınıf	perspektifinden	daha	geniş	bir	
perspektif	ile	yaklaşır.

Sadece	çalışma	ilişkilerinden	doğan	sorunları,	
temeline	işçi	statüsü	altında	çalışanları	
oturtarak	konu	alır.

Sosyal	hayatın	bütün	yönlerini	inceleyerek	
sosyal	sorunların	tümünü	konu	alır.	Çalışma	
ilişkilerindeki	kapsamı	işçiler	değil,	tüm	
bağımlı	çalışanlardır.

İktisadi	sistemi	kapitalist	sistem	olarak	
kabul	eder	ve	bunun	sürdürülmesi	için	
düzenlemelerin	üretilmesini	hedefler.

İktisadi	sistemi	merkeze	alarak	incelemelerini	
yapmaz.	Ekonomi	politikalarının	sadece	
liberal	politikalardan	ibaret	olduğunu	
varsaymaz.

Siyasal	düzenle	ilişkisi	genel	oy	hakkı	ile	
sınırlıdır.

Siyasal	düzenin	önemli	bir	parçası	haline	
gelecek	aktörlerin	oluşturulmasına	katkıda	
bulunur.

Dar anlamda sosyal politika kavramının ortaya çıkışındaki koşulların sosyal poli-
tikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına katkısını tartışarak geniş anlamda 
sosyal politika kavramı ile farklılıklarını açıklayınız.

SOSYAL POLİTİKANIN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN 
KOŞULLAR
Sosyal politikanın ortaya çıkışını hazırlayan koşullar temelde iki tarihsel gerçeğe 
dayanmakla beraber tarihin akışı içinde birçok olayla ilişkilendirilebilir. Sosyal 
politikanın ortaya çıkışına yol açan ilk olay Fransız İhtilali ve ihtilal sonrası orta-
ya çıkan düşünce ortamıyken diğeri Sanayi Devrimi’dir. Fransız İhtilali ve Sanayi 
Devrimi yaklaşık aynı zamanlarda gerçekleşen ve birbirini tamamlayan etkilere 
sahip olan iki gelişmedir. Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve sonrasında ortaya 
çıkan ekonomik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan fikirlerin ortaya çık-

Geniş Anlamda Sosyal 
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masını sağlamış, siyasal yapıları değiştirmiş ve Sanayi Devrimi’nin doğuşunu hız-
landırmıştır. Sanayi Devrimi ise doğrudan doğruya teknolojik bir gelişim süreci 
ile hem ekonomik bir değişim yaratmış hem de sosyal politikanın doğuşunu, or-
taya çıkardığı kavramlar üzerinden belirlemiştir. Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkar-
dığı bağımlı çalışanlar ve kapitalist ekonomik sistem, sosyal politikanın kavramsal 
çerçevesinin çizilmesinde referans noktaları olmuştur. 

Bu iki gelişmenin yanında 19. yüzyıl, yaşanan diğer gelişmeler ile birlikte in-
sanlık tarihinde en çok değişimin yaşandığı yüzyıldır (Tuna - Yalçıntaş, 1997: 22). 
Bu değişimin altında yatan en önemli neden sanayileşmedir. Sanayileşme sosyal 
tarihin daha önceki dönemlerinde rastlanmayan yeni bir iş ilişkisinin ve statüsü-
nün doğmasına yol açarak şehirleşmenin, bağımlı çalışmanın ve işçi sendikaları-
nın ortaya çıkmasını sağlamıştır (Altan, 2009: 2). Sanayi Devrimi ile birlikte üre-
tim yapısından teknolojiye, toplumsal yapılanmadan hukuk sistemine ve eğitime 
kadar her alanda önemli değişimler yaşanmıştır. Sanayi Devrimi, ortaya çıkardığı 
değişimler sonucunda yeni bir ekonomik ve toplumsal yapının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Bu yapı işletmenin aileden ayrıldığı, iş bölümünün ve sermaye biri-
kiminin geçerli olduğu bir yapıdır. Sanayileşme bu özellikleri ile toplum yapısını 
temelinden değiştirmiş ve merkezileştirilmiş, bireyselliğin ön plana çıktığı, sanayi 
toplumlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Toe�er, 2008: 51 - 75). Sanayileş-
me yeni sosyal sınıf ve tabakaların doğmasına yol açmış, mevcut sosyal yapıların 
neredeyse tamamını etkilemiş, üretim ve çalışma ilişkilerini kökten değişikliğe 
uğratmıştır (Ersöz, 2003: 124). 

Sanayileşmenin toplumsal ve ekonomik yapıda yarattığı farklılaşma ile ilgili daha detay-
lı bilgi için “Raymond Aron (1997) Sanayi Toplumu. Dergah Yayınları” adlı eserinden, 
Türkiye’nin sanayileşmesi ile ilgili detaylı bilgi için “İlhan Tekeli (2010) Sanayi Toplumu 
İçin Sanayi Yazıları. Tarih Vakfı Yurt Yayınları” adlı eserinden yararlanabilirsiniz.

Sanayileşme öncesi süregelen iş ilişkileri ve Sanayi Devrimi’nin gelişimi ile ortaya 
çıkardığı değişimler bu kitabın 2. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını hazırlayan iki tarihi olay, 
aynı zamanda işçi sınıfının ve kapitalist ekonomik düzenin de doğuşunu hazır-
lamıştır. Ancak sosyal politikanın varoluşunu bu iki olay açıklamaya yetmez. Bir 
bilim dalı olarak ortaya çıkışı, 19. yüzyılın ikinci yarısına denk gelmekle beraber 
sosyal politika, piyasa olgusunun ortaya çıktığı andan itibaren varolagelen, ulus 
devletlerin ortaya çıkışı ile yürütücüsünü belirleyen, yasal - kurumsal düzenleme-
lerden önce ve öte bir politikadır (Koray, 2008: 27). Fransız İhtilali’nin değiştirdiği 
siyasal ortam ve düşünce akımları, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı yeni iş iliş-
kileri ve her iki değişimin arkasında yatan özgürlükçü ve liberal anlayış doğrultu-
sunda yaşanan gelişmelerin bir bilim dalı olarak ortaya çıkardığı sosyal politika, 
bu gelişmelerden önce de varlığını sürdürmekteydi. Piyasa olgusunun ekonomileri 
kontrol ettiği bir toplumun “günümüzden” önce yalnızca ilkesel olarak bile var ol-
madığı görüşü (Polanyi, 2009: 86), sosyal politikanın da bir bilim dalı olarak “gü-
nümüz” zaman dilimi ile birlikte ortaya çıkmasını açıklamaktadır. Piyasa olgusu-
nun gelişiminden ve toplumun merkezine oturmasından önce de sosyal politika 
varlığını korumaktaydı. Ancak piyasanın sosyal ilişkileri belirleme kapasitesinin 
düşüklüğü, çalışma ilişkilerini düzenleyen geleneksel mekanizmaların varlığı, üre-
tim sürecinin sürekli bir enerji kaynağından yoksun olması, çalışma şartlarının 
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görece iyiliği ve sosyal sorunların belli bir seviyede kalması dolayısıyla Sanayi Dev-
rimi öncesi sosyal politika bir bilim dalı olarak ortaya çıkmamıştı. Sını�ı toplum 
yapısının belirgin bir şekilde ortaya çıkması, sosyal sorunların hızla artması ve ya-
şanan diğer gelişmeler, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve sanayileşmenin etkisi ile birlikte 
sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

SOSYAL POLİTİKANIN KAPSAMI
Sosyal politikanın kapsamını toplumun bütün kesimleri ve tüm sosyal sorunları 
olarak belirlemek mümkündür. Sosyal politikanın konuları toplumun tüm sosyal 
sorunları ve refahı, kapsamı ise toplumun tüm kesimleridir. Ancak bununla birlik-
te özellikle üzerine eğildiği konular ve toplum kesimleri, sosyal politikanın kapsa-
mını ifade etmektedir. Sosyal politikanın konusunu belirleyen en önemli kavram 
olan sosyal sorun, toplumun mevcut durumunun ve birey ile toplum arasındaki 
ilişkilerin toplum vicdanında bir huzursuzluk yaratması şeklinde tanımlanabilir 
(Turan, 1994: 10). Sosyal sorun tanımı içerisinde yer alan bütün problemler, top-
lumun refahını ilgilendirdiği için sosyal politikanın kapsamı içerisindedir. Sosyal 
politikanın kapsamı konu ve kişi bakımından iki ayrı başlıkta ele alınarak daha iyi 
irdelenmesi sağlanılmaya çalışılacaktır. 

Kişi Bakımından Kapsamı
Sosyal politikanın kişi bakımından kapsamı, sosyal sorunların farklılaşmasına 
paralel olarak dinamik bir gelişim göstermiştir. Sosyal politikanın bir bilim dalı 
olarak ortaya çıktığı süreçte işçi sınıfı, sosyal politikanın kişi bakımından kapsa-
mını oluşturan tek kesimdi. Ancak çalışma yaşamının değişimi, kamu kesimi ve 
hizmetler sektörünün gelişimi ile birlikte sadece işçi kesimi değil, kamu görevli-
leri de sosyal politikanın kapsamına girmiştir. Sosyal adaletin ve sosyal barışın 
sağlanması açısından özel bir önem taşıyan ekonomik yönden güçsüzler yanında 
özel olarak korunması gereken toplum kesimleri de sosyal politikanın kapsamını 
belirlemede önemli bir yere sahip olmuştur.

Bağımlı Statüler Altında Çalışanlar
Bağımlı statüler altında çalışanlar sosyal politikanın kişi bakımından kapsamı-
nı oluşturan ilk gruptur. Bağımlı statüde çalışma kavramının içine yalnız işçiler 
değil sözleşmeli çalışanlar, kamu görevlileri, memurlar ve başka statüler altında 
bağımlı olarak çalışan kesimler girmektedir. Bağımlı çalışanların statülerindeki 
farklılıktan bağımsız olarak ortak yönleri, üretim araçlarına sahip olmamaları ve 
emeklerini bir işverenin emrine vererek ücret veya maaş olarak adlandırılan bir 
gelir elde etmeleridir. Bu gelir bağımlı çalışanların çoğu kez tek geliridir. Bağım-
lı çalışanların genellikle ücret gelirlerinden başka bir gelir güvenceleri yoktur ve 
işverenin emrine verdikleri emek, sahip oldukları, piyasa içerisinde gelir getirebi-
lecek tek üretim faktörleridir. 

Bağımlı çalışmanın hukuk sistemlerinde düzenlenen üç unsuru söz konusu-
dur. Buna göre teknik bağımlılık, çalışanın işverene işin yapılması ve yürütülmesi, 
yöntemi ve koşulları bakımından bağlı olmasını ifade etmektedir. Hukuki bağım-
lılık, çalışanın işverenin emir ve otoritesine tabi olması, işin yürütülmesi ile ilgili 
olarak işverene denetim ve yaptırım anlamında bağlı olması anlamını taşımakta-
dır. Ekonomik bağımlılık ise yaptığı iş karşılığında düzenli ve sürekli bir gelir elde 
etmesini ve ekonomik yönden işverene bağımlı olmasını ifade etmektedir. 
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Bağımlı statüler altında çalışanların korunma gerekliliği, emeğin niçin korun-
ması gerektiği sorusunun cevabı ile paraleldir. Emeğin yani bağımlı çalışanın ge-
liri olan ücret veya maaş çoğunlukla kişinin tek geliridir ve kapitalist ekonomik 
sistem içerisinde sermaye birikimi öncelikli amaç olduğu için genellikle düşük bir 
seviyededir. Emek saklanabilen bir üretim faktörü olmadığı ve onu sunan kişi-
den ayrılamadığı için en kısa zamanda geliri ödenmesi gereken ve sadece bir obje 
olarak nitelendirilemeyen bir üretim faktörüdür. Bu özellikleri dolayısıyla emek 
diğer üretim faktörlerinden ayrılır ve bağımlı statüler altında çalışanlar sosyal po-
litikanın kapsamı içerisinde korunan gruplar içerisinde yer alır (Tuna - Yalçıntaş, 
1997: 55-56). 

Bağımlı statüler altında çalışanlar hangi gerekçelerle sosyal politikanın kişi bakı-
mından kapsamı içerisinde değerlendirilmektedirler?

Ekonomik Yönden Güçsüz Kesimler
Ekonomik yönden güçsüz kesimler, sosyal politikanın doğrudan ilgi alanındaki 
bir diğer kesimdir. Ekonomik yönden güçsüz kesimler toplumda yeterli, düzenli 
ve sürekli bir gelir güvencesinden yoksun kesimler olarak tanımlanabilir (Altan, 
2009: 6). İşsizler, sermayeleri olmayan ya da sınırlı olan küçük esna�ar, bir sanatı 
ve becerisi olmasına rağmen yeterli kaynağa sahip olmayan ve gerekli pazarlara 
ulaşamayan sanatkârlar, topraksız köylüler ve yeterli arazisi olmayan küçük çi�çi-
ler ekonomik yönden güçsüz kesimler içerisinde yer almaktadırlar. 

Ekonomik yönden güçsüz kesimlerin korunması gerekliliği, sosyal devlet il-
kesi içerisinde kendisine hukuki zemin bulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası or-
taya çıkan sosyal devlet anlayışı, bireyi ekonomik faaliyetler dolayısıyla koruma 
çabasında olan, piyasa mekanizması dışında bireylere gelir güvencesi sağlayan 
anlayışı dolayısıyla ekonomik yönden güçsüz kesimlerin korunmasında önemli 
rol oynamıştır. 

Özel Olarak Korunması Gereken Kesimler
Toplumsal hayatta bazı kesimler özel olarak korunmaya muhtaçtırlar. Bu kesim-
lerin toplum içerisinde var olmaları ve toplumla bütünleşmeleri kolay olmamak-
tadır. Bu nedenle bu kesimlere ilişkin sosyal politikalar üretilmek durumunda 
kalınmaktadır. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, eski hükümlüler, gençler, kadınlar, 
göçmenler ve tüketiciler olarak toplumun tamamı bu grupta yer almaktadır. 

Çocuklar, topluma uyum sağlama noktasında eğitimleri ve çalışma hayatın-
daki koşullar dolayısıyla özel olarak korunma ihtiyacı duymaktadırlar. Yaşlılar, 
çalışma yaşamından ayrıldıkları andan itibaren ekonomik anlamda ve yaşlılıkları 
süresince bakım ve gözetim olanakları itibarıyla aynı durumdadırlar. Tüketiciler 
en fazla istismara uğrayan kesim olarak; özürlüler, yetersizlikleri dolayısıyla top-
lumla bütünleşmelerini zorlaştıracak her türlü konuda; eski hükümlüler, topluma 
uyumları noktasında; gençler, işgücü piyasasına girişleri anlamında ve eğitimleri 
noktasında; kadınlar, fiziksel durumları, kadın olmak ve bu nedenle hiçbir ay-
rımcılığa uğratılmamak noktasında; göçmenler de, çalışma koşulları anlamında 
özel olarak korunmalıdırlar. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bütün bu kesimler 
bazı özel uygulamalar ve politikalar ile korunma altına alınmaktadır. 

Son olarak sosyal politikanın kapsamında olmayan kesimlerin belirlenmesi, ko-
nunun daha net algılanmasını sağlayacaktır. Sosyal politikanın genel anlamda kap-
samı tüm toplumdur. Ancak sosyal politikanın kapsamındaki kişiler, bazı koşullar 

Sosyal Devlet: Ekonomi 
politikalarını sosyal 
politikalarla birlikte düşünen, 
sosyal refahın artırılması ve 
toplumlaşmasını sağlama 
çabasında olan, sosyal 
adaletin sağlanması için 
piyasalara aktif ve kapsamlı 
bir müdahale öngören devlet 
anlayışı olarak tanımlanabilir.

3
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dolayısıyla kapsam altına alınmışlardır. Kapsamda olmayan kişiler, ekonomik yön-
den güçsüz kesimlerle aynı koşullarda olmadıkları gibi özel olarak korunması gere-
ken kesimde veya bağımlı çalışan statüsünde de olmayanlardır. Örneğin işverenler 
bu anlamda sosyal politikanın özel olarak ilgilendiği bir kesimi ifade etmemektedir. 
Sahip oldukları sermayeyi yatırıma dönüştürüp istihdam ettiği kişiler olan ve bu su-
retle gelir elde eden bir işveren bağımlı statüde çalışanlara göre önemli bir üstünlüğe 
sahiptir (Altan, 2011: 6). Yine aynı şekilde sağlıklı bireyle özürlü bireyin toplumla 
bütünleşmesi aynı oranda mümkün değildir. Dolayısıyla sağlıklı birey bu anlamda 
sosyal politikanın kapsamında değildir. İhtiyaç kriterinden hareketle sosyal politi-
kanın kapsamı belirlendiğinde bu hizmetlere ihtiyaç duymayan ve kendi imkânları 
ile bu fırsatlara sahip olanlar kapsam dışında yer alır. Ancak bu kesimler, sosyal 
politika kapsamında kamu tarafından sunulan hizmetlere ihtiyaç duyduğu andan 
itibaren diğer toplum kesimleri gibi eşit olarak yararlanır. 

Sosyal politikanın kişi bakımından kapsamını açıklayarak bu kesimlerin hangi yön-
lerden korumaya tabi olduklarını belirtiniz.

Konu Bakımından Kapsamı
Sosyal politikanın kapsamındaki kesimlerin hangi konularda korunacağı, sosyal 
politikanın konu bakımından kapsamını ifade etmektedir. Sosyal politikanın bir 
bilim dalı olarak doğuşunu hızlandıran Sanayi Devrimi sonrası, sosyal politika-
nın ilk konusu, çalışma ilişkilerinde işçilerin korunmasıydı. Ancak artan sosyal 
sorunlarla birlikte sosyal politikanın konuları da genişlemiştir. Bu bağlamda top-
lumun refahını ilgilendiren tüm konular, sosyal politikanın da konularıdır. 

Sosyal politikanın konularına bakıldığında tarihsel akış içerisinde koruyucu 
iş hukuku mevzuatının oluşturulması, örgütlenme özgürlüğünün elde edilmesi, 
çalışma hayatındaki risklere karşı sosyal sigortaların oluşturulması ve ücretin ko-
runması sosyal politikanın ilk konuları olarak ifade edilebilir (Tuna - Yalçıntaş, 
1997: 102). Ortaya çıktığı yıllarda toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren ça-
lışma ilişkilerindeki aksaklıklar, bir gereklilik olarak sosyal politikanın bu alana 
daha çok eğilmesine yol açmıştır. Ancak daha sonraları sadece çalışma ilişkileri 
değil, yoksulluk, istihdam edilebilme, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, sosyal 
dışlanma, yoksunluk ve çevre sorunları da sosyal politikanın kapsamına girmiştir. 
Daha doğru bir ifade ile sanayileşme sonrası ortaya çıkan yapı, öncelikle çalışma 
hayatındaki sorunları yaratmış, daha sonra yoksulluk, işsizlik gibi problemleri 
üretmiş ve toplumların refahı ile ilgili bir bilim olan sosyal politika da yeni sosyal 
sorunlar ile kapsamını genişletmiştir. 

Bahsedilen genişleme ile sorunların bir çözüme kavuşturulup yeni sorunlara 
yönelindiği anlamı çıkartılmamalıdır. Sosyal politika konularına yaklaşım biçimi 
olarak ilk önce sorunun etkisini azaltmayı, daha sonra soruna çözümler üretmeyi 
ve nihayetinde sorunun temellerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Örneğin işsizliğe 
karşı alınacak en son önlem işsizliğin sonuçlarını hafi�etmeyi amaçlayan işsizlik 
sigortası iken aktif istihdam politikaları sorunu çözmek amacındadır. Sosyal ve 
ekonomik hakların bireyin çalışmasından başka kıstaslara bağlanması ise soru-
nun temellerini ortadan kaldırma amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu doğrul-
tuda sosyal politika, sorunlara çözüm üreterek yeni sorun alanlarına yönelmemiş, 
sorunlar ile mücadelesini ilerleterek eklenen yeni sorunlara da çözüm üretme aşa-
masına geçmiştir. 

4
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Sosyal politikanın konularında bir genellik olabileceği gibi oldukça özel ke-
simleri ilgilendiren konular da söz konusudur. Örneğin, ekonomik ve sosyal so-
nuçları açısından yarattığı olumsuzluklar işsizlikle mücadeleyi sosyal politikanın 
önemli konularından biri yapmaktadır. Eğitimli işsizlik ve genç işsizliği, sosyal 
politikanın işsizlik konusu altında özel olarak ilgilendiği konulardandır. Eğitim-
li insanların işsizliği, sonuçları bakımından tazmin edilse dahi, bireyin toplumla 
olan bağlarının kopmasını hızlandırabilecek etkilere sahiptir. Genç işsizliği de 
özellikle toplumsal hareketlerin temelini oluşturabilecek kadar tehlikeli bir sosyal 
sorun niteliği taşımaktadır. Bu anlamda sosyal politika son yıllarda kavram ve 
kapsam bakımından daha da genişleyen bir bakış açısına sahiptir. 

Genç işsizliği ile kapsamlı bilgi edinmek, konunun teorik altyapısı ve nedenleri hak-
kında ayrıntılı bir değerlendirme için Naci Gündoğan’ın Genç İşsizliği adlı kitabın-
dan (Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2001) yararlanabilirsiniz.

 
Günümüzün sosyal politikasının ilgilendiği konular ise işsizlik, çalışma ko-

şullarının iyileştirilmesi, düzgün iş, yoksulluk, yoksunluk, göç, sosyal dışlanma, 
çevre sorunları, konut sorunu, ayrımcılık, çocuklar ve yaşlıların bakımı, kadınlara 
karşı ayrımcılığın her türünün önlenmesi, çok uluslu şirketler, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikler, ırkçılık ve tüm bu riskleri önleyecek bir sistemin kurulabilmesidir. 

Sosyal politikanın konularından istihdam ve işsizlik ile gelir dağılımı ve yoksulluk 
bu kitabın 7. ve 8. ünitelerinde ayrıntılı olarak incelenecektir.

SOSYAL POLİTİKANIN ÖZELLİKLERİ
Sosyal politikanın özelliklerini, bu kapsamda üretilmiş düzenlemelerin nitelikleri 
belirlemektedir. Sosyal politikanın özellikleri, sözü edilen politikaların yürütü-
cüleri ve politika üreticileri bakımından kamusal niteliği ve mutlaka evrensel bir 
nitelik taşımasından hareketle iki başlıkta incelenecektir. 

Sosyal Politikanın Kamusal Niteliği
Sosyal politika, en genel anlamındaki tanımından hareketle değerlendirildiğinde 
devlet eliyle yürütülmesi gereken politikalar bütünüdür. Sağlık, eğitim, savunma, 
bayındırlık ve işgücü piyasası politikalarının oluşturulması, ilke olarak devletin gö-
rev tanımı içerisindedir. Sosyal devlet anlayışı gereği bu görevler ilke olarak devlet 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Kamu yararı gözetilerek devletçe yapılan müdaha-
leler, sosyal politikanın çalışma alanını oluşturmaktadır (Altan, 2011: 23). Sosyal 
politika bu özelliği dolayısıyla kamuya ait politikalardır ve yürütücüsü devlettir.

Ancak sosyal politikaların oluşturulması sürecinde etkili olan tek unsur kamu 
değildir. Demokratik siyasal rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde meslek kuru-
luşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sosyal örgütlenmeler ve sendikalar 
sosyal politikaların oluşturulma aşamasında önemli rol oynayan kurumlardır. 
Fakat sosyal politikaların uygulayıcısı ve denetleyicisi devlettir. Bu yönüyle sos-
yal politikanın kamusal niteliği ortaya çıkmaktadır. Sosyal politika devlet tarafın-
dan uygulanır ve yine denetlenmesi de devletin sorumluluğundadır. Ancak, yerel 
yönetimler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile toplumdaki örgütlü tüm kuru-
luşların sosyal nitelikli faaliyetleri, sosyal politikaları destekleyici ve güçlendirici 
niteliktedir (Altan, 2011: 23).



Sosyal Politika I12

Sosyal politika tedbirleri doğrudan devlet eliyle yürütülebildiği gibi toplum 
kesimlerinin bir araya gelerek oluşturdukları sendika, kooperatif, dernek, vakıf 
gibi sivil toplum örgütleri eli ile toplumu tehdit eden ekonomik ve sosyal tehli-
kelere karşı tedbir ve politika geliştirmesi amacıyla da oluşturulabilir. Ancak bu 
yolla oluşturulan tedbirlerin nasıl uygulanacağı, sınırlarının ne olacağı, kimler ta-
rafından bu hakkın kullanılabileceği gibi konular yasal düzenlemelerin çerçevesi 
içerisinde şekillenebilmektedir. Bu şekillenme politikayı üreten kurumlar tarafın-
dan yapılabileceği gibi devlet tarafından da yapılabilmektedir ancak sınırları yine 
yasal mevzuat ve hukuk kurallarının çizdiği sınırlardır. 

Sosyal politikaların uygulayıcılarının değişmesi konusu, sosyal politikalara ay-
rılan merkezi bütçelerin daralması, neo - liberal politikaların etkisi ile devletin 
sosyal yönünün azalması, yerel yönetimlerin tüm ülkelerde önemli ölçüde güç 
kazanması gibi nedenlerle sosyal politikanın uygulayıcısı olarak devletin rolünde 
gerilemeler çerçevesinde incelenmektedir. Halka en yakın yönetim birimleri olan 
yerel yönetimler, devletin rolünün gerilemesi sürecinde en önemli aktör olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin merkezi otoriteye karşı mahallî düzeyde 
sosyal politikaların ve hizmetlerin yürütülmesinde daha etkin olduğu görüşü 
ön plana çıkmıştır (Ersöz, 2005: 134). Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da, sosyal 
sorunların farklılaşması, devletin sosyal sorunların çözümünde fazlaca aktif ola-
maması ve yetersizliği gibi nedenler ve özellikle refah devletlerinin küçültülmesi 
ve refaha yönelik hizmetlerin hem daraltılması hem de piyasalaşması yönündeki 
uygulamalar sonucu sosyal politikaların yeni yürütücüsü olmak noktasında bir 
rol üstlenmişlerdir (Tokol - Alper, 2011: 60). Bu anlamda sosyal politikadaki sos-
yal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bir hak olarak düzenlenmesi ve keyfilikten 
çıkarılması yerine; düzensiz, dağınık ve politik etkilere açık bir hayırseverlik bo-
yutuna taşınması söz konusudur (Çelik, 2010: 75). Bu görüşü destekleyen başka 
bir argüman da sosyal politikanın hak temelli uygulamalardan, yardımseverlik ve 
merhamet temelli uygulamalara doğru bir değişim yaşadığıdır (Koray, 2008: 41). 
Bu tartışmada yerel yönetimlere ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara biçilmiş bir 
rol olduğu görüşü de söz konusudur. 

Sosyal politikanın anlamı ve kamusal niteliği ile ilgili tartışmalar son dönem-
lerde oldukça hareketlenmiştir. Sosyal devlet anlayışındaki gerileme ve bu an-
lamda sosyal görevlerin bir kısmının devletten başka kurumlara doğru kaydığı 
ve bu anlamda refah gereksinimlerinin karşılanmasında yeni aktörlerin ortaya 
çıktığı konusu tartışılmaya başlanmıştır (Koray, 2003: 72). Ortaya çıkan yeni ak-
törlerin en önemlileri, merkezi yönetime kıyasla daha verimli olduğu düşünülen 
yerel yönetimler, toplumsal yaşamda önemleri giderek artan kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar ve devlet müdahalesinin sınırlanmasına yönelik olarak ortaya çıkan 
devletin sosyal görevlerinin piyasalaşmasıdır (Özdemir, 2004: 130). Bütün bu 
olguların arkasında yatan nedenler, ulus devletlerin müdahale alanlarının daral-
ması ve işlevlerinin azalması olarak tanımlanırken bu durum sosyal politikanın 
düzenleyicisi ve yürütücüsü olan devletin sosyal politika üzerindeki hâkimiyetini 
ve rolünü sorgular duruma getirmiştir (Özaydın, 2008: 164). Bu tartışmalar sosyal 
politikanın geleceğine ilişkin tartışmalar olarak daha detaylı incelenmeyecektir. 
Ancak sosyal politikanın kamusal niteliğine ve yürütücüsü olan devletin rol kay-
bına dair tartışmaların olduğu ve devletin sosyal politikalar açısından daralan bir 
role sahip olduğu söylenebilmektedir.
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Sosyal politikanın anlamı ve işlevi ile küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki 
etkileri ile daha detaylı bilgi edinmek için; Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika 
(Abdulkadir ŞENKAL, Alfa Yayınları, İstanbul 2007), “Sosyal Politikanın Anlamı ve 
İşlevini Tartışmak” (Meryem Koray, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/4, S: 15) ve 
“Küresel Etkilerle Şekillenen Sosyal Politika Anlayışı Ekseninde Sosyal Politikala-
rın Geleceğini Tartışmak” (Mehmet Merve Özaydın, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Der-
gisi, 10/1, 2008) adlı kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Devamlılığı olmayan, acıma, merhamet, yardım ve dinî duygularla yapılan uy-
gulamalar, bireyleri başka bir bireyin insafına bırakmaktadır. Bu tip yardımlar, 
nasıl, ne zaman ve kimlere yapılacağına ilişkin kamusal bir çerçevenin bulunma-
ması nedeniyle sosyal politika tedbiri olarak değerlendirilemez. Bir uygulamanın 
sosyal politika tedbiri olarak değerlendirilmesi için düzenli, sürekli olması, bu-
nunla beraber, tesadüfî ve bir defalık olmaması gerekmektedir.

Bir uygulamanın, sosyal politika tedbiri olarak değerlendirilmesi için taşıması ge-
reken özellikleri belirtiniz.

Sosyal Politikanın Evrensel Niteliği
Sosyal politika ilke olarak yürütücülüğünü devletin yaptığı, kapsamının da o ül-
kenin sınırları ile şekillendiği bir düzenlemeler bütünüdür. Bu anlamda bir ülke-
nin uyguladığı sosyal politikaların karakteristiğini, o ülkenin içinde bulunduğu 
koşullar belirlemekte ve bir devletin sosyal politikaları o ülkeye has özellikleri içe-
risinde barındırmaktadır. Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarındaki farklılıklar, 
benimsediği yönetim biçimi, hâkim olan ekonomi anlayışı, demografik özellikler, 
aile yapısı, gelenekler ve kültürel yapı sosyal politikaların belirlenmesinde ülkele-
re has özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Altan, 2011: 24). Bu anlamda 
sosyal politikaların ulusal niteliğinden bahsetmek mümkündür.

Sosyal politikaların ulusal niteliğine yön verip biçim kazandıran etkenler, iç 
etkenler ve dış etkenler olarak iki grupta sıralanabilir. İç etkenler içerisinde yöne-
tim biçimi, hukuk düzeni, ekonomik düzen, demografik yapı ve özellikleri, sosyo 
- kültürel özellikler, endüstri ilişkileri sistemi ile sosyal güvenlik sistemi sayılabilir. 
Dış etkenler ise sosyal politikaya evrensel nitelik kazandıran unsurlardır. Buna 
göre ülkenin yönetim biçimi, sosyal politikanın çerçevesini doğrudan biçimlendi-
ren bir etkendir. Demokratik yönetim biçimlerinin benimsendiği ülkelerde sosyal 
politikanın gelişmesi daha kolaydır. Demokratik yönetimler, sosyal talepler daha 
kolay dile getirilebildiği ve sosyal mücadelelerin çerçevesi çizildiği için sosyal po-
litikanın güvencesi olmuştur (Altan, 2009: 34). 

Ekonomik düzen, sosyal politikalara karakteristik kazandıran bir diğer un-
surdur. Bir ekonominin en önemli başarı kriteri, gelir dağılımının düzenliliğidir 
(Talas, 1990: 5). Bu başarı, toplumsal refahın oluşturulması mümkün olduğunca 
üst seviyede gerçekleştirilmesi ile refahın toplumsallaşması ve dağılımının adi-
liyeti ile ölçülmektedir (Altan, 2009: 35). Buna göre, sosyal politikanın önemli 
bir konusu olan gelir dağılımı ve işsizlik ekonomik düzen ile yakından ilgilidir. 
Bir ekonominin büyüklüğü yani gayrisafi millî hasılası oldukça önemlidir. Ancak 
bu hasılanın toplumun katmanları içinde dağılımı ve ücretlilerin aldıkları pay ile 
ekonominin istihdam yaratma kapasitesi, o ekonominin sosyal sorunlarla olan 
ilişkisini belirlemektedir. 
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Nüfusun demografik yapısı ve özellikleri, özellikle sosyal güvenlik sistemlerini 
yakından ilgilendiren, ayrıca işgücü piyasaları açısından da önem taşıyan bir gös-
tergedir. Sosyal politikaların ulusal niteliğinde ülkelerin demografik yapıları ve 
özellikleri oldukça etkilidir.

İstihdam yapısı, ülkelerin hem gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermekte hem 
de sosyal politikalarının temelinde yer alan çalışmaya bağlı önlemlerin sınırlarını 
çizmektedir. İşgücü piyasasında yaşanan işsizlik, kayıt dışılık, ücret seviyesinin 
düşüklüğü gibi unsurlar, sosyal politikaların yönelmesi gereken alanları ve acili-
yetlerini belirlemektedir. Özellikle işsizlik, sosyal sorunların temelinde bulunması 
dolayısıyla önemle üzerinde durulması gereken bir sorundur. Bu anlamda istih-
damın yapısı ve işsizlik oranı, sosyal politikaların ulusal niteliğini belirlemektedir.

Sosyal politikaların ulusal niteliğini etkileyen belki de en önemli unsur, ül-
kelerin sosyo - kültürel özellikleridir. Gelenek ve görenekler, kültürel tutumlar 
ve ahlaki değerler sosyal politikanın ulusal niteliğini belirler. Örneğin Türkiye’de 
sosyal güvenlik sisteminin esası aileye dayanmaktadır. Aile dayanışması ve aile 
desteği, çalışmak ve prim ödemek üstünden şekillenen sosyal güvenlik sisteminin 
uzun süreli işsizlik dönemlerinde çökmesi sonucu oluşabilecek temel ihtiyaçları 
karşılayan en önemli unsurdur (Bora ve diğerleri, 2011: 184). 

Ülkede kurulu endüstri ilişkileri ile sosyal güvenlik sistemi, çalışma yaşamının 
aktörlerini yakından ilgilendiren unsurlar olarak sosyal politikarın ulusal niteliği-
ni belirlemektedir. Güçlü bir sendikal anlayışa, sendikacılık geleneğine ve düzgün 
işleyen bir endüstri ilişkileri sistemine sahip olmak, sosyal politikalar açısından 
önemli bir üstünlüktür (Altan, 2009: 37). Düzgün işleyen bir endüstri ilişkileri sis-
temi, ortaya çıkabilecek sosyal sorunları azalttığı, belirli risklere karşı korumalar 
oluşturmuş bir sosyal güvenlik sistemi ise sosyal sorunların çözümünde önemli 
rol üstlendiği için sosyal politikalar açısından son derece önemlidir.

Belirtilen bütün bu unsurlar dolayısıyla ülkelerin sosyal politikaları birbirin-
den farklılaşabilmektedir. Fakat bu farklılaşma, sosyal politikanın evrensel niteli-
ğini değiştirmemektedir. Küreselleşme ve uluslararası piyasaların kazandığı güçle 
birlikte ulusal anlamda sosyal politika izlemek, anlamını yitirmeye başlamıştır. 
Dünyadaki ülkeleri birbirine yaklaştıran ve hatta ortak hareket etme noktasına 
getiren bu süreç, sosyal politikaların da birbirine yaklaşmasına neden olmuştur. 
Piyasalar küreselleştikçe sosyal politikaların da küresel anlamda etkili hale gel-
mesi zorunluluğu yaşanmıştır. Bu çerçevede sosyal politikanın evrensel niteliği 
oluşmuştur.

Sosyal politikanın evrensel niteliği anlamında ilk örnekler, sosyal güvenlik 
sistemlerindeki farklılıkların önüne geçilmesi ve bireylerin emeklilik hakkına 
sahip olmalarını engelleyici düzenlemelerin ortadan kaldırılmasına yönelik ikili 
anlaşmalardır. Uluslararası göçlerin hız kazanması ve ülkeler arasındaki işgücü 
hareketliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ikili anlaşmalar, sosyal politikanın 
evrensel niteliğinin ilk göstergesidir. İlerleyen zaman içerisinde başta Uluslara-
rası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği olmak üzere, sosyal politikaların evrensel 
ve bölgesel anlamda bazı standartlara kavuşturulması amacını taşıyan örgütlerin, 
sosyal politikaları geliştirmek amacıyla bildirgeler, kararlar ve sözleşmeler ürettiği 
görülmektedir. 

Sosyal politikaların evrensel niteliği, uluslararası sosyal politika düzenleme-
lerinin genişlemesi ve dünyanın tek bir pazar haline dönüşmesi ile kendisini his-
settirmektedir. Sosyal politikaların hedefinin evrenselleşmesi, düzenlemelerin de 
evrensel boyut kazanmasını sağlamıştır.
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Sosyal politikanın uluslararası boyutunun gelişimi, bu kitabın 5. ünitesinde ayrın-
tılı olarak incelenecektir.

SOSYAL POLİTİKANIN HEDEFLERİ
Sosyal politikanın en önemli hedefi, refah seviyesinin yükseltilmesi ve refahın 
toplumsallaşmasıdır. Bu çerçevede, sosyal politikanın konularında toplum yararı-
na sağlanacak her iyileşme, sosyal politikanın hedefi konumundadır. Sosyal poli-
tikanın geniş anlamdaki tanımından hareketle, sosyal politikanın ilk hedefi, refah 
seviyesinin yükseltilmesi, sosyal sorunların en aza indirgenmesi ve nihayet sosyal 
sorunları ortaya çıkaracak mekanizmaların ortadan kaldırılmasıdır.

Sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemde hedefi, var olan 
düzenin sürdürülmesidir (Altan, 2009: 12). Bu dönemde, sosyal politikanın ihti-
lalci bir karaktere sahip olmadığı, amacının sosyal sını�ar arasındaki farklılıkların 
azaltılması ve bu yolla sınıf mücadelesini yok etmek olduğu ifade edilmiştir (Tuna 
- Yalçıntaş, 1997: 193). Hatta sosyal politikanın kapitalizm ile olan ilişkisinin sı-
nırları da çizilmiş ve sosyal politika, demokrasiye dayanan özel mülkiyet ve giri-
şimlere yer veren bir disiplin olarak ifade edilmiştir. Sosyal politika kapitalizmin 
eksikliklerini ortadan kaldırmak suretiyle düzenin devamını sağlayan bir unsur 
olarak tanımlanırken sosyalizm ise kapitalizmin düzeltilemeyecek eksiklikleri ol-
duğunu belirten ve bu düzenin tasfiye edilmesini isteyen bir düşünce bütünü ola-
rak ifade edilmektedir (Tuna - Yalçıntaş, 1997: 186). Sosyal politikanın hedefinin 
bu şekilde tanımlanması, sosyal politikanın dar anlamı çerçevesinde makul karşı-
lanabilmektedir. Ancak geniş anlamda sosyal politikanın bu hedefi barındırdığını 
veya kapitalizmin ekonomik sistem olarak benimsenmediği ülkelerde sosyal poli-
tikanın bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Bununla beraber sosyal poli-
tikayı kapitalizmin vicdanı olarak ifade etmek ve kapitalist sistemin eksikliklerini 
gidermek noktasında, güç dengeleri ve demokrasi ile etkisinin belirlendiği, zaman 
zaman siyasal yönü de olan ancak bu yönünü yürütücüsü olan devletin istekleri 
dışına çıkaramayan uygulamalar olarak tanımlamak daha doğrudur.

Sosyal politikanın bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemdeki hede�e-
ri daha çok çalışma hayatı ile sınırlıyken, kapsamındaki konuların çeşitlenmesi 
ile sosyal barış, sosyal adalet ve sosyal refah hede�erinin yanında özel hede�eri 
de değişime uğramıştır. Örneğin gelir dağılımındaki bozuklukların düzeltilmesi, 
kadın, genç ve eğitimli işsizliğinin önlenmesi, yoksulluğu önleyici politikaların 
üretilmesi, eğitim politikalarının işgücü piyasası ile bağlantısının kurulması ve 
eğitimin toplumun bütününe yaygınlaştırılması, sosyal politikanın konuları ile 
paralel özel hede�eridir. 

Sosyal politikanın sosyal barış hedefi, toplumu oluşturan unsurları ayrıştırmak 
yerine, birleştirmek olarak ifade edilebilir (Şenkal, 2007: 46). Sosyal anlamda ba-
rışın sağlanması, sosyal sorunların üretilmesini engelleyici bir unsurdur. Toplu-
mu oluşturan unsurların farklılıklarının değil ortak yönlerinin ortaya çıkarılması 
ve toplumun bütün bireylerine adil bir yaşam hakkının sağlanması, sosyal barışın 
sağlanması açısından oldukça önemlidir. Sosyal barışın etkili ve sürekli bir şekilde 
sağlanması ise doğrudan toplumun içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi faktörlere 
bağlıdır (Tuna - Yalçıntaş, 1997: 210). Etkili ve sürekli bir sosyal barışın sağlanması, 
toplumu sosyal sorunlardan uzak tutacağı gibi ekonomik anlamdaki kayıplardan 
koruyarak ekonomik ve sosyal gelişmeye uygun ortamı da sağlayacaktır.

Sosyal barış: Sosyal 
barış, toplumsal sını�ar 
arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümlenmiş olduğu, sosyal 
gerilimlerin önlendiği, 
toplumsal birlikteliği ifade 
eden ideal bir durum olarak 
tanımlanmaktadır.
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Sosyal politikanın bir diğer hedefi olan sosyal adalet, bütün insanların bağımlı 
olmadan yaşamlarını sürdürebilmesi, kendilerini geliştirebilmesi ve sosyal hiz-
metlere ulaşmasında eşit fırsatlara sahip olabilmesi olarak tanımlanabilir (Şenkal, 
2007: 48). Sosyal politika açısından sosyal adalet, toplumdaki kesimlerin yaşam 
seviyeleri arasındaki farkın, sosyal hizmetlere ulaşabilmek noktasındaki aksaklık-
ların ve ekonomik haklara erişmedeki eksikliklerin giderilmesi olarak ifade edi-
lebilir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, sadece sosyal anlamda değil, ekonomik an-
lamda da toplum kesimleri arasındaki farklılığın azaltılmasını sağlayabilir (Tuna 
- Yalçıntaş, 1997, 211). 

Toplumdaki bireyler arasında fark gözetmeksizin sosyal politikaların uygu-
lanması ve sosyal hizmetlere erişimde hiçbir ayrımcı koşulun olmaması, sosyal 
politikanın sosyal adalet hedefini ifade etmektedir. Sosyal adalet, toplum kesimle-
rinin gelirlerinin eşitlenmesi veya her konuda adalet anlamında değil, toplumdaki 
sosyal ve ekonomik dengesizliklerin azaltılması anlamında anlaşılmalıdır. Sosyal 
adalet ifade edildiği şekliyle, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal gelişmenin 
sağlanmasında en önemli unsur olarak ifade edilmektedir (Kapar, 2009: 65).

Sosyal politikanın en önemli hedefi ise sosyal refahın sağlanması ve gelişti-
rilmesidir. Sosyal hizmetlerin seviyesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması ile 
sosyal refahın sağlanması hede�enmektedir. Sosyal refah, ekonomik sistemin so-
nuçlarının eşitlenme çabası olarak ifade edilebileceği gibi, toplum kesimlerinin 
sosyal haklarının eşitliği doğrultusunda tüm sosyal hakların yükseltilmesi olarak 
da ifade edilebilir. Eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik alanlarında daha çok 
kişinin, daha yüksek seviyede yararlanması sosyal refahın amaçlarındandır (Tuna 
- Yalçıntaş, 1997: 209). Eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması, öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı gibi eğitimin kalitesini ifade eden göstergelerdeki iyileşme, 
sosyal harcamaların gayrisafi millî hasıla içerisindeki payının yükselmesi, hastane 
sayısı ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, konutlardaki elektrik kulla-
nımı gibi göstergeler sosyal refahın artışını ifade etmektedir. Sosyal refahın en 
önemli göstergesi ise sosyal harcamaların artış göstermesi ve toplum kesimlerinin 
sosyal refaha ulaşmanın kolaylaşmasıdır. 

Sosyal politikanın özel hede�eri, sosyal politikanın konuları ile paralellik gös-
termekteyken, sosyal politikanın genel hedefi daha önce de ifade edildiği üzere 
refahın artırılması, refahın toplumsallaşması ve refaha erişimde hiçbir ayrımcılı-
ğın olmaması ile sosyal adalet, sosyal barış ve sosyal refahın sağlanıp geliştirilmesi 
ve sosyal adalet, sosyal barış ve sosyal refahı bozacak tüm düzenlemeleri önleyici 
uygulamaların oluşturulmasıdır. 

SOSYAL POLİTİKANIN FİNANSMANI
Sosyal politikanın finansman kaynakları, sosyal politikanın yürütücüsü olarak 
ifade edilen devletin bütçesi ve bu bütçeye gelir olarak yazılan bütün kalemler ola-
rak ifade edilebilir. Bu anlamda sosyal politikanın ana finansman kaynağı devlet 
bütçesidir. Devlet bütçesinin gelir kalemleri, sosyal politikanın finansmanındaki 
unsurlar olarak belirtilebilir. Sosyal politikanın gelişmişlik düzeyi ile devlet bütçe-
sinin zenginliği arasında yakın bir ilişki söz konusudur. (Altan, 2011: 25). 

Devlet bütçesinin en önemli gelir kaynağı, halktan toplanan vergilerdir. Ver-
giler, harcama üzerinden veya gelir üzerinden alınabildiği gibi servet üzerinden 
de alınabilmektedir. Bu çerçevede ülke insanının geliri veya serveti oranında, ül-

Sosyal adalet: Sosyal adalet, 
toplumdaki bireylerin sosyal 
haklara erişimindeki eşitliği 
şeklinde ifade edilmektedir.

Sosyal refah: Sosyal refah, 
toplumun bir bütün olarak 
sahip olduğu refah düzeyi, 
sosyal imkânlar ve ekonomik 
anlamdaki zenginliklerinin 
bütünü olarak ifade 
edilmektedir.
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kedeki sosyal politikaları finanse ettiği söylenebilir. Buna ek olarak, işçi ve işve-
renlerden alınan sigorta primleri ile bizzat devletin sigorta fonlarına yaptığı katkı, 
sosyal politikanın finansman kaynaklarındandır. Yerel yönetimlerin bütçeleri, pa-
rasal nitelikli yaptırımlar, belirli amaca yönelik düzenlenmiş tüm vergiler, harçlar, 
şans oyunlarının gelirlerinden özel olarak ayrılan paylar, bağışlar ve uluslararası 
kuruluşlardan alınan yardımlar sosyal politikanın finansman kaynaklarıdırlar.

Sosyal politikanın finansman kaynakları ve bu kaynakların büyüklüğü ile dev-
let bütçesinden sosyal nitelikli harcamalara ayrılan pay, devletin sosyal niteliğini 
belirleyen bir unsurdur (Koray, 2008: 100). Sosyal harcamaların, gayrisafi yurt içi 
hasıla içerisindeki payı, sosyal politikaların gelişmişlik düzeyini yansıtan önemli 
bir göstergedir. Tablo 2’de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 
ülkelerin kamu harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı ile insani 
gelişmişlik endeksindeki yerleri birlikte verilmiştir. Bu çerçevede bu ölçütün hem 
sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi hakkında önemli bir veri olduğu hem de 
devletin sosyal niteliğini belirlediği görülmektedir.

Ülkeler Sosyal Harcamaların GSYİH 
İçerisindeki Payı (%) (2014)

İnsani Gelişmişlik Endeksinde 
Ülkenin Sıralaması (2012)

Norveç 22,0 1

Avustralya 19,0 2

A.B.D. 19,2 5

Hollanda 24,7 4

Almanya 25,8 6

İsveç 28,1 12

Danimarka 30,1 10

Meksika 7,9* 71

Türkiye 12,5** 69

OECD	Ortalama 21,6

*			2012	Yılı	Verisi	
**	2013	Yılı	Verisi

Tablodan görüleceği üzere devlet tarafından yapılan sosyal harcamaların gayri-
safi yurt içi hasıla içerisindeki payının yüksek olduğu ülkelerin, insani gelişmişlik 
endeksindeki yeri de yüksektir. Ancak önemli bir fark Almanya, Danimarka ve İs-
veç gibi sosyal harcamaların önemli ölçüde devlet tarafından üstlenildiği ülkelerin, 
insani gelişmişlik endeksinden yerinin, sosyal harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla-
daki payının düşük olduğu bazı ülkelerden daha geride olmasıdır. Bu tip ülkelerde 
sosyal harcamaların önemli bölümü devlet tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla 
devlet tarafından gerçekleştirilen sosyal harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla için-
deki payı yüksek olmasına rağmen insani gelişmişlik endeksinin kriterleri açısın-
dan bu durum bir fark yaratmamaktadır. Diğer ülkelerde sosyal harcamalara özel 
kesimin ve hatta sosyal hizmetlerden yararlananların da katılımı söz konusu olduğu 
için, bu ülkelerin gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde devlet tarafından gerçekleştirilen 
sosyal harcamaların payı daha düşük seviyededir. Örneğin Avustralya ve Ameri-
ka Birleşik Devletlerinin sosyal harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki 
payı düşük olmasına rağmen insani gelişmişlik endeksindeki sıralaması diğer ülke-
lere göre yüksektir. Bunun önemli nedeni, bu ülkelerde sosyal harcamalarda devlet 

Tablo 1.2
Devlet Tarafından 
Gerçekleştirilen 
Sosyal Harcamaların 
GayriSafi Yurt İçi 
Hâsıla (GSYİH) 
İçerisindeki Payı 
ve İnsani Gelişme 
Endeksi İçerisinde 
Ülkelerin Yerleri

Kaynak: OECD 
İstatistikleri ve İnsani 
Gelişme Raporları
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payının, Almanya, Danimarka ve İsveç’e göre daha az olmasıdır. Türkiye’nin duru-
muna bakıldığında, sosyal harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı 
noktasında, OECD ortalamasının altında bir oran ile karşılaşılmaktadır. Bu oran, 
Türkiye’nin sosyal harcamalarının yetersizliğini ve sosyal politikalarının gelişmişlik 
düzeyinin düşüklüğünü göstermektedir. Buna bağlı olarak Türkiye’nin insani geliş-
mişlik endeksi içerisindeki yeri de diğer ülkelere oranla gerilerdedir.

İnsani gelişmişlik endeksi ve insani gelişme raporu ile ilgili daha fazla bilgi edin-
mek, insani gelişme endeksinin geçmiş raporlarını edinmek ve insani gelişmişlik 
endeksinin hangi kriterlere dayalı olduğunu öğrenmek için Birleşmiş Milletler Ge-
lişme Programının internet adresinden (http: //www.beta.undp.org/undp/en/home.
html) yararlanabilirsiniz.

Sosyal politikanın finansman kaynakları ülkelerin refah sistemleri çerçevesin-
de değişiklik gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde sosyal harcamaların önemli bir 
bölümü devlet tarafından yapılırken, bazı ülkelerde özel kesimin payı ve bizzat 
sosyal hizmetlerden yararlananların katılımı söz konusu olabilmektedir:

SOSYAL POLİTİKANIN ÖNEMİ
Sosyal politikanın önemi, başlı başına toplumun refahını hedef alması ile ilgili-
dir. Bununla beraber, sosyal politikanın kişi bakımından kapsamındaki kişilerin 
sayısal çokluğu ve niteliği, sosyal politikanın hede�erinin aynı zamanda devletin 
hede�eri ile paralellik göstermesi, özellikle sosyal politikaların gelişmişlik düze-
yinin ülkenin ekonomik gelişmesini, refahını yansıtması ve sosyal devlet olmanın 
göstergesi niteliğini taşıması açısından sosyal politikanın önemi ortaya çıkmakta-
dır. Bu anlamda sosyal politikanın önemi üç başlıkta açıklanabilir.

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Sayısal Çokluğu
Sosyal politikanın kapsamındaki bağımlı çalışanlar, ülkelerin nüfusu içerisinde 
önemli bir paya ulaşmışlardır. Günümüz dünyasında bu pay, genel oy hakkının 
sağlanmış olması ve demokratik yönetim biçimlerinin benimsenmesi dolayısıy-
la oldukça önemli hale gelmiştir. Genel oy hakkının sağlanması ile işçiler siyasal 
örgütlenme imkânını bulmuşlar ve devletin toplumsal bir anlam kazanması için 
çaba sarfetmişlerdir (Talas, 1990: 24). Demokrasi ile işçi sınıfı ve bugünkü an-
lamıyla bağımlı çalışanlar arasında böyle bir ilişki söz konusudur. İşçi sınıfının 
önderliğini üstlenen siyasal örgütler, siyasal yelpazede bir alternatif olarak bulun-
ma lüksüne, bu sınıfın sayısal çokluğu dolayısıyla sahip olabilmektedir. Ayrıca bu 
mevcudiyet, sosyal politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında diğer siyasal 
partileri de zorlayıcı bir etki yaratmaktadır. 

Bağımlı çalışanların veya sosyal politikanın kapsamındaki diğer toplum kesim-
lerinin, demokratik siyasal rejimlerde örgütlenme özgürlüğünün bulunması, onları 
siyasal bir güç olma şansı yanında, bir baskı unsuru haline getirmektedir. Bu durum 
sadece kendileri ile ilgili konularda değil, ülkenin barış ve esenliği gibi konularda 
da söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. Baskı unsuru haline gelmek, demokratik 
siyasal rejimlerin benimsendiği ülkelerde, güç ilişkileri çerçevesinde politikaların 
oluşumunda önemli bir role soyunma anlamı taşımaktadır. Sosyal politikanın de-
mokrasiyi geliştirme rolünün olması, demokrasinin de işçi kesimine ve sermayeye 
kendi sorunlarını siyasete taşıma imkânı vermesi söz konusudur (Koray, 2008: 84).

Bağımlı çalışanların sayısal çoklukları hakkında istatistiki bilgiler daha net bir 
çerçeve çizebilecektir. Endüstrileşmiş ülkelerde bağımlı çalışanların toplam nüfus 

Sosyal politika, kişi 
bakımından kapsamında 
bulunan kesimlerin 
sayısal çokluğu ve 
demokratik rejimlerin 
genel oy hakkı prensibine 
dayanması sebebiyle önem 
kazanmaktadır.
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içerisindeki oranları oldukça yüksektir. Tablo 3’de bağımlı çalışanların tüm nüfu-
sa oranları bazı OECD ülkeleri için görülmektedir.

Ülkeler Bağımlı Statüde Çalışanların Nüfusa Oranı (%) (2014)

Avustralya 71,6

Danimarka 72,8

Almanya 73,8

Japonya 72,7

Hollanda 73,1

Norveç 75,3

İsveç 74,9

Türkiye 49,5

İngiltere 72,6

A.B.D. 68,1

OECD	Ortalama 65,8

Tablodan görüldüğü üzere ülkelerin endüstrileşme düzeyi ile bağımlı çalışma 
arasında kuvvetli bir bağ söz konusudur. Ayrıca oranın bir unsuru olarak nüfusu 
görece düşük olan ülkeler, bağımlı çalışma oranında oldukça yüksek değerlere sa-
hiptir. Ancak tablodan görülmektedir ki Türkiye için oran oldukça düşüktür. Ba-
ğımlı çalışma olgusunun yüksekliği, sosyal politikaların belirlenmesinde önemli 
bir gücü temsil etmekte ve sayısal büyüklük arttıkça hem örgütsel hem de siyasal 
güç artış göstermektedir. 

Bağımlı çalışanlar, sosyal politikanın kişi bakımından kapsamındaki kesim-
lerden sadece biridir. Ekonomik yönden güçsüz kesimler, özel olarak korunması 
gerekenler ve bu kişilerin aileleri birlikte düşünüldüğünde sosyal politikanın kap-
samındaki kişilerin sayısı artmaktadır. Sosyal politikanın kapsamındaki kişilerin 
sayısının artması, sosyal politikanın bu niteliği ile kazandığı önemin de artmasına 
yol açmaktadır. 

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Niteliği
Sosyal politika sadece kapsamındaki kişilerin sayısal çokluğu ile değil, bu kişile-
rin nitelikleri ile de önem kazanmaktadır. Sosyal politikalara konu olan kesimle-
rin nitelikleri, eğer sosyal politikalar yeterince uygulanmazsa, sağlıklı bir toplum 
yapısının ortaya çıkmasını engelleyebilir. Örneğin sosyal politikanın konu bakı-
mından kapsamındaki işsizlik sorunu çözülmeden, ekonomik anlamda dinamik 
bir yapıya erişmek mümkün olmadığı gibi, sosyal anlamda huzursuzlukların en-
gellenmesi de söz konusu değildir. Ayrıca işsiz birey topluma olan güvenini kay-
bedecek ve toplumun düzenini bozacak davranışlara yönelebilecektir. Geçmişte 
yaşanan büyük toplumsal çalkantıların, sosyal sorunların odağındaki toplum 
kesimlerinin hareketleriyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Ayrıca yoksulluk sorunu 
sadece yoksullukla yüz yüze kalmış bireyin sorunu olamayacağı gibi birey eğer 
sosyal politikaların koruması altında değilse, başka bazı sosyal sorunların ortaya 
çıkmasına neden olabilecektir. 

Ülkenin en önemli zenginlik kaynağı olan insanın korunmasına yönelik ön-
lemler alınması sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulması bakımından önemli-
dir. Desteğe ve korunmaya ihtiyaç duyan kesimler başta olmak üzere toplumun 

Tablo 1.3
Bazı OECD Ülkeleri 
İçin Bağımlı Statüde 
Çalışanların Toplam 
Nüfusa Oranı (%) 

Kaynak: OECD 
İstatistikleri.

Sosyal politika, kişi 
bakımından kapsamında 
bulunan kişilerin nitelikleri 
dolayısıyla ayrıca bir öneme 
sahiptir. Sosyal politika sağlıklı 
bir toplum yapısına kavuşmak 
bakımından önemlidir.
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tamamına yönelik olarak verilecek daha iyi sağlık, eğitim, beslenme, barınma, ko-
runma, ücret, istihdam, yoksullukla ve işsizlikle mücadele ve benzeri alanlardaki 
hizmetler, bireylerin refah seviyesini yükseltecek, yurttaşlık bağlarını güçlendi-
recek, hak arama bilincini artıracak, devletin fonksiyonları üzerinde baskı grubu 
haline getirecek ve en önemlisi daha iyi ve daha güvenli ortamlarda yaşamasını 
sağlayacaktır.

Sosyal Politikaların Sosyal Devlet İlkesinin Bir Göstergesi 
Olması
Sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi, sosyal devlet ilkesi ile yakından ilgilidir. 
Bir ülkede sosyal politikaların çeşitliliği ve düzeyi, o ülkenin sosyal devlet ilkesi ile 
olan ilişkisini ifade etmektedir. Devlet sosyal politika alanındaki yükümlülükleri-
ni yerine getirebildiği ve sosyal politika uygulamalarının başarı düzeyini yükseltip 
ülkenin refahını arttırabildiği ölçüde sosyal devlet niteliğini kazanabilecektir. 

Sosyal politikanın kişi bakımından kapsamındaki kesimlerin korunma düzeyi, 
sosyal hizmetlere ulaşması ve elde ettikleri sosyal hizmetlerin kalitesi, devletin 
sosyal niteliğini göstermektedir. Sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi, devletin 
sosyal bir devlet olma isteğini ne ölçüde yerine getirdiğini ifade etmektedir. Sosyal 
sorunların çözümlerinin sosyal politikalar yoluyla sağlanamadığı bir devlet, sos-
yal devlet olma niteliği taşımamaktadır.

Sosyal politika bilimine önem kazandıran bu özellikler, sosyal politikaların he-
de�erinin sadece duygusal, insancıl ya da ahlaki değil, somut ve akılcı gerekçelere 
dayalı olduğunu göstermektedir (Altan, 2009: 15). Sosyal politika bu anlamı ile 
sadece hümaniter nedenlerle değil, akılcı ve somut nedenlerle yürütülmesi gere-
ken politikalar bütünüdür.

SOSYAL POLİTİKA İLE DİĞER SOSYAL BİLİMLER ARASINDAKİ 
SINIRLAR
Sosyal politika, konularının dinamik yapısı nedeniyle oldukça hızla değişen bir 
strateji ve metoda sahiptir. Sosyal yapıdaki hızlı değişiklikler nedeniyle sosyal po-
litikada hızlı değişiklikler söz konusudur (Şenkal, 2007: 88-89). Değişen bu yapısı 
ve stratejilerine rağmen belirli bir hedefi temel alması dolayısıyla sosyal politika 
diğer sosyal bilimlerden ayrılır. Sosyal politika, toplumun refahını temel olarak 
benimsemiştir ve kaygısı toplumun refahını yükseltmektir. Bu hedef doğrultu-
sunda diğer sosyal bilim dallarının kullandığı yöntemlerden yararlanır. Bu özel-
likleri ile diğer sosyal bilimlerden yararlanan, diğer sosyal bilimleri değiştiren ve 
bu bilim dallarının konularının ortaya çıkardığı sosyal sorunlarla toplumun refa-
hı konusundaki karşıtlıkları engellemeye çalışan, disiplinler arası bir alanı ifade 
etmektedir (Alcock ve diğerleri, 2011: 15). 

Sosyal politikanın bir bilim dalı olarak temelleri, diğer sosyal bilimler kadar 
eski değildir. Sosyal politika, bilim dalı olarak değerlendirilmeden önce, diğer 
sosyal bilim dalları kapsamında irdelenmiştir (Altan, 2011: 27). Ancak sosyal po-
litikanın bilim dalı olarak diğer sosyal bilim dallarından temel farkı, sosyal refahı 
konu edinmesidir. Bu yönüyle farklılaşan sosyal politika, analizlerinde kullandığı 
yöntemler ve diğer sosyal bilim dalları ile olan yakın ilişkisi sebebiyle de disiplin-
ler arası bir yaklaşıma sahiptir. 

Sosyal politika ile diğer sosyal bilim dalları arasındaki temel farklılık hangi noktaya 
dayanmaktadır?

Sosyal politika, sosyal devlet 
ilkesinin gerçekleştirildiğinin 
bir göstergesi olması 
bakımından önemlidir.
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Sosyal politika süreç içerisinde konuları belirlenen, hede�eri oluşan, finans-
man kaynakları geliştirilen, kendine has araçlara sahip ve uluslararası niteliğe ka-
vuşan bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir (Altan, 2011: 27). Sosyal politika, 
sosyal bir bilim ve kamusal niteliğe sahip olması gibi nedenlerle diğer sosyal bilim 
dalları ile kesişen özelliklere sahiptir. Temel farklılığından ayrı olarak bu benzer-
likler ile sınırlar, ayrı başlıklar halinde incelenerek açıklanmaya çalışılacaktır. Sos-
yal politikanın diğer sosyal bilimler ile ilişkisinde incelenen bilim dalları, sosyal 
politikaya yakın olan tüm bilim dalları değildir. Ancak bu kitabın konusu itibarıy-
la en yakın ilişkiye sahip olduğu düşünülen bilim dalları seçilerek incelenmiştir.

Sosyal Politika ve Ekonomi
İnsan gereksinimlerinin sonsuz ancak bu gereksinimleri karşılayacak kaynakların sı-
nırlı olması kavramı, ekonomi biliminin temel konusunu oluşturmaktadır. Ekonomi 
bilimi, ekonomik nitelikli olaylar ve bunların etkileşimi konusu üzerinde çalışmak-
tadır. Sosyal bir bilim olması dolayısıyla ekonomi bilimi de insan odaklıdır. Ancak 
ekonomi insan davranışlarının sadece ekonomik yönü ile ilgilenir. Ekonomi bu özel-
liği ile temeli toplumların refahı ve bu refahın yükseltilmesi olan sosyal politikadan 
ayrılır (Altan, 2011: 28). Ekonomi ile sosyal politika arasındaki bir diğer önemli fark, 
ekonominin işleyişinden kaynaklanan bazı problemler, ekonomi biliminin ilgi alanını 
oluşturmazken, sosyal politika ekonominin işleyişinden kaynaklanan sorunların oda-
ğındadır. Ekonominin iyi işleyip işlemediği, ekonomi bilimi açısından gayrisafi yurt 
içi hasıla ile ölçülebilirken, sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi hakkında gayrisafi 
yurt içi hasıla tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Gayrisafi yurt içi hasılanın 
artırılması ekonomi biliminin hedefiyken, transfer ödemelerinin ve sosyal harcama-
ların artış göstermesi ve artan gayrisafi yurt içi hasılanın toplum kesimleri içerisindeki 
bölüşümü sosyal politikanın konusunu oluşturmaktadır. 

Ekonomi biliminin bir alt dalı olan çalışma ekonomisi, üretim faktörü olarak 
insanı ele alır ve iş gücü piyasasında istihdam ve ücret konularını inceler. İşgü-
cü piyasalarının yapıları, işsizlik ve nedenleri çalışma ekonomisinin konularını 
oluşturmaktadır. İşsizlik sorununa ilişkin oluşturulacak özellikle kamusal nitelik-
li politikalar ise sosyal politikanın ilgi alanındadır. Çalışma ekonomisi işsizliğin 
nedenleri ve oluşumunu incelerken sosyal politika işsizlik sorununun toplum 
kesimleri üzerindeki etkilerini ve bu etkileri önlemeye yönelik politikaların yine 
çalışma ekonomisi ile etkileşimli bir biçimde oluşturulmasını konu edinir.

Sosyal Politika ve Sosyoloji
Geçmişte üniversitelerin örgütlenmesi içinde sosyal politikanın sosyoloji bölümü 
ile birlikte aynı bölüm içerisinde örgütlendiği görülmüştür. Bazı görüşlere göre 
de sosyal politika sosyolojinin alt dalı olarak ifade edilmektedir (Alcock ve diğer-
leri, : 11). “Sosyoloji en geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini ele alan bilim 
dalıdır” (Tezcan, 1995: 1). Sosyal kesimler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin 
nasıl kurulup geliştiğini incelemektedir. Sosyal kesimler arasındaki ilişki sosyal 
politikanın ortaya çıkışı noktasında oldukça önemlidir. Güç ilişkileri yaklaşımı 
çerçevesinde işçi - işveren ilişkilerinde sosyal politikanın doğuşundaki mücadele 
gerçekleşmeseydi, sosyal politikanın bilimsel temellerinin atılması söz konusu ol-
mayabilirdi. Bu çerçevede sosyal kesimler ve aralarındaki ilişki, sosyal politikanın 
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ancak sosyal politika ve sosyoloji arasındaki 
temel farklılık, sosyal politikanın bu ilişkileri düzenleyici politikalar ortaya koya-
bilmesi ve bu yolla sosyal refahın ve barışın sağlanmasına çabalamasıdır. 

Sosyal politika, sosyal 
kesimler arasındaki ilişkileri 
toplumsal refahı ve sosyal 
adaleti etkileyici yönleri ile 
incelemektedir.
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Sosyoloji bu ilişkilerin sosyal refah ve barış çerçevesinde değiştirilmesine de-
ğil, bu ilişkilerin nasıl kurulduğuna ve toplumsal kesimlerin hangi yönleri ile bir-
birlerinden farklılaştığına odaklanmaktadır. 

Sosyal Politika ve Hukuk
Hukuk, toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, uyulması zo-
runlu kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir. Sosyal politika ile hukuk arasın-
daki ilişki ise sosyal politikanın en önemli aracı olarak hukuki düzenlemelerin 
kabul edilmesi ve bu aracın hukuk sistemi tarafından üretilmesidir.

Sosyal politikanın araçları, ulusal ve uluslararası araçlar ayrımı çerçevesinde bu ki-
tabın 4. ve 5. bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 
Sosyal politika ile hukuk arasındaki ilişki “dün sosyal politikanın bir konusu 

olan sosyal sorunun, bugün hukuki düzen çerçevesinde bazı kanunlar içerisinde 
yer bulmuş ve bazı normlara bağlanmış bir konu olması” şeklinde ifade edilmek-
tedir (Talas, 1990: 11). Hukuk ile sosyal politika arasındaki bu iş birliği, sosyal 
politikanın tanımından da güç almaktadır. Hatırlanacağı üzere sosyal politikanın 
hede�erinden birisi de ortaya koyduğu politika ve uygulamalarla mevcut hukuki 
düzenin devamını sağlamaktır. 

Sosyal Politika ve Endüstri İlişkileri
“Endüstri ilişkileri, Sanayi Devriminin bir ürünü olarak değerlendirilen, işçi ile işve-
ren arasındaki bireysel ilişkilerden örgütlü gruplar arasındaki ilişkilere geçişle önem 
kazanan, devletin az veya çok müdahale ettiği, merkezinde üretim sonucu ortaya 
çıkan kârın bölüşümü ve çalışma koşullarının yer aldığı, toplu pazarlıklara daya-
lı, emek ile sermaye arasındaki kurumsallaşmış ilişkiler olarak tanımlanmaktadır” 
(Uçkan - Kağnıcıoğlu, 2004: 3). Bu tanımı ile sosyal politikanın dar anlamının 
konuları ile endüstri ilişkilerinin konularının çakıştığı söylenebilir. Endüstri iliş-
kileri, oluşan bu ilişkilerin dokusunu ve gelişimini anlamaya çalışmaktadır. Sosyal 
politika ise, oluşan bu ilişkilerin toplumsal refah üzerindeki etkilerini sorgular ve 
uygulamaya koyduğu politikalarla bu ilişkilerin toplumsal refahı artırıcı şekilde 
düzenlenmesi yönünde çalışır.

Sosyal Politika ve İnsan Kaynakları Yönetimi
“İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, insan kaynaklarının diğer kaynaklarla 
birlikte nasıl sağlanacağına, nasıl istihdam edileceğine ve nasıl yönlendirileceğine 
ilişkin bir çerçeve sunmaktır” (Bilgin ve diğerleri, 2007: 6). Bu amaç, iş gücü pi-
yasasından nitelikli işçi sağlanması, istihdam şartlarının işletmenin yararına ola-
rak nasıl geliştirilebileceğini ve işletmedeki personelin nasıl motive edileceğini 
düzenlemeyi gerektirmektedir. Sosyal politika ise insan kaynaklarının amaçla-
rının yöneldiği iş gücü piyasası ve hukuki mevzuatın çerçevesinin çizilmesinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda sosyal politika ile insan kaynakları yönetiminin 
hede�eri çelişir görüntüdedir. Bu çerçevede insan kaynaklarının insan unsuruna 
yaklaşımı ile sosyal politikanın yaklaşımı oldukça farklıdır. Sosyal politika daha 
hümanist bir karakter taşırken, insan kaynakları yönetimi, konulara daha teknik 
bir rasyonellikle yaklaşmaktadır (Altan, 2011: 34). 

İnsan kaynakları yönetiminin, endüstri ilişkileri üzerindeki etkileri ve kolektif 
ilişkileri bireysel ilişkilere dönüştürme fonksiyonu ve bu çerçevede sosyal politi-
kalar ile çelişen yönleri bu kitap çerçevesinde tartışılmayacaktır. Ancak konunun 
derinlikleri sosyal politika öğretiminin çerçevesini değiştirebilecek niteliktedir.
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Özet

Sosyal politika bilim dalını geniş ve dar anlamı ile 
tanımlamak.
 Dar anlamda sosyal politika, Sanayi Devrimi’nin 
ortaya çıkardığı kötü çalışma koşullarına karşı, 
emeği sermayeye karşı korumak ve bu yolla top-
lumdaki sınıf çatışmalarını önleyerek toplumun 
ve devletin varlığını sürdürmesini sağlamaya yö-
nelik uygulamalar olarak tanımlanabilir.

 Geniş anlamda sosyal politika ise amacı sosyal ada-
let ve toplumların refahını sağlamak olan, kapsamı 
sosyal sorunlar ile paralellik gösteren, ekonomiye 
sosyal boyut katmak ve ekonominin işleyişindeki 
aksaklıkları düzeltici politikaların oluşmasını sağ-
layarak sosyal dengeyi gözetmek amacındaki hü-
maniter bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Sosyal politikanın ortaya çıkış sürecini ve sosyal 
politikanın ortaya çıkış nedenlerini açıklamak. 
 Sosyal politikanın ortaya çıkış sürecinde, iki 
tarihî olayın önemini belirtmek gerekmektedir. 
Fransız İhtilali, dönemin önemli bir toplumsal 
kurumu olan loncaların da yıkılmasını berabe-
rinde getirecek birçok gelişme ile çalışma ilişki-
lerinin altyapısını değiştirirken, Sanayi Devrimi 
üretimi sınırsız bir enerji kaynağına kavuştura-
rak sosyal politikanın ortaya çıkma gerekçeleri-
nin oluşmasını sağlamıştır. Bu çerçevede sınırsız 
bir üretim kaynağına sahip olan üretim süreci, 
kötü çalışma koşulları ve piyasa için üretim an-
layışını doğurmuş, bu sürecin sonunda da emek 
ve sermayeyi karşı karşıya getiren gelişmeler ya-
şanmıştır. Dar anlamda sosyal politikanın ortaya 
çıkmasının önemli nedenleri olarak bu iki tarihî 
olay gösterilebilecekken sosyal sorunların hız-
la artış göstermesi ve özellikle Sanayi Devrimi 
sonrası alabildiğine uygulama alanını geliştiren 
kapitalist ekonomik düzen, sosyal politikanın 
bilimsel temellerinin en önemli nedenleridir.

Sosyal politikanın kimleri, hangi risklere karşı ko-
ruduğunu ifade etmek. 
 Sosyal politikanın kişi bakımından kapsamı bü-
tün toplum kesimleridir. Ancak sosyal politikanın 
özel olarak ilgi alanını oluşturan toplum kesimleri 
de söz konusudur. Bağımlı çalışanlar, bağımlı ça-
lışmaları dolayısıyla karşılaşabilecekleri risklere 
karşı ekonomik yönden güçsüz kesimler, ekono-
mik hayatta karşılaştıkları tüm sorunlara ve ge-

nellikle gelirden yoksun olma riskine karşı özel 
olarak korunma gereksinimi duyan kesimler ise 
bu özel durumları doğrultusunda karşılaştıkları 
sosyal ve ekonomik risklere karşı korunmaktadır-
lar. Genel anlamda ise sosyal devlet ilkesi çerçeve-
sinde bütün toplum, sosyal ve ekonomik risklere 
karşı sosyal politikanın kapsamı içerisindedir.

Sosyal politikanın hede�erini ve sosyal sorunlara 
karşı yaklaşımını belirlemek. 
 Sosyal politikanın temel hedefi, toplum düzeninin 
korunması ve sosyal sorunların öncelikle etkileri-
nin azaltılması, daha sonra ise sosyal sorunların 
ortaya çıkmasını engelleyecek mekanizmaların 
üretilmesidir. Bu anlamda sosyal politikaların he-
de�eri, sosyal barış, sosyal adalet ve sosyal refahın 
sağlanıp geliştirilmesi olarak ifade edilebilir. 

 Sosyal politikanın sosyal sorunlara yaklaşım biçi-
mi ise öncelikle sosyal refah temellidir. Bununla 
beraber, sosyal denge bilimi olarak ifade edilen 
özelliği dolayısıyla sosyal politika sosyal sorunla-
ra daha hümanist karakterli fakat somut ve ger-
çeklikten uzak olmayan bir biçimde yaklaşır.

Sosyal politikanın önemini ve gerekliliğini değer-
lendirmek. 
 Sosyal politikaların gelişmişlik seviyesi, ülkele-
rin refah düzeyi ile doğrudan ilgili bir kriterdir. 
Ayrıca sosyal politikalara konu olan kesimlerin 
hem sayısal çokluğu, hem de nitelikleri sosyal 
politikanın önemini arttırmaktadır. Sosyal dev-
let olma ilkesinin bir göstergesi olarak da sos-
yal politikaların yaygınlığı ve seviyesi oldukça 
önemlidir. Sosyal politikanın gerekliliği ise top-
lumun hem ekonomik, hem de sosyal yaşamda 
karşılaştığı sorunların çözümü ve bu sorunların 
ortaya çıkmasını engelleyecek mekanizmaların 
oluşturulması açısından son derece kritiktir. 
Ekonomik veya toplumsal hayatta karşılaşıla-
bilecek herhangi bir sorun çözülemediği tak-
dirde daha farklı sorunların ortaya çıkması söz 
konusu olabilecektir. Hem toplumsal düzenin, 
hem de ekonomik sistemin devamlılığının sağ-
lanması için sosyal politikalar hayati önemdedir. 
Sosyal politikalar bu yönüyle sadece toplumsal 
açıdan değil ekonomik açıdan da önemlidir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikaların kişi 
bakımından doğrudan kapsamı içerisinde yer almaz?

a. Ekonomik yönden güçsüz kesimler
b. Bağımlı çalışanlar
c. Özürlüler
d. Şirket Sahipleri
e. İşçi

2. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda sosyal politi-
ka kavramının bir unsuru değildir?

a. Kapitalist ekonomik sistemi temel alması
b. Emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi konu 

edinmesi
c. Emek ve sermaye arasındaki mücadeleyi sadece 

ekonomik anlamda konu edinmesi
d. Toplumun tüm kesimlerini kapsaması
e. Temel amacı mevcut ekonomik sistemin korun-

ması olması

3. Sosyal politika kavramı ilk kez kim tarafından kul-
lanılmıştır?

a. Robert Owen
b. John Maynard Keynes
c. Wilhelm Heinrich Riehl
d. Adam Smith
e. William Henry Beveridge

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın konu 
bakımından doğrudan kapsamı içerisinde yer almaz?

a. Çevre sorunları
b. Irkçılık
c. Eski hükümlülerin çalışma yaşamında korunması
d. Siyasal partilerin örgütlenme biçimi
e. Yoksulluk

5. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı çalışanlar arasın-
da yer almaz?

a. Kamu görevlileri
b. İşçiler
c. Toprak sahibi çi�çiler
d. Sözleşmeli personel
e. Memurlar

6. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulamanın sosyal 
politika uygulaması olarak değerlendirilmesi için ge-
rekli özelliklerden biri değildir?

a. Sürekli olması
b. Düzenli olması
c. Bir defalık olmaması
d. Objektif kriterlere dayanması
e. Ekonomik değer taşıması

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın finans-
man kaynaklarından birisi değildir?

a. Özel sigortaların fonları
b. Özel amaçlı vergiler
c. Şans oyunlarından elde edilen gelirler
d. Yerel yönetimlerin bütçeleri
e. Devlet bütçesi

8. Sosyal politikayı diğer sosyal bilim dallarından ayı-
ran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. İnsanı temel alması
b. Kullandığı yöntem ve teknikler
c. Sosyal refahı hedef alması
d. Ekonomik temelli yaklaşımı olması
e. Kamusal niteliği olması

9. Sosyal politikanın önemine ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

a. Bağımlı çalışanların demokratik siyasal yöne-
timlerde örgütlenme özgürlüğü bulunması on-
ları siyasal bir güç haline getirmektedir

b. Sosyal politikanın gelişmişlik düzeyi ile sosyal 
devlet ilkesi arasındaki yakın bir ilişki vardır

c. Sosyal politikalara konu olan kesimler ülkenin 
nüfusu içinde küçük bir yer tutar

d. Sosyal politikalar yeteri ve gereğince uygulan-
maması sağlıklı bir toplum yapısının ortaya çık-
masını engelleyebilir. 

e. Sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi ile insani 
gelişmişlik düzeyi arasında bir parelellik vardır

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın doğru-
dan bir hedefi olarak değerlendirilemez?

a. Ekonomik büyümenin sağlanması
b. Sosyal refahın sağlanması
c. Sosyal adaletin sağlanması
d. Sosyal barışın sağlanması
e. Sosyal refahın geliştirilmesi
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Engelliler ve Empati
Biz ve onlar, ya da başka bir deyişle “öteki” söylemi-
nin sosyal çatışmalarda nasıl bir rol oynadığını ele alan 
sosyal politikalar, tara�arı bir araya getirecek çalışma-
lar üzerinden tanıma, alışma, ortak noktaları fark etme 
ya da önyargılardan arınma yoluyla nefret ya da ayrılık 
durumunu ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu noktada, 
bir arada yaşamayan ve bir arada yaşayan sosyal grup-
lar için durum farklıdır. İlkinde diğer gruba dair oluş-
muş önyargılar vardır, bu önyargıları deneme fırsatı 
yoktur ve ‘öteki’lik nettir. Bu süreçte ‘karşılaşma’ kilit 
kelimedir: Düşmanınla karşılaşırsın, tanışırsın ve son-
ra ona alışırsın. Artık sana yabancı gelmez. 
İkinci durumda ise dışlanmaya maruz kalan toplumun 
üyesidir. Bizden gibidir ama değildir, eşit gibidir ama 
değildir, hep ‘gibi’dir. Engelliler de toplumun içinde 
olup dışında kalan bu gruplardan biri. Bedensel ya da 
zihinsel farklılığından doğan temel, yaşamsal ihtiyaç-
ları hakkı gibidir ama değildir: Lütfedilir, bağışlanır, 
acınır... ‘Karşılaşma’ burada da önemli ama ne kadar 
çok karşılaşılırsa o kadar çok uzaklaşılır kimi zaman, 
kaçılır bazen, korkulur ya da. Yine de daha çok karşı-
laşmaya ihtiyacımız var ama ayrı bir dünyada... 
Sosyal politikalar ekonomik altyapı olmadığında ba-
şarısız kalmaya mahkum. Evet, iyi, güzel, bağış deme-
yelim, yardım kuruluşu mantığı ile çalışmayalım, peki 
engelliler, şimdi hemen yarın nasıl bağımsızlaşacak, 
nasıl diğerleriyle eşit olanaklara sahip olacak? İşte bu 
noktada balık tutmayı öğretecek sosyal destek meka-
nizmalarına yoğunlaşmak gerekiyor. Eğitim ve sosyal 
destek için gerekli olan birliktelik de yine mekândan 
bağımsız düşünülemez. Bu mekân, sokak da olsa iş-
yeri de olsa sanal da olsa erişebilir olmalı. Erişebilir-
lik kavramının sınırları bugün bilgi teknolojilerini de 
kapsayacak şekilde genişledi ve yenilikçi yaratıcı tasa-
rımlar içeren bir sektör haline geldi. Engellilere yönelik 
sosyal politikaların başarısı bu sektörün ve onun adil 
bir şekilde her engelliye ulaşmasını sağlayacak yasal 
düzenleme ve uygulamaların başarısına bağlı. Her yere 
erişebilen engelliyle daha çok, daha insani şartlarda 
karşılacağız. Karşılaştıkça ona alışacağız ve artık bize 
yabancı gelmeyecek.

Kaynak: Kevser Can (Sosyal Çalışmacı, Kadıköy Bele-
diyesi, Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi) Radi-
kal İki, 18.09.2011’den kısaltılarak alınmıştır.

1. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Kişi Ba-
kımından Kapsamı” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

2. d Yanıtınız yanlış ise “Dar Anlamda Sosyal Politika 
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politika Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Konu 
Bakımından Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Bağımlı Çalışanlar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Özellik-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Finans-
manı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politika ile Diğer 
Sosyal Bilimler Arasındaki Sınırlar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Önemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Hede�e-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Dar anlamda sosyal politika, amacı sosyal adalet olan, 
ekonomik yaşamın işleyişinden kaynaklanan sorunları 
ortadan kaldırarak, hukuki ve ekonomik düzenin de-
vamını sağlamak çabasındaki önlemler bütünü olarak 
ifade edilmektedir. Dar anlamda sosyal politikanın 
unsurları, kapitalist ekonomik sistemi temel alması, te-
melinde işçi - işveren ilişkilerinin bulunması ve temel 
amacının sosyal adalet ve mevcut düzenin korunması 
olmasıdır.

Sıra Sizde 2 
Dar anlamda sosyal politika, ortaya çıktığı dönemde iş-
çilerin maruz kaldığı dayanılmaz çalışma koşullarının 
önlenmesi ve iş ilişkilerinin düzenlenmesi amacını ta-
şımaktaydı. Bu çerçevede kapitalist ekonomik sistemin 
devamının sağlanması için sermaye ile emek arasında-
ki tezatlık ve mücadelenin bir şekilde dengelenmesi ve 
bu yolla sermaye birikiminin sağlanması gerekiyordu. 
Buna ilişkin hem toplumun refahını sağlayacak uygu-
lamalara, hem de bunu yürütecek bazı kurumlara ihti-
yaç vardı. Bu gerekliliklerden dolayı sosyal politika bir 
bilim dalı haline gelmiştir. 

Sıra Sizde 3 
Bağımlı çalışanlar, üretim araçlarına sahip olmamala-
rı, emeklerini bir işverenin emrine vererek ücret veya 
maaş geliri elde etmeleri dolayısıyla ve teknik, hukuki 
ve ekonomik bağımlılıkları sebebiyle sosyal politikanın 
koruması altındadırlar. Elde ettikleri gelir, başkaca bir 
üretim faktörüne sahip olmadıkları için çoğu kez tek 
gelirleridir. Bu gerekçelerle bağımlı çalışanlar sosyal 
politikanın kişi bakımından kapsamı içerisinde yer 
alırlar.

Sıra Sizde 4
Sosyal politikanın kişi bakımından kapsamı, toplumun 
bütün kesimleri olmakla beraber, özellikle koruma-
sı kapsamında olan kesimler bulunmaktadır. Bunlar; 
ekonomik yönden güçsüz kesimler, bağımlı çalışanlar 
ve özel olarak korunma gereksinimi duyan kesimlerdir. 
Ekonomik yönden güçsüz kesimler, piyasa koşulların-
da hayatlarını sürdüremedikleri ve ekonomik sistemin 
dışında kaldıkları için bir koruma gereksinimi duy-
maktadırlar. Bağımlı çalışanlar, iş ilişkileri dolayısıy-
la ve bu durumlarının onları ittiği koşullar sebebiyle 
korunmaktadırlar. Özel olarak korunma gereksinimi 

duyan toplum kesimleri ise genellikle toplumla bağ 
kuramamaları ve özel durumları sebebiyle sosyal poli-
tikanın koruması altındadırlar.

Sıra Sizde 5
Bir uygulamanın sosyal politika tedbiri olarak değer-
lendirilebilmesi için sürekli olması, düzenli olması, 
objektif kriterlere dayalı olması ve tesadüfi nitelikte ol-
maması gerekmektedir. Bununla beraber genel anlam-
da ferdî, ferdin inisiyatifine bırakmayan uygulamalar 
sosyal politika tedbiri olarak değerlendirilebilir.

Sıra Sizde 6
Sosyal politika ile diğer sosyal bilimler arasındaki temel 
farklılık, sosyal politikanın temel hedefi noktasındadır. 
Ekonomi biliminin hedefi kıt kaynaklarla sınırsız insan 
ihtiyaçlarının karşılanması, sosyoloji biliminin hedefi 
toplumu oluşturan unsurlar ve toplumlar arasındaki 
ilişkiyi açıklamakken, sosyal politikanın nihai hedefi 
toplumsal refah ve toplumsal refahı artıracak tüm uy-
gulamalardır. Sosyal politika bu anlamı ile hem teorik 
hem de pratik uygulamaları içinde barındırmaktadır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sanayi Devrimi öncesindeki toplum yapılarında çalışma ilişkilerini açıklayabilecek,
Sanayi Devrimi’nin ekonomik niteliğini ifade eden liberalizmin temel eserini ve 
sloganını tanıyabilecek,
İşçilerin örgütlenmesine ilişkin ilk çabaları özetleyebilecek,
Sosyal politikanın gelişimine katkı sağlayan ekonomik ve sosyal düşünce sis-
temlerini sıralayabilecek,
Kamu müdahalesini ortaya çıkaran nedenleri ve kamu müdahalesi niteliğinde-
ki ilk düzenlemeyi belirleyebilecek,
Avrupa Refah Devletlerinin oluşumunu açıklayan yaklaşımları değerlendirebilecek,
Küreselleşmenin sosyal politikalar üzerindeki etkilerini özetleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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SOSYAL POLİTİKA I



TA RİH SEL BİR OL GU OLA RAK SOS YAL PO Lİ Tİ KA
Sos yal po li ti ka kav ra mı, özün de ta şı dı ğı sos yal vur gu su ile in san ve ona ait tüm 
ko nu la rı içe ren bir alan üze rin den ta nım lan mak ta dır. Sos yal kav ra mı be şe rî de-
ğer le rin ifa de si dir. Bu ne den le tem sil et ti ği de ğer ler, ki şi den ki şi ye, top lum dan 
top lu ma ve çağ dan ça ğa de ği şen bir gö rü nüm ser gi le ye bil mek te dir. Sos yal po li ti-
ka nın bir sos yal so run te me lin de or ta ya çı kan çö züm ler ol du ğu dü şü nül dü ğün de 
bu çö züm le rin sos yal kav ra mı nın içer di ği de ğer ler bağ la mın da fark lı la şa bi le ce ği 
de söy le ne bi lir. 

Sos yal po li ti ka nın ta nım lan ma sın da or ta ya ko nu lan dar ve ge niş pers pek ti fin 
ta rih sel ana li zin de de ele alın ma sı ih ti ya cı var dır. Ta rih sel ge li şim sü re ci için de 
sos yal po li ti ka, top lum ve dev let ha ya tın da önem li rol le re sa hip olan sos yal, eko-
no mik, si ya si ve kül tü rel ge liş me le re bağ lı ola rak fark lı la şa rak ge li şi mi ni sür dür-
müş tür. Bu du rum sos yal po li ti ka nın ta rih sel sü reç te fark lı araç la rı fark lı et kin lik 
dü ze yin de kul lan ma sı na ne den ol muş tur. 

Her çağ da ve top lum da sos yal so run lar, ay rı cı lık lı sı nı�ar ve eşit siz lik ler ola-
gel miş tir. An cak bun la rın top lum sal bir so run ola rak ele alı na rak çö züm ler üre-
til me si, mo dern top lum la ra öz gü bir ni te lik ta şı mak ta dır. Kuş ku suz sos yal po li-
ti ka uy gu la ma la rı nın bir yö nü nün ge le nek le re ve yar dım se ver li ğe bağ la na bil me si 
müm kün dür. An cak bu uy gu la ma la rın ta rih sel sü reç için de mer ha met ve lü tuf 
te mel li, ge çi ci ve dar kap sam lı uy gu la ma lar ola rak or ta ya çı ka bil di ği ne de şa hit 
olun muş tur. Gü nü müz mo dern top lum la rın da sos yal po li ti ka an la yı şı nın de mok-
ra si ve dev let an la yı şın da ki ge liş me le re pa ra lel ola rak ada let ve hak te mel li bir 
ya pı da şe kil len di ği gö rül mek te dir (Ko ray, 2005: 33-34).

Sos yal po li ti ka nın dar an lam da ki yo ru mu nun mo dern top lum la ra öz gü öz-
gür lük ve eşit lik kav ram la rı ile ifa de edil me si bu yo ru mun ay nı za man da mo dern 
yö nü nü de or ta ya koy mak ta dır. Sos yal po li ti ka nın ta nı mın da ki mo dern top lum 
ve ön ce sin de ki dö ne me iliş kin fark lı lık lar, ta rih sel ge li şi mi nin de Sa na yi Dev ri mi 
ön ce sin de ve son ra sın da ki ge liş me ler şek lin de ki bir ay rım la ele alın ma sı nı ge rek li 
kıl mak ta dır.

Mo dern top lum la rın sos yal po li ti ka di sip li ni ne sağ la dı ğı kat kı lar ne ler dir?

Sosyal Politikanın Dünyadaki 
Tarihsel Gelişimi

1
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SA NA Yİ DEV Rİ Mİ ÖN CE SİN DE SOS YAL PO Lİ Tİ KA
Mo dern an lam da sos yal po li ti ka nın do ğu şu ve ge li şi mi 18. yüz yıl ve onu ta kip 
eden dö nem de ele alın mak ta dır. Top lum re fa hı nı sağ la mak ama cı ile ik ti sa di fa-
ali yet le rin var lı ğı ise bu nun çok ön ce si ne da yan mak ta dır. Bu gün kü uy gu la ma-
la rın dan fark lı ol sa da ik ti sa di fa ali ye tin söz ko nu su ol du ğu ve emek un su ru nun 
var lı ğın dan söz edi le bi le cek be şe rî uy gu la ma la rın in san lık ta ri hi ka dar es ki ol du-
ğu nu söy le mek müm kün dür. 

İlk  Çağ Top lum Dü ze ni
En il kel dö nem ler de da hi bü tün top lum lar da iş iliş ki le ri ni dü zen le yen birta kım 
ku ral la ra rast la mak müm kün dür. Ya zı nın icat edi le rek kul la nıl dı ğı Me zo po tam-
ya böl ge si en es ki ya zı lı hu kuk ku ral la rı nın ol du ğu böl ge dir. Bu böl ge de ku rul-
muş Sü mer, Ba bil, Asur, İb ra ni ve Eti me de ni yet le ri nin ça lış ma ha ya tı na iliş kin 
birta kım ya zı lı ku ral la rı or ta ya ko ya rak eme ğin hu ku ki sta tü sü ne yö ne lik önem li 
adım lar at tık la rı gö rül müş tür. 

İş iliş ki le ri nin ta rih sel sü reç te ge li şi mi ne yö ne lik ola rak Ka mil TU RAN’ın İş Hu ku-
ku nun Ge nel Esas la rı (An ka ra: Türk Ta rih Ku ru mu Ba sı me vi, 1990) ad lı ki ta bı na 
ba ka bi lir si niz. 

Eko no mik ya pı nın ta rı ma da yan dı ğı ilk çağ lar da top lum ya pı sı nın ai le eko no-
mi si ve kö le lik dü ze ni ne da ya lı bir ya pı da oluş tu ğu gö rül mek te dir. Bu top lum ya-
pı sın da be den gü cü ne da ya lı ola rak ça lış mak ve üret mek kö le ler ve tut sak lar için 
ge çer li bir ça lış ma an la yı şı dır. Ça lış ma hür in san lar için onur kı rı cı ka bul edil miş 
ve bu gru bun as ker lik, sa nat, fel se fe ve dev let iş le ri ile il gi len dik le ri gö rül müş tür. 

E�a tun ve Aris to gi bi ilk çağ la rın ün lü dü şü nür le ri nin ön gör dük le ri de mok ra-
tik dü zen de; va tan daş la rın fik ri ça lış ma sı nın ürü nü olan sa nat, fel se fe ve po li ti ka 
gi bi fa ali yet ler de bu lun ma la rı, kö le le rin ve hal kın alt ta ba ka la rı nın ise top lu mun 
mad di ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı ama cıy la ağır iş ler de ça lış ma la rı ön gö rül müş-
tür. Bu an la yı şın üs tün sı nı�ar ve ezi len halk lar dan ku ru lu bir im pa ra tor luk ku ran 
Ro ma lı la rın hu kuk dü ze ni ne yan sı dı ğı da gö rül müş tür (Çu buk, 1986: 28). İlk çağ-
lar da kö le lik dü ze ni ne yö ne lik mü ca de le le rin, bu dü ze ni meş ru kı lan dü şün ce ve 
fel se fe akım la rı nın ha kim et ki si ile ba şa rı ya ula şa ma dı ğı gö rül müş tür. 

Dö ne min ko şul la rı al tın da ai le üye le ri nin ve kö le le rin iş iliş ki le ri ise ai le baş ka nı 
ta ra fın dan onun oto ri te si al tın da dü zen len miş tir. He men he men tü mü ile ta rım sal 
fa ali yet le re da ya lı olan eko no mik ya şam, ço ğu kez ai le le rin bir bir le rin den kö le ki-
ra la ma la rı nı da ge rek li kıl mış tır. An cak bu söz leş me nin bir hiz met söz leş me si de ğil 
ki ra söz leş me si ol ma sı, ta ra�ar ara sın da ki iş iliş ki si nin eş ya hu ku ku kap sa mın da ve 
özel hu kuk çer çe ve sin de dü zen len me si ne ne den ol muş tur (Al tan, 2003: 42).

Or ta  Çağ ve Feo dal Ya pı
Or ta  Ça ğ’ın sos yal, eko no mik, si ya sal ve hu ku ki dü ze ni ni be lir le yen sis tem fe-
oda li te dir. Feo dal eko no mik dü zen ge nel lik le ka pa lı ta rım eko no mi si ola rak ta-
nım lan mış tır. Or ta  Çağ’ da ge rek is ti la lar ge rek se de İs lam ege men li ği nin et ki si ile 
ti ca ret yol la rı nın ke sil me si Av ru pa’da ken di için de ka pa lı bir eko no mik dü ze nin 
oluş ma sı na ne den ol muş tur. Ti ca ret ve şe hir ha ya tı nın sön me si in san la rın kır-
sal alan la ra yö nel me si ne ve bü yük ma li kâ ne ler et ra fın da top lan ma la rı na ne den 
ol muş tur. Feo dal dü zen de sos yal ya pı yı be lir le yen özel lik ki şi le rin top rak la olan 
iliş ki le ri dir (Gö ze, 2005: 64).

Köleci toplum düzeni: İlkel 
topluluklardan sonra oluşan 
ve iktisadi faaliyetin emek 
unsurunun köleler tarafından 
yerine getirildiği toplum 
düzenidir.
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Feo dal iliş ki ler sis te mi nin; ki li se nin, top rak sa hip le ri nin, ge le nek le rin ve kut-
sal lık la rın ege men ol du ğu bir ya pı dan mey da na gel di ği gö rül mek te dir. Fe oda li te, 
mül ki yet ve ege men li ğin bir bi ri ne ka tıl dı ğı si ya sal ik ti dar ile eko no mik ik ti da rın 
ay nı ki şi de bir leş ti ği ve dö ne min üre tim ya pı sı ka dar yö ne tim ya pı sı nı da ifa de 
eden bir kav ram dır. Top ra ğın top rak sa hip le ri ara sın da bö lün me si si ya sal ik ti-
da rın da bö lün me si ne yol aç mış ve sık ça si ya sal is tik rar sız lık la rın ya şan ma sı na 
ne den ol muş tur (Ko ray, 2005: 36).

Feo dal dü zen ge çer li li ği ni 10. ve 15. yüz yıl lar ara sın da sür dür müş tür. Bu dö-
nem de sen yör, şö val ye, de re be yi gi bi ad lar la ifa de edi len ki şi le rin ege men li ği al-
tın da, da ha çok ta rım sal fa ali yet ler de ai le ce ça lı şan ser�er le kar şı la şıl mak ta dır. 
İş le dik le ri top rak ve üre tim araç la rı üze rin de sa de ce kul la nım hak kı na sa hip olan 
ser�er, ça lış ma la rı kar şı lı ğın da el de et tik le ri ta rım sal ürü nün bir bö lü mü nü ken-
di ih ti yaç la rı na yö ne lik tü ke tir ken, di ğer bö lü mü nü de gü ven lik ge rek si nim le ri ni 
kar şı la yan sen yör le re ak tar mış lar dır (Al tan, 2003: 42). Top lu mun asıl bü yük bö-
lü mü nü oluş tu ran köy lü le rin top ra ğa sa hip ola ma ma la rın dan kay nak la nan yok-
sul lu ğun, asil le rin ada let siz uy gu la ma la rı ile da ha da de rin leş ti ği, bu sı nı�a rın 
ça lış ma la rı nın kö le lik sis te mi ile öz deş bir gö rün tü ye sa hip ol du ğu gö rül müş tür. 

Top ra ğın tek ve en bü yük zen gin lik kay na ğı nı ifa de et ti ği feo dal dü zen de top-
lum sal ya pı nın da çe şit li sı nı�ar dan oluş tu ğu gö rül mek te dir. Bu sı nı�ar için de 
asil ler (aris tok rat lar) kra la ver gi ver me le ri ve el de et tik le ri im ti yaz lar ile önem li 
bir gü cün sa hi bi du ru mun da ol muş lar dır. Pa ra eko no mi si nin çok sö nük kal dı ğı 
Orta Çağ’ da, esas zen gin lik kay na ğı top rak ol du ğun dan, öz gür in san lar ara sın da 
da gö rü len hiz met le rin kar şı lı ğı top rak üze rin de söz leş me ile ta nı nan bir hak ola-
rak öden mek te dir. Top lu mun si ya sal yö ne ti min de, aris tok rat lar ve on lar ara sın-
da ki hi ye rar şi nin et ki li ol du ğu gö rül müş tür. 

Ki li se ve din adam la rı da eği tim ve sos yal yar dım ku ru luş la rı nı ve top lu mun 
ma ne vi ha ya tı nı yö net mek gi bi so rum lu luk la ra sa hip ol du ğun dan ay rı ca lık lı ko-
num la rı nı Orta Çağ bo yun ca ko ru ya bil miş ler dir. Din dar H ris ti yan la rın ba ğış la rı 
ve top la nan sa da ka lar la ma nas tır lar çok zen gin leş miş, za ma nın en bü yük ve güç-
lü top rak sa hip le ri ol muş lar dır. Ki li se, bu nun ya nın da soy lu la ra sağ la dı ğı uh re vi 
güç ile si ya sal et ki si ni ar tı rır ken, soy lu lar da bu hiz met le rin den do la yı ki li se nin 
üre ti len den pay al ma sı na göz yum muş tur. Av ru pa’da dev let yö ne ti mi üze rin de ki 
din ha ki mi ye ti yüz yıl lar ca sür müş, soy lu lar soy lu ol ma yan la ra kar şı ko run muş tur 
(To kol-Al per, 2011: 7-8).

Orta Çağ’ın iler le yen dö nem le rin de Av ru pa mer kez li kö le lik dü ze ni nin ka tı-
lı ğı nı ya vaş ya vaş kay bet me ye baş la dı ğı gö rül müş tür. İlk  Ça ğ’ın kö le lik işgücü ne 
da ya nan ik ti sa di dü ze ni nin ye ri ni Orta Çağ’ da lon ca la rın al dı ğı gö rül mek te dir. 
Ge niş çap ta ta rım eko no mi si ne da ya lı olan Av ru pa eko no mi sin de, Av ru pa ile 
Uzak Do ğu yu, Or ta As ya ve Or ta Do ğu yu bağ la yan ipek ve ba ha rat yol la rın dan 
gü cü nü alan ti ca ret şe hir le ri ge liş me ye baş la mış tır. Orta Çağ’ da, ti ca ret mer ke zi 
olan şe hir le rin can lan ma sı ve şe hir eko no mi si nin ge liş me si es naf ku ru luş la rı nın 
yay gın laş ma sı na des tek ol muş tur. 

Fark lı mes lek sa hip le ri nin mes le kî ku ru luş lar için de or ga ni ze ol duk la rı ya pı lar, 
Orta Çağ ege men si ya si dü şün ce si nin ka çı nıl maz bir so nu cu ola rak or ta ya çık mış-
tır. Bü tün yön le ri ile yö ne tim hak kı nı elin de bu lun du ran si ya si oto ri te teş ki lat lan-
ma mış da ğı nık dü zen de ya şa yan fert ler üze rin de bir bas kı ara cı ha li ne gel miş tir. 
Si ya si oto ri te nin mut lak ege men lik hak kı nın et ki si al tın da ka la rak bas kı ya ma ruz 
kal ma ma nın ye gâ ne yo lu fert le si ya si oto ri te ara sın da ka la cak sos yal grup la rın 
oluş tu rul ma sı ol muş tur. Bu grup lar za man la fer din sa de ce si ya si ha ya tı nın de ğil 

Lonca: Aynı bölgede yaşayan 
esnaf ve zanaatkârların 
örgütlendiği Orta Çağ 
üretim ve işgücü yapısının 
temelini oluşturan meslek 
organizasyonlarıdır. 
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ay nı za man da ik ti sa di, sos yal, di nî ve kül tü rel ha ya tı nın da en bü yük dü zen le yi ci 
un sur la rın dan bi ri ola rak ge liş miş tir (Tu ran, 1979: 12).

Orta Çağ’ın emek-ser ma ye iliş ki le ri ni atöl ye-dük kân çer çe ve si için de ka rak-
te ri ze eden kor po ras yon lar, es naf ku ru luş la rı ola rak ken di le ri ne öz gü bir üre tim 
tar zı ve bir sos yal teş ki lat lan ma bi çi mi ola rak ge liş miş ler dir. Şe hir eko no mi le ri nin 
te me li ha li ne ge len bu ya pı lar mu ha fa za kâr ve ko ru yu cu özel lik le ri ile ya şa dık la-
rı ça ğın sos yo-eko no mik ha ya tı na önem li kat kı lar sağ la mış lar dır. Top lum ha ya-
tı içe ri sin de emek-ser ma ye, üre ti ci-tü ke ti ci ve fert-dev let iliş ki le ri ni dü zen le mek 
gi bi çok yön lü bir fonk si yo na sa hip ol muş lar dır. 

17. yüz yı la ka dar za na at ya şa mı nın sı nır lı ser ma ye kul la nı mı ve el eme ği ve 
be ce ri si ne da ya lı ol ma özel li ğin de çok önem li bir de ği şim ya şan ma mış tır. An cak 
üre tim de kul la nı lan araç ve ge reç ler sü rek li ge liş ti ril miş, ba zı ye ni me ka nik dü-
zen le me ler den de ya rar la nıl ma ya baş lan mış tır. Bu de ği şim 17. yüz yı lın or ta la rın-
da fark lı za na at kâr lar ta ra fın dan, fark lı iş yer le rin de üre ti len par ça la rın bir ara ya 
ge ti ri le rek son ürün ha li ne ge ti ril di ği mer ke zi ima lat ha ne le rin ku ru lup ço ğal ma-
sı na yol aç mış tır. Öl çek le ri gi de rek bü yü yen bu iş let me le rin ço ğu ay nı yüz yıl son-
la rın da ya şa nı la cak olan Sa na yi Dev ri mi ile bir lik te üre tim de ma ki ne le rin ilk kez 
kul la nı la ca ğı fab ri ka lar ha li ne dö nü şe cek tir (Al tan, 2003: 43-44).

SA NA Yİ DEV Rİ Mİ VE SOS YAL PO Lİ Tİ KA 
18. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da bi lim sel ve tek no lo jik ge liş me le rin or ta ya çı kar dı ğı 
üre tim an la yı şı, top lum sal ya pı nın ve tüm ku rum la rı nın da de ği şi mi ni be ra be-
rin de getir miş tir. Üre tim fa ali yet le ri ni ba sit araç ve ge reç ler le sağ la yan in sa noğ lu-
nun, de vam lı ha re ket li li ğe da ya lı bir üre tim an la yı şı na sa hip ol ma sı an cak Sa na yi 
Dev ri mi ile ger çek le şe bil miş tir. Bu ta ri he ka dar elin de ki ba sit araç, ge reç ve ma ki-
ne le rin in san gü cü nün dı şın da ki ener ji kay nak la rı ile ha re ke te ge çi ril me si ni ha yal 
eden in sanın özel lik le hay van gü cün den, su ve rüz gâr ener ji sin den ya rar lan ma 
ko nu sun da önem li ge liş me ler de kay det me si ne kar şın üre tim de sü rek li li ği sağ la-
ya bil me si an cak Sa na yi Dev ri mi ile müm kün ol muş tur. 

Sa na yi Dev ri mi en ba sit ifa de si ile kü çük za na at üre ti mi nin ye ri ne fab ri ka üre-
ti mi nin geç me si ve ma ki ne le rin in san, hay van, rüz gâr, su kuv vet ve kud re ti nin 
ye ri ni al ma sı şek lin de an la şıl ma lı dır. Ma ki ne le rin ço ğal ma sı ve bu alan da ki tek ni-
ğin hız la ye ni len me si, ser ma ye ye du yu lan ih ti ya cın ve üre tim için de ser ma ye nin 
de ğe ri nin art ma sı na ne den ol muş tur. Bu tek nik ge liş me le rin ya şa ma ve ça lış ma 
şart la rı üze rin de et ki li ol ma sı ge cik me miş tir. Şe hir le rin nü fus la rı hız la art mış, 
gay riin sa ni ça lış ma ko şul la rı yay gın laş mış, üc ret ler se fa let dü zey le ri ne dü şe rek 
ada let siz lik le rin art tı ğı na şa hit olun muş tur. Bu bağ lam da Sa na yi Dev ri mi’ nin esas 
ni te li ği, in san lar ve ma ki ne ler ara sın da ya rat mış ol du ğu ye ni iliş ki ler için de yat-
mak ta dır. (Ta las, 1967: 2) 

Sa na yi Dev ri mi n’in baş lan gı cı na iliş kin ke sin bir ta rih ve ri le bil me si müm kün 
de ğil dir. An cak 18. yüz yı lın için de ba rın dır dı ğı bir çok ge liş me ile Sa na yi Dev ri mi-
nin baş la dı ğı yüz yıl ola rak ta nım lan ma sı li te ra tür de de ge çer li olan bir gö rüş tür. 
Bu na kar şın dün ya ta ri hin de en önem li de ği şim ler den bi ri ola rak gö rü len bu ola-
yın 18. yüz yı lın ön ce si ne da ya nan bir ta rih sel ar ka pla nı nın ol du ğu da açık tır. Sa-
na yi Dev ri mi nin or ta ya çık ma sın da rol alan un sur lar da ha ön ce ki dö nem ler de or-
ta ya çık mış, çe şit li sa�a lar dan ge çe rek ve bir bi ri ni ta mam la ya rak bi ri ken bi lim sel 
ve tek no lo jik bil gi ler, ik ti sa di ve sos yal ha ya tı et ki le yen bir güç ha li ne ge le bil miş tir 
(Tu ran, 1979: 33). Bu çer çe ve de Haç lı Se fer le ri, Coğ ra fi Ke şi�er ile de niz ti ca ret 
yol la rı nın keş fe dil me si, Rö ne sans ve Re form ha re ket le ri 18. yüz yıl da ki dö nü şü me 
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alt ya pı ha zır la yan ve bir bi ri ni ta mam la ya rak iler le yen ba zı ge liş me ler ola rak de-
ğer len di ri le bi lir.

Sa na yi Dev ri mi nin alt ya pı sı nı ha zır la yan ge liş me ler han gi le ri dir?

Sa na yi Dev ri mi ve Ko şul la rı
Sa na yi Dev ri mi nin olu şu mu ve hız ka zan ma sın da o dö ne min ti ca ret ha ya tı nın 
önem li et ki le ri ol muş tur. Ka pa lı bir eko no mi den üre tim eko no mi si ne ge çiş te ti-
ca re tin önem li bir fonk si yo na sa hip ol du ğu gö rül mek te dir. Üre tim öl çe ği nin bü-
yü me si, ma li yet le rin düş me si ve bu nun fi yat la ra yan sı ma sı ile pa za rın ge niş le me si 
eko no mi nin bü yü me si ne yol aç mış tır. Üre tim de ve rim li lik ve ser ma ye sto ku nun 
art ma sı ulaş tır ma baş ta ol mak üze re bir çok sek tör de ye ni ya tı rım la rın ya pıl ma sı-
na im kân sağ la mış tır (To kol-Al per, 2011: 10). 

Za na at ve ba sit alet ler le do na tıl mış tez gâh ve atöl ye üre ti mi nin ye ri ni, tek nik 
ve ma ki ne ler le do na tıl mış fab ri ka üre ti mi nin al dı ğı Sa na yi Dev ri mi, İn gil te re baş-
ta ol mak üze re Av ru pa kı ta sın da or ta ya çık mış ve son ra sın da bü tün dün ya yı et ki-
le miş tir. Za na at ya şa mı içe ri sin de şe kil le nen mes lek ör güt le ri olan lon ca lar ve bu 
sis te min ça lış ma iliş ki le ri, ye ri ni kit le üre tim sis tem le ri ne terk et miş ler dir. Kent-
leş me ile bir lik te bü yük en düs tri mer kez le ri ne ha re ket eden kır sal nü fus, sa na yi 
üre ti mi nin va sıf sız işgücü ta le bi ni kar şı la mış tır. Üre tim araç la rı na sa hip ol ma yan, 
sa de ce üc re ti kar şı lı ğı ya şa mı nı sür dü ren bu grup hız la bü yü müş ve ye ni bir ça lı-
şan sı nı fı or ta ya çı kar mış tır (To kol, 2000: 4).

Tek no lo jik Ya pı
Sa na yi Dev ri mi ola rak ad lan dır dı ğı mız olu şum ön ce bu har da ha son ra elek trik ve 
gaz gi bi ye ni ener ji güç le ri nin bu lun ma sı, bu ener ji güç le ri nin uy gu lan dı ğı ma ki-
ne le rin ya pıl ma sı ve bu ma ki ne le rin üre tim de kul la nıl ma sı gi bi bir di zi tek no lo jik 
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ge liş me yi içer mek te dir. Sa na yi Dev ri mi ni baş la tan tek no lo jik ge liş me ler le üre tim 
sü re ci, ilk kez ye ter li, dü zen li ve sü rek li bir güç kay na ğı na ka vuş muş tur. O gü ne 
ka dar in san, hay van ve do ğa gü cü ne da ya nan me ka nik dü zen le me le rin ye ri ni, bu-
har ve elek trik gü cüy le ça lı şan ma ki ne ler al mış tır. Ön ce lik le do ku ma sek tö rün de 
baş la yan fab ri ka laş ma sa na yi nin ge liş me si ile pa ra lel ola rak di ğer sek tör ler de de 
gi de rek yay gın laş mış tır. (Al tan, 2003: 46)

Tek no lo jik ge liş me le rin 18. yüz yıl da kı sa sa yı la bi le cek bir sü reç te bü yük bir hız-
la ya yıl dı ğı gö rül mek te dir. 1750 yı lı na gi ri lir ken İn gil te re’de az sa yı da da ol sa bu har 
ma ki ne si nin kul la nıl dı ğı bi lin mek te dir. İn gi liz New co men ve Sa very’nin üze rin de 
ça lış tık la rı bu har ma ki ne si 1750’li yıl la ra ka dar ge li şe rek ba sit bir pom pa şek li ne 
dö nüş müş tür. 1750-1800 yıl la rı ara sın da Sa na yi Dev ri mi nin te me li ni teş kil ede cek 
bu luş la rın bir bi ri ar dı na or ta ya çı kı şı na şa hit olun muş tur. Frank lin 1752’de pa ra-
to ne ri, 1754’te Black kar bo nik asi di bul muş, 1764’te Hag rea ves do ku ma sa na yin de 
bü yük bir dö nü şüm ya ra tan oto ma tik me kik me ka niz ma sı nı üre ti me uyar la mış tır. 
1769 yı lı bu har ma ki ne si nin en ge liş miş for mu nun sa na yi üre ti min de kul la nıl ma-
ya baş la dı ğı yıl ol muş tur. İs koç ya lı mu cit Ja mes Watt ta ra fın dan ge liş ti ri len bu har 
ma ki ne si, sa na yi üre ti min de o gü ne dek kul la nı lan la rın en ba şa rı lı sı ol muş tur. 1770 
yı lın da Ro bert Owen’ın or ta ğı Ark wrig he teks til sa na yisin de su gü cü ile iş le yen ma-
ki ne yi üre ti me so kar ken, Pri est ley 1774’te ok si je ni, Vol ta 1800 yı lın da pi li bu la rak 
tek no lo jik ge liş me le rin be lir le yi ci si ol muş lar dır (Tu ran, 1979: 34-35).

Ye ni ma ki ne ler ve iş or ga ni zas yon la rı nın oluş tur du ğu ça lış ma ya şa mı ve onun 
et ki sin de ge li şen sos yal ya şam gü nü müz de bi le çö zü le me miş so run la rın doğ ma-
sı na ne den ol muş tur. Üre tim ya pı sın da ki gü cü nü sü rek li ola rak ar tı ran ser ma ye, 
dö ne min her tür lü mü da ha le yi red de den an la yış la rı nın da et ki si ile üre ti min ha kim 
be lir le yi ci si ol muş tur. Bu du rum ça lış ma ha ya tın da ser ma ye ile ye ni üre tim sis te mi-
nin emek çi le ri ara sın da ki ger gin lik le rin gi de rek tır man ma sı na ze min ha zır la mış tır. 

Sa na yi Dev ri mi nin baş lan gı cın da üre ti me yön ve ren tek no lo jik ge liş me ler han gi ler dir?

Eko no mik Ya pı
18. yüz yıl bo yun ca ma te ma tik, fi zik, kim ya, bi yo lo ji ve hat ta as tro no mi ala nın da kay-
de di len bü yük ge liş me ler top lum la rın ve sos yo-eko no mik olay la rın ev ren sel do ğal 
ka nun lar sis te mi nin bir so nu cu ola rak de ğiş ti ği te zin den ha re ket le, ik ti sat çı lar ve sos-
yo log lar  et ki li ol ma ya baş la mış tır. İk ti sat çı lar fi yat, ma li yet ler, üc ret ler, rant ve kâr gi-
bi pi ya sa eko no mi si ko nu la rı nın, bir bir le riy le tam bir ba ğım lı lık içe ri sin de ol du ğu nu 
ile ri sü re rek, be lir li dü ze ne ve ka nun la ra sa hip bi lim sel bir an la yı şı iş le me ye baş la mış-
lar dır. Ye ni dö nem de ik ti sat bi li mi nin iş le vi, eko no mik ha ya tın ay rın tı lı olay la rı nın 
bir bir le riy le olan iliş ki le ri ni dü zen li bir ya pı da or ta ya koy mak, ser vet ve ge lir, üre tim 
ve da ğı tı mı nı yö ne ten ku ral la rın mil let le rin zen gin leş me si ve eko no mik kal kın ma la-
rı yö nün de kul la nıl ma sı nı sağ la mak şek lin de ol muş tur. Bu yak la şı mın fe oda lizm ve 
Orta Çağ uy gu la ma la rı nın sert mü da ha le le ri ne de ğil, do ğal ka nun la ra, in san la rın öz-
gür lük le ri ne ve tam re ka bet sis te mi ne da yan dı ğı gö rül müş tür (Ulu tan, 1978: 237)

Sa na yi Dev ri mi ile or ta ya çı kan ye ni üre tim dü ze ni ve ye ni sı nı�ar eko no mik 
ha ya tı yön len di ren dü şü nür le rin de or ta ya çık ma sı na yol aç mış tır. Bı ra kı nız yap-
sın lar, bı ra kı nız geç sin ler slo ga nı ile öz deş le şen li be ral ik ti sa di dü şün ce pi ya sa den-
ge le ri ne say gı du yul ma sı, bu nu ze de le ye cek her tür lü mü da ha le nin pi ya sa güç le-
rin ce ce za lan dı rı la ca ğı ve re ka bet çi or tam da fert le rin ken di men fa at le ri ni ger çek-
leş ti rir ken ay nı za man da top lu mun  da zen gin le şe ce ği ne iliş kin tez ler le eko no mik 
ya pı yı be lir le me ye ça lış mış tır. 
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1776 yı lın da Adam Smith li be ral dok tri ni açık la yan ve kı sal tıl mış adı ile Mil-
let le rin Zen gin li ği ad lı ün lü ya pı tı nı ya yın lar ken İn gil te re’de Sa na yi Dev ri mi baş-
la mış ve ge ri de bir kaç aşa ma da bı rak mış tır. 17. ve 18. yüz yıl lar Av ru pa’da sö mür-
ge ler yo luy la ti ca ri fa ali yet le rin ge liş ti ği bir dö nem ol muş tur. Bu ti ca ret ül ke le ri 
zen gin leş tir miş ve ye ni sa na yi kol la rı nın ku rul ma sı na yar dım cı ol muş tur. Ge li şen 
ti ca ret, ye ni ih ra cat sa na yi nin ye ni pa zar lar bul ma sı na yol açar ken sö mür ge ler den 
ya pı lan ucuz it ha lat da re ka bet edebil me nin bir ge re ği ola rak or ta ya çık mış tır. 
Ta rım da ya şa nan dö nü şü mün bir so nu cu ola rak köy lü le rin top rak la rı nı bı ra ka-
rak ya da sa ta rak şe hir le re yö nel di ği gö rül müş tür. Ta rım nü fu su nun köy ler den 
kent le re ha re ke ti kent ler de ye ni doğ mak ta olan sa na yi sek tö rü için bol bir iş  gü cü 
kay na ğı oluş tur muş tur (Ta las, 1995: 78-79).

Sa na yi Dev ri mi ve ka pi ta list ik ti sa di sis te min te mel eser le rin den bi ri ola rak ka bul 
edi len Adam Smith’in Mil let le rin Zen gin li ği (İs tan bul: Çev: Hal dun De rin, İş Ban-
ka sı Kül tür Ya yın la rı, 2006.) ad lı ki ta bı nı in ce le ye bi lir si niz.

Top lum sal Ya pı
Sa na yi Dev ri mi ön ce si Av ru pa top lum la rı nın asil ler ve din adam la rı dı şın da, ge-
niş halk kit le le ri nin en zen gin ve güç lü ta ba ka sı nı tem sil eden bur ju va sı nı fı, zen-
gin lik le ri sa ye sin de köy lü ve es naf ta ba ka sı nı da çev re si ne ala rak bü yük bir top-
lum sal güç oluş tu ra bil miş tir. Ta sar ruf ve ti ca ret yo lu ile zen gin le şen bur ju va sı nı-
fı ik ti sa di zen gin lik le rin den fay da la na rak ül ke yö ne tim le rin de kral la rın önem li 
da ya nak la rı ha li ne de gel miş tir. Av ru pa top lum la rı nın sı nı�a rı ara sın da kur du ğu 
iliş ki ler le say gın, et ki li ve güç lü bir sos yal sı nıf ola rak doğ muş tur. Bu nun ya nın-
da dö ne min dü şü nür le ri ni, bil gin le ri ni, fi kir ve ak si yon adam la rı nı ye tiş ti ren ve 
ko ru yan bur ju va sı nı fı, Av ru pa’da Sa na yi Dev ri mi ’ne gi den yo lun sos yal, si ya si ve 
tek no lo jik şart la rı nın da ha zır la yı cı sı ol muş tur (Tu ran, 1979: 27-28).

Tek nik ve eko no mik alan da 18. yüz yıl bo yun ca de vam eden ge liş me ler Av-
ru pa’nın sos yal ya pı sı nın da önem li öl çü de de ğiş me si ne ne den ol muş tur. Ta rım 
tek ni ğin de ki ge liş me ler üre ti min art ma sı, da ha ka la ba lık kit le le rin bes len me le ri-
ne ola nak sağ la mış tır. Eko no mi nin tüm sek tör ler de ka zanç sağ lan ma sı na el ve riş li 
bir or tam ya rat ma sı sa na yi fa ali yet le ri nin, şe hir le rin ve li man la rın, ti ca re tin ve 
de niz ci li ğin ge liş me si ni sağ la mış tır. Öz gür lük ve ti ca ret zen gin lik le ri nin kar şı lık lı 
et ki le şim le ri dev le ti güç len dir miş, bu or tam da bur ju va zi sı nı fı nın da ha da güç-
len me si müm kün ol muş tur. Eko no mik bir güç olan bur ju va zi, iler le yen dö nem de 
si ya sal ik ti dar da da hak id di a et me ye baş la ya cak tır. Av ru pa’da de ği şik grup lar dan 
olu şan bur ju va sı nı fı nın, güç lü bir hi ye rar şi duy gu su na sa hip ol ma sı na kar şın ev-
ren sel bir dok trin kur ma ya ça lış tı ğı ve ken di da va sı nı in san lı ğın da va sı ile ay nı 
gös te re bil me be ce ri si ne sa hip ol du ğu gö rül müş tür (Gö ze, 2005: 173-174).

Ser ve tin kay na ğı nın top rak tan ti ca re te geç me si, pa zar la rın bü yü me si ne, pa ra 
do la şı mı nın art ma sı na ve sö mür ge ler den ya pı lan ti ca ret ile Av ru pa’ya zen gin lik-
le rin ak ma sı na ne den ol muş tur. Top rak tan çö zül me nin et ki siy le sü rek li bü yü yen 
kent ya pı la rı, bu nun la pa ra lel iş ya ra ta ma mış ve kent sel se fa le tin de ay nı dü zey de 
bü yü dü ğü ne şa hit olun muş tur. Asil le rin eko no mik güç le ri ni kay bet me le ri kral la-
rın, tüc car la rın pa ra sal des te ği ne ih ti yaç du yar ha le gel me le ri ne ne den ol muş tur. 
Yük se len bur ju va sı nı fı, fe oda liz min par ça lı ik ti dar ya pı sı nı tem sil eden Ka to lik 
ki li se si ne kar şı Pro tes tan re for mu nun ulu sal ki li se le ri ni; fe oda liz me kar şı da mer-
ke zi oto ri te le ri des tek le ye rek ulus dev let le rin ku rul ma sın da önem li bir rol oy na-
mış tır (Ko ray, 2005: 44). 
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Av ru pa’da önem li bir gü ce ula şan bur ju va zi ken di ge li şi mi ni sür dür mek için bir 
yan dan üre tim de ve ti ca ret te ser best lik ta lep et miş, di ğer yan dan eko no mik gü cü nü 
si ya sal gü ce dö nüş tür me nin yol la rı nı ara mış tır. Bu ara yış ta do ğal hak lar pren si bin-
den ya rar la nıl ma sı, li be ra liz min var lık bul ma sın da bü yük bir ro le sa hip ol muş tur. 
Mül ki yet hak kı ve gi ri şim öz gür lü ğü nün ko run ma sı nın bur ju va zi için özel bir an-
lam ifa de et ti ği an cak Fran sız İh ti la li son ra sın da ya pı lan dü zen le me le rin eme ği de-
ğil mül ki ye ti ko ru ya cak şe kil de ge liş ti ği gö rül müş tür (Ko ray, 2005: 49).

Sa na yi Dev ri mi ’nin üre tim ya pı sı nı ifa de eden fab ri ka lar da bu fab ri ka la rın sa-
hi bi olan bur ju va zi ile emek sı nı fı nı oluş tu ran iş çi ler ara sın da da ye ni bir ça lış ma 
iliş ki si nin oluş tu ğu na şa hit olun muş tur. Fab ri ka sa hip le ri nin ad ve he sa bı na, on-
la ra bağ lı ola rak sü rek li ve dü zen li üc ret ge li ri kar şı lı ğın da ça lı şan bu ki şi ler iş çi 
ola rak ad lan dı rıl mış ve sa na yi üre ti mi nin art ma sı na bağ lı ola rak bu gru bun da 
bü yü dü ğü gö rül müş tür. Ta rım da ça lı şan ve her han gi bir de ne yi me sa hip ol ma yan 
bu grup, fab ri ka üre ti mi nin va sıf sız ke si mi ni, kü çük za na at kol la rı nın kal fa ve us-
ta la rı nın ise ya rı va sı�ı ke si mi ni oluş tur muş tur (Al tan, 2005: 46).

Sa na yi Dev ri mi nin Ça lış ma Ko şul la rı
Sa na yi Dev ri mi, or ta ya çı kar dı ğı de ği şim ler le ye ni bir top lum sal ya pı nın da or-
ta ya çık ma sı nı sağ la mış tır. Bu ya pı lan ma iş let me le rin ai le den ke sin ola rak ay rıl-
dı ğı, tek no lo jik iş bö lü mü nün za ru ri ol du ğu ve ser ma ye bi ri ki mi nin esas ol du ğu 
özel lik ler arz eder. İş let me sa hip le ri nin ya tı rım la rı nı ge niş let mek ama cı ile ma li-
yet he sap la rı na sı kı sı kı ya bağ lı ol ma sı ve üre ti min işyeri ne top la nan iş çi ler eliy le 
yü rü tül me si, sa na yi top lu mu nun di ğer be lir gin özel lik le ri dir (Aron, 1997: 65-67). 
Sa na yi Dev ri mi nin oluş tur du ğu ça lış ma iliş ki le ri nin ilk ve en önem li öğe si, üre-
tim sa ha sın da eme ği ile ge çi nen ve üre ti min araç la rın dan bi ri ola rak ta nım la nan 
emek sa hip le ri nin ya ni iş çi le rin or ta ya çık ma sı dır. 

Eko no mik, si ya sal ve tek no lo jik ge liş me le rin bir so nu cu ola rak ge li şen sa na yi 
sek tö rü, ih ti yaç duy du ğu in san gü cü nü, önem li öl çü de ta rım ke si min den ko pa rak 
kent le re yö ne len grup tan te min et miş tir. An cak bu iliş ki dö ne min ha kim eko no-
mik ve si ya sal dü şün ce le ri ile uyum lu ola rak her tür lü mü da ha le nin red de dil di ği 
bir ya pı da ger çek leş miş tir. Eme ği ile ge çi mi ni sağ la yan bu ye ni sı nıf sa na yi top-
lum la rı nın iş çi sı nı fı nı oluş tur muş tur. Sa na yi Dev ri mi ’nin ilk dö ne mi nin ku ral-
sız or ta mı bu sı nı�a rın ağır ça lış ma şart la rı al tın da önem li za rar lar gör me le ri ne 
ne den ol muş tur. Dö ne min tek yan lı öz gür lük an la yı şı, ser ma ye sı nı�a rı için ön-
gör dü ğü öz gür lü ğü ça lı şan sı nı�ar için bu na ita at ola rak ele al mış tır. Ser ma ye sı-
nı fı nın hiç bir sı nır la ma ol mak sı zın bol emek gü cü nü kul lan ma hak kı, kı sa sü re de 
bü yük bir is tis ma ra ve sö mü rü ye dö nüş müş tür. 

Li be ral yak la şım la rın öz gür lük ler ve zen gin leş me ye yö ne lik be lir le dik le ri ku-
ral la rın bu zen gin li ğin da ğı tı mı nok ta sın da bü yük bir ada let siz li ğe dö nüş tü ğü gö-
rül müş tür. Or ta ya çı kan zen gin lik ler den en dü şük pay emek ke si mi ne dü şer ken 
bu zen gin lik ler den en çok ya rar la nan grup ise bur ju va sı nı fı ol muş tur (To kol-
Al per, 2011: 11). Emek sı nı fı için or ta ya çı kan dü şük ge lir dü ze yi de bir çok eko-
no mik teo ri ile des tek len me ye ça lı şıl mış tır. Üc ret ar tı şı nın hız lı nü fus ar tı şın dan 
do la yı müm kün ola ma ya ca ğı, bir an için müm kün ol sa da hi iş siz lik et ki si ile üc-
ret le rin ye ni den aza la ca ğı ifa de edil miş tir (Ko ray, 2005: 51).

Yay gın bir se fa let ve yok sul luk la aşı rı ka pi tal bi ri ki mi ara sın da olu şan eko no-
mik den ge siz lik le rin 19. yüz yı lın or ta la rı na doğ ru da ha da be lir gin leş ti ği gö rül-
müş tür. Ağır ça lış ma ko şul la rı ve iş siz lik, ka dın ve ço cuk la rın sa na yi de acı ma sız ca 
kul la nıl ma la rı, ai le bir li ği ve dü ze ni nin bo zul ma sı ve fab ri ka lar da ya şa nan ça tış-
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ma lar bu den ge siz li ğin gö rün tü le rin den bir ka çı dır. Ben zer so run la rın İn gil te re 
baş ta ol mak üze re sa na yi leş me de onu iz le yen tüm ül ke ler de kü çük fark lı lık lar la 
ser gi len di ği ne şa hit olun muş tur (Al tan, 2003: 51).

Sa na yi Dev ri mi ile bir lik te kent le re akın eden grup la rın ça lış mak zo run da ol-
ma la rı emek le ri ni sa ta rak ge çin me le ri du ru mu nu or ta ya çı kar mış tır. Eme ğin arz 
ve ta lep ka nun la rı çer çe ve sin de bir mal sa yıl ma sı dü şün ce si ve ar zın yük sek ol ma-
sı ye ni emek çi sı nı fın bu ya sa la rın oluş tur du ğu ku ral lar bü tü nü nü ka bul et me si-
ni zo run lu kıl mış tır. Dev le tin ko ru yu cu dü zen le me le ri nin ol ma dı ğı, ör güt len me 
hak kı nın ya sak lan dı ğı bu or tam da iş çi, ken di si ne tek lif edi len üc re ti ka bul et mek 
zo run da kal mış tır (Ta las, 1995: 67). Re ka be tin ye ni bu luş lar la des tek le nen sa na-
yi sek tö rün de yo ğun laş ma sı, üc ret le rin gi de rek düş me si ne ve se fa let üc ret le ri nin 
or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur. 

Sa na yi Dev ri mi ’nin ça lış ma iliş ki le rin de ya rat tı ğı bir di ğer so run da uza yan ça-
lış ma sü re le ri dir. Üre tim de ye ni bu luş la rın hı zı ile pa ra lel ma ki ne tek no lo ji le ri nin 
iler le me gös ter me si, bu ya pı nın iş siz bı rak tı ğı emek sı nı fı nın sü rek li bü yü me si ne 
ne den ol muş tur. İş siz ka lan la ra yö ne lik si gor ta ve ben ze ri dev let ko ru ma la rı nın 
bu lun ma yı şı, bu gru bun ken di içe ri sin de ki re ka be ti ar tır mış ve ça lış ma sü re le ri-
nin 15-18 saa te ka dar uza dı ğı gö rül müş tür. Sa na yi üre ti mi nin yük sek, se ri ve ucuz 
üre tim an la yı şı nın ser ma ye ye ta nı nan eko no mik öz gür lük ler ile gü ven ce al tı na 
alın ma sı, ça lış ma nın in sa ni ka rak te ri nin yok ol ma sı na ne den ol muş tur. Uzun ça-
lış ma sü re le ri ne 19. yüz yı lın ba şın dan iti ba ren ka dın ve ço cuk la rın da mu ha tap 
ol ma sı top lum sal ya pı da kı sa za man da olum suz et ki ler or ta ya çı kar mış tır (Ta las, 
1967: 17-18). 

Sa na yi Dev ri mi nin ça lış ma sü re le ri üze rin de ki et ki le ri ne ler dir?

Üre tim ma li yet le ri için de işgücü nün pa yı nın azal tıl ma sı ça ba la rı ça lış ma sü re-
le ri nin uza ma sı nın ya nın da da ha dü şük üc ret ler le ça lış ma ya ta lip ka dın ve ço cuk-
la rın da fab ri ka or ta mı na gir me si ne ne den ol muş tur. Üre ti min Sa na yi Dev ri mi 
sü re cin de ba sit leş me si ön ce ki dö nem ler de ol du ğu gi bi be den sel güç ve üs tün lük 
ge rek si ni mi ni or ta dan kal dır mış üre tim, ka dın ve ço cuk la rın işgücün den de ya-
rar la nı la bi le cek dü zey de ba sit leş miş tir. Bu ne den le Sa na yi Dev ri mi nin baş lan gı-
cın dan iti ba ren ka dın, ço cuk ve genç işgücü nün üre tim de kul la nıl ma dü ze yi nin 
sü rek li art tı ğı hat ta ba zı ke sim ler de ye tiş kin er kek işgücü ora nı nı da hi aş tı ğı gö-
rül müş tür. Bu de ği şim de ka dın, ço cuk ve genç işgücü nün, fab ri ka sa hip le ri ta ra-
fın dan da ha ko lay yö ne ti le bi lir ol ma sı nın da et ki si ol du ğu açık tır. Ka dın, ço cuk ve 
genç işgücü nün sa na yi de yo ğun kul la nıl ma sı ye tiş kin er kek iş çi ler de iş siz lik so ru-
nu nun or ta ya çık ma sı na ve gi de rek de rin leş me si ne ne den ol muş tur (Al tan, 2003: 
47-48). Ai le nin tüm fert le ri nin iş siz lik ve kö tü ça lış ma şart la rı için de bu lun ma sı, 
top lu mun te me li ni oluş tu ran ai le nin za rar gör me si ne ve top lum sal re ak si yon la rın 
güç len me si ne ne den ol muş tur. 

Top lum sal ya pı da ki hu zur suz luk la rın de rin leş me si eko no mik ve si ya si ya pı nın 
mev cut şek liy le sür dü rül me si ni im kân sız ha le ge tir miş tir. Emek fak tö rü nün di ğer 
üre tim fak tör le rin den ayırt edil mek si zin arz ve ta lep ka nun la rı na ko nu edil me-
si ve bu ka nun la rın dü zen len me sin de her tür lü ko ru yu cu an la yı şın red de dil me si 
top lum sal ya pı da hu zur suz luk la rın art ma sı na ve sis te me yö ne lik eleş ti ri le rin yo-
ğun laş ma sı na ne den ol muş tur. 

Sefalet ücreti: Emek 
sahiplerinin elde ettiği ücret 
gelirinin temel ihtiyaçlar 
düzeyini karşılamakta yeterli 
olmadığı en düşük ücret 
düzeyidir.
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SI NIF Bİ LİN Cİ VE SEN Dİ KAL HA RE KET
İn san eme ği ile il gi li de rin ge liş me le rin Sa na yi Dev ri mi ile bir lik te ol du ğu gö rül-
mek te dir. Sa na yi Dev ri mi ile olu şan fab ri ka üre tim sis te mi nin en ka la ba lık gru bu nu 
ya rı va sı�ı ya da va sıf sız ola rak bu sü re ce dâ hil olan emek sa hip le ri oluş tur muş tur. 
Sa na yi Dev ri mi, nü fu sun art ma sı, top rak ta ki çö zül me ile bu ra da ki nü fu sun sa na yi 
mer kez le ri ne yö nel me si ve fab ri ka üre ti mi ile ba şa çıka ma yan za na at kar la rın fa ali-
yet le ri ni terk et me si ile git tik çe bü yü yen bir iş çi sı nı fı nın oluş ma sı na ne den ol muş-
tur. Fran sız İh ti la li’ nin eşit lik çi ve li be ral ka rak te ri ne kar şın son ra sın da ya şa nan ge-
liş me le rin tü mü nün iş çi le rin ör güt len me si nin önü ne geç me ye yö ne lik ol du ğu gö-
rül mek te dir. İh ti la l’in he men son ra sın da kor po ras yon la rın kal dı rıl ma sı, her tür lü 
iş çi ör güt len me si nin de ya sak lan ma sı ile bir lik te ele alın mış tır (Tu ran, 1979: 38). 

Sa na yi Dev ri mi ile bir lik te ça lış ma iliş ki le ri nin o gü ne de ğin dü zen len di ği ku-
rum lar olan lon ca la rın or ta dan kalk ma sı, ça lış ma ya şa mın da hiç bir ku rum ve 
ku ra lın bu lun ma dı ğı bir ya pı yı be ra be rin de ge tir miş tir. Ma ki ne li üre ti me ge çiş le 
bir lik te or ta ya çı kan yo ğun üre tim, çok sa yı da iş çi nin ça lış tı ğı bü yük iş let me le-
rin or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur. Bu iş let me ler de emek-ser ma ye ay rış ma sı 
ya şan dı ğı gi bi, işyeri yö ne ti mi ile ça lı şan lar ara sın da da gi de rek bü yü yen bir hi-
ye rar şi or ta ya çık mış tır. Özel lik le kır dan ken te ge le rek bü yük sa na yi mer kez le-
rin de ağır ça lış ma ko şul la rın da ça lı şan va sıf sız işgücü gi de rek bü yü müş tür (Ko-
ray , 1992: 22-24). Ge rek dev le tin emek sı nı fı na yö ne lik olum suz luk la ra ka yıt sız 
kal ma sı ge rek se de ser ma ye gru bu nun iş çi le rin ça lış ma şart la rı nı tar tış mak tan 
ka çın ma la rı, ça lış ma ha ya tın da emek ve ser ma ye sı nı�a rı ara sın da ki ger gin li ğin 
da ha da de rin leş me si ne ne den ol muş tur. 

Sa na yi Dev ri mi ’nin or ta ya çı kı şın dan iti ba ren ya şam ko şul la rı olum suz yön de 
iler le yen iş çi sı nı fı, bo zu lan ik ti sa di ve sos yal den ge yi ye ni den sağ la ma nın, yok-
sul luk ve se fa le te son ver me nin yo lu nun ken di ara la rın da ör güt len mek ten geç ti-
ği ne inan ma ya baş la mış tır. 18. yüz yı lın son la rın da baş la yan ör güt len me dü şün ce-
si nin 19. yüz yı lın ilk çey re ğin de ku rum sal ya pı la ra dö nüş tü ğü gö rül müş tür. 

Av ru pa’da iş çi le rin ör güt le ne rek eko no mik ve sos yal hak la rı nı el de et me le-
ri sü re ci ko lay ger çek leş me miş tir. Bu hak lar bir çok mü ca de le nin so nun da el de 
edi le bil miş tir. Hak ve hür ri yet le ri en gel le me ye yö ne lik ya sak lar hiç bir za man de-
vam lı ola bil me yi ba şa ra ma mış tır. Emek ve ser ma ye sı nı�a rı ara sın da ki ay rı mın 
de rin leş me si, ik ti sa di yön den güç lü olan sı nı�a rın za yıf sı nı�a rı is tis mar et me si ne 
ne den ol muş, bu du rum ça lış ma ha ya tın da şid det li ça tış ma la rın ve sos yal so run-
la rın yo lu nu aç mış tır. Sı nıf mü ca de le le ri kar şı sın da dev le tin uzun sü re ta raf sız 
kal ma sı müm kün ol ma mış, mü ca de le le re ko nu olan ne den le ri or ta dan kal dır mak 
ve is tis ma ra uğ ra yan ke sim le re yö ne lik ko ru yu cu dü zen le me ler oluş tur mak ama-
cı ile sos yal po li ti ka lar devletçe in şa edil me ye baş la mış tır (Ta las , 1967: 23).

İş çi le rin ör güt len me si ne iliş kin ça lış ma la rı iki ka te go ri de de ğer len dir mek 
müm kün dür. Bun lar dan il ki ör güt len me nin ya sak ol du ğu Fran sa gi bi ül ke ler-
de ha yır se ver ör güt len me ler yo luy la ku ru lan ya pı lar dır. İş siz lik ve has ta lık gi bi 
ko nu lar la il gi le nen bu ku ru luş la rın ba zı ta lep ler de bu lun ma sı na da göz yu mul-
muş tur. Bu ku ru luş la rın za man için de kur duk la rı giz li ör güt len me ler le et ki le ri ni 
ar tır dık la rı ve ça lış ma ha ya tı nın tüm so run lu alan la rın da fa ali yet le ri ni yay gın laş-
tır dık la rı gö rül müş tür. İş çi le rin ör güt len me si ne iliş kin bir di ğer ça lış ma da İn gi liz 
iş çi le ri nin 1824 yı lın da par la men to la rın dan bir leş me hak kı nı el de ede bil me le ri 
ol muş tur. Sa na yi le şen tüm ül ke ler de da ğı nık bir ya pı da baş la yan iş çi ha re ket le ri-
nin, ulus la ra ra sı ka rak te ri 1864 yı lın da Lon dra’da ya pı lan Bi rin ci En ter nas yo nel 
ile or ta ya çık mış tır (Tu ran, 1979: 39-40).

Birinci enternasyonel: 
Sanayi Devrimi’nin 
başlangıcından itibaren işçi 
kuruluşlarının bazı hede�er 
çerçevesinde toplanarak 
oluşturdukları bir Genel 
Konsey aracılığı ile işçi sınıfının 
mücadelesini yönetme 
girişimidir. 1864 yılında 
Londra’da toplanan birinci 
enternasyonel uluslararası 
sendikacılık hareketinin en 
önemli olaylarından birisidir.
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Be lir li bir sos yal idea le inan ma te me lin de güç le nen sı nıf bi lin ci, ça lı şan la rın 
kur duk la rı sen di ka lar eliy le, mev cut dü zen içe ri sin de eko no mik ve sos yal du rum-
la rı nı dü zelt me ha re ke ti ola rak güç ka zan mış tır. Ça lı şan la rın ken di ge le cek le ri 
üze rin de söz sa hi bi ol ma la rı ve amaç la rı nın ger çek leş me si ne kat kı sağ la ma la rı, 
mo dern top lu mun bir un su ru ola rak da de ğer gör müş tür. İler le yen sü reç te sen di-
ka la rın top lu pa zar lık, grev ve top lu söz leş me hak la rı ile do na tıl ma sı, ça lış ma ha ya-
tı nın güç lü bir ak tö rü ola rak or ta ya çık ma la rı na ve sos yal po li ti ka la rı şe kil len di ren 
et kin bir un su ra dö nüş me le ri ne ne den ol muş tur (Tu na-Yal çın taş, 1991: 213-214).

Sı nıf bi lin ci ne dir?

EKO NO MİK VE SOS YAL DÜ ŞÜN CE SİS TEM LE Rİ VE SOS YAL 
PO Lİ Tİ KA
Orta Çağ’ın feo dal ya pı sı nın or ta ya çı kar dı ğı ka pa lı ta rım top lu mu ya pı sı, 18. yüz-
yıl da bü yük bir de ği şi me uğ ra mış tır. Top ra ğın, te mel de ğer ol du ğu Orta Çağ eko-
no mik ya pı sı ve onun şe kil len dir di ği sos yal ya pı Sa na yi Dev ri mi et ki le ri ile hız lı bir 
dö nü şü mün içe ri si ne gir miş tir. Ye ni ti ca ret yol la rı nın bu lun ma sın dan iti ba ren Av-
ru pa’da nü fu zu nu sü rek li ar tı ran bur ju va sı nı fı, Fran sız İh ti la li ile bu gü cü si ya sal 
ala na ta şı ma im kâ nı na da sa hip ol muş tur. Bi lim ve tek no lo ji de ki ge liş me le rin de 
yi ne bu sı nıf ta ra fın dan hi ma ye edil me si, Sa na yi Dev ri mi ’nin or ta ya çı kı şı ile bir-
lik te dü şün ce dün ya sın da ki ça ba la rın da mev cut du ru mu izah ta yo ğun laş ma la rı-
na ne den ol muş tur. Bu yak la şım lar baş lan gıç ta zen gin lik le rin el de edil me si nin tek 
yo lu ola rak üre tim mak si mi zas yo nu nu ön gö ren li be ral öğ re ti ler şek lin de or ta ya çı-
kar ken iler le yen sü reç te top lum sal ya pı da mey da na ge len so run lar, sos yal pro tes to 
akım la rı nın güç len me si ne ve sis te ma tik bir ya pı ya dö nüş me si ne ne den ol muş tur.

Li be ra lizm
18. yüz yıl dan iti ba ren ya şa nan ik ti sa di ve sos yal ge liş me ler tüm dün ya da önem li 
de ğiş me le rin ya şan ma sı na ne den ol muş tur. Te mel fel se fe si ni ta bi at çı lık ve bi rey-
sel lik üze ri ne ku ran li be ral dü şün ce, top lu mu dev le tin ve di ğer ku ru luş la rın mü-
da ha le sin den kur tar ma yı amaç la yan, bı ra kı nız yap sın lar, bı ra kı nız geç sin ler şek-
lin de özet le nen slo gan la rı ile ik ti sa di dü şün ce le ri ne uy gun bir sos yal ya pı lan ma yı 
he de�e miş tir. Sa na yi Dev ri mi sü re cin de, tek no lo jik ge liş me nin ik ti sa di li be ra lizm 
üze rin de ki en önem li et ki si, li be ra liz min ka pi ta liz me dö nü şü mü ol muş tur. Bu dö-
nü şüm te mel de iki sos yal de ği şi mi de be ra be rin de ge tir miş tir. Bun lar dan il ki, sa-
bit ser ma ye ya tı rım la rı nın önem ka zan ma sı ve bu nu sağ la ya ma yan iş ve ren le rin 
ça lı şan gru bu na ka tıl ma sı ol muş tur. İkin ci si ise iş çi için ge lir, iş ve ren için ma li yet 
olan üc ret le rin bu iki grup ara sın da sü rek li bir ça tış ma ko nu su na dö nüş me si dir 
(Çu buk, 1986: 30-31). 

İn sa nın öz gür lü ğü ne ulaş ma ça ğı ola rak da ifa de edi len 18. yüz yıl ay dın lan ma 
ça ğı, ki li se ha ki mi ye ti nin kı rıl dı ğı ve dog ma tik va az la rın ye ri ne bi lim sel li ğin ter-
cih edil di ği bir dö nü şü mü ifa de et mek te dir. Baş ta Adam Smith ol mak üze re ay-
dın lan ma dü şü nür le ri, iyi ta nım lan mış bir top lum sal hi ye rar şi nin ge rek li li ği ne 
inan mış, top lum sal ba rış ve dü ze nin sağ lan ma sı nı, yok sul lu ğun gi de ril me sin den 
da ha çok önem se miş ler dir. Pla ton ’dan be ri tar tı şı lage len in sa nın ruh sal do ğa sı nın 
mad di çev re ile olan iliş ki si, ay dın lan ma dü şü nür le ri nin li be ral fel se fe le ri ni, ma-
ter ya list te me le da yan dır ma la rı ile son lan mış tır. Bu an la yış, li be ra liz me eko no mik 
iş le yi şi açık la ya bil mek ve so nuç la rı de ğer len di re bil mek açı sın dan bü yük ko lay lık 
sağ la mış tır (Sa vaş, 2000: 261). An cak ma ter ya list an la yı şın şe kil len dir di ği, bi rey sel 
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fay da tat mi ni nin olum lu top lum sal so nuç lar oluş tu ra ca ğı id dia sı doğ ru çık ma mış, 
li be ral uy gu la ma lar, bü yük top lum sal so run la ra yol aç mış tır.

Li be ra liz min po li tik ol du ğu ka dar eko no mik bir teo ri ol ma sı da, eko no mik 
ya pı da or ta ya çı kan so run lar da li be ra liz min ye ni gö rü nüm le riy le ken di si ni ifa de-
si ne yol aç mak ta dır. Te mel de özel mül ki yet ve pi ya sa eko no mi si ayak la rı üze rin de 
du ran li be ra lizm, ta rih sel sü reç için de ya şa dı ğı kriz ler den ye ni bir ya pı ile çık ma yı 
ba şar mış tır. 18. ve 19. yüz yıl lar ara sın da ya şa nan dö nem kla sik li be ra lizm ola rak 
ifa de edi lir ken, dün ya sa vaş la rı, fa şizm de ne yim le ri, sos ya liz min var lı ğı li be ra-
lizm de öz gür lü ğün ko run ma sı yö nün de bir en di şe or ta ya çı kar mış ve mü da ha le ci 
Key nez yen an la yı şın ka bul edil di ği sos yal li be ra lizm dö ne mi nin doğ ma sı na yol 
aç mış tır. 1970’li yıl lar la bir lik te tüm dün ya da et ki li olan eko no mik kriz ler li be-
ra liz min ye ni den bir kı rıl ma ya şa ma sı na ve ne o-li be ral an la yış şek lin de or ta ya 
çık ma sı na ne den ol muş tur (Gül , 2006: 22-23). 

Li be ra lizm, te mel le ri Adam Smith ta ra fın dan atı lan ve da ha son ra Da vid Ri-
car do ve �o mas Ro bert Malt hus ta ra fın dan ge liş ti ri len dü şün ce sis te mi dir. Eko-
no mik ve top lum sal ya şan tı yı ya rat tı ğı var sa yı lan do ğal dü ze ne her tür lü mü da ha-
le yi red de den yak la şım, bi rey sel çı kar la rın top lum ya ra rı na so nuç lar sağ la ya ca ğı 
dü şün ce sin de dir. Kla sik li be ral dü şün ce de pi ya sa me ka niz ma sı ve fi yat lar sis te mi 
her tür lü eko no mik ve sos yal so ru nu ken di li ğin den çö züm le yen giz li bir el iş le vi 
gör mek te dir. Gi ri şim ci le rin çı kar la rı ile top lu mun çı kar la rı ay nı yön de bir uyuş-
ma için de ola ca ğın dan, sos yal so run la kar şı la şıl ma ya cak ve dev le tin eko no mik ve 
sos yal ha ya ta mü da ha le si ne ge rek kal ma ya cak tır (Gü ven, 2001: 52-53). 

Kla sik li be ral le rin dev let mü da ha le le ri nin sı nır lı ol ma sı nı ifa de eden dü şün-
ce le ri, pi ya sa nın, or ta ya çı kan ge çi ci yok sul luk du ru mu nu uzun va de de or ta dan 
kal dı ra ca ğı id di ası na da yan mak ta dır. Do la yı sıy la Adam Smith yok sul lu ğu, ka pi-
ta list top lu mun sü rek li bir ni te li ği ola rak gör me mek te dir. Te kel leş me den, kar-
tel leş me den ve han tal dev let uy gu la ma la rın dan uzak bir pi ya sa iş le yi şi nin tüm 
top lu mun re fa hı nı sağ la ya ca ğı dü şün ce si ha kim dir. Her bert Spen cer ve �o mas 
Ro bert Malt hus ise fa kir le re ya pı la cak yar dım la rı red de de rek top lum sal ya şa ma 
uyum sağ la ya ma yan la rın yok ol ma sı nı ifa de eden do ğal ayık lan ma sü re ci ni sa vu-
nur lar. An cak do ğal ayık lan ma sü re ci kar şı sın da olan hat ta sı nır lı dev let mü da ha-
le si ni sa vu nan John Stu art Mill gi bi kla sik li be ral ler de mev cut tur.

Li be ral ge le ne ğin dev let an la yı şı, söz leş me ci te ori ler ta ra fın dan ge liş ti ril miş-
tir. �o mas Hob bes, John Loc ke ve Je an Jac qu es Ro us sea u gi bi ge le nek sel söz leş-
me teo ris yen le ri, si ya sal yü küm lü lü ğün te mel le ri ni ve mo dern dev le tin var lı ğı nı 
söz leş me te ori le ri ile açık la ma ya ça lış mış lar dır. Söz leş me yön te mi, in san la rın ta bi 
ola cak la rı her çe şit ku ra lın, biz zat ken di le rin ce se çil miş ol ma sı dü şün ce si ne da ya-
nır. Bu du rum bi rey-top lum iliş ki si açı sın dan ele alın dı ğın da, bi rey le ri top lum dan 
ba ğım sız ka bul eden söz leş me yak la şı mı, bi rey le rin top lum ve onun tem sil ci si sa-
yı lan dev let ta ra fın dan hak la rın dan yok sun bı ra kı la ma ya ca ğı dü şün ce si ne da ya-
nır. Sos yal söz leş me te ori le ri, sı nır lı dev let an la yı şı yö nün de ki si ya sal ça ba la ra bü-
yük kat kı sağ la mış tır (Er do ğan, 1998: 7-8). 

Kla sik li be ral dü şün ce nin her tür lü dev let mü da ha le si ni red de den ve pi ya sa yı 
te mel be lir le yi ci ka bul eden an la yı şı, 19. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren baş-
la yan eko no mik olum suz luk lar, bü yü yen iş çi sı nı fı ve onun te me li ni oluş tur du ğu 
Mark sist ve ko lek ti vist ha re ket le rin et ki siy le ye ni bir ya pı lan ma nın içi ne gir mek 
zo run da kal mış tır. Kla sik li be ra liz min uy gu la ma sa ha sın da, ye ni alt sı nıf olan iş-
çi le rin ağır ça lış ma ko şul la rın da olum suz ha yat şart la rı na ma ruz kal ma la rı, ko-
run ma la rı ve sis te me ka tı lım la rı so run la rı nı gün de me ge tir miş tir.
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Kla sik li be ral an la yı şın pi ya sa me ka niz ma sı ve bi rey ci lik esas la rı nı ka bul eden 
sos yal li be ral ler, pi ya sa da olu şan eşit siz lik le rin ön len me si ge re ken bir du rum ol-
du ğu dü şün ce si ni sa vu nur lar. Bi re yin top lu ma ve di ğer bi rey le re kar şı so rum lu-
luğu nu ifa de eden sos yal li be ral ler, da ha çok in sa nın mut lu ola ca ğı bir sis te mi he-
de�e mek te dir ler. Sos yal li be ral dü şün ce nin po pü ler ha le gel me si 1929 eko no mik 
bu na lı mı nın ar dın dan Key nes ta ra fın dan di le ge ti ril miş ol sa da ilk ola rak İn gil-
te re’de 1908 As qu ith hü kü me ti nin ve 1932’de ABD’de Ro ose velt hü kü met le ri nin 
prog ram la rın da yer al mış tır (Sal lan Gül, 2006: 33-34).

Sos yal li be ra lizm özel lik le II. Dün ya Sa va şı ile 1970’li yıl lar da ya şa nan pet rol 
kriz le ri ne de ğin Av ru pa’da sağ la nan uz la şı nın te me li ni oluş tur muş tur. Ka pi ta list 
eko no mik sis tem bir yan dan ser best iş le yi şi ile zen gin lik le rin kay na ğı nı oluş tu-
rur ken di ğer yan dan ya şa nan ak sak lık lar dev let mü da ha le le ri ile ber ta raf edil me-
ye ça lı şıl mış tır. II. Dün ya Sa va şı’ndan iti ba ren ba şa rı lı bir uy gu la ma ala nı bu lan 
sos yal li be ra liz min, 1970’ler de ya şa nan kriz le re yö ne lik çö züm le ri nin ye ter li ol-
ma ma sı, ye ni bir li be ral sü re cin baş lan gı cı nı oluş tur muş tur. Kü re sel leş me et ki le-
ri nin ha kim ol du ğu ye ni dö nem bir çok ya zar ta ra fın dan kla sik li be ra liz me dö nüş 
ola rak ad lan dı rıl mış tır.

Ne o-li be ra lizm, li be ral ge le nek te ki sos yal li be ra lizm ve re fah dev le ti sap ma la-
rı na kar şın li be ral tez le rin ye ni den can lan ma sı nı ifa de et mek te dir. Bu can lan ma 
ser best pi ya sa nın iş le til me si ve top lum dan bi re ye yö ne liş ola rak kar şı mı za çık-
mak ta dır. Bu ne den le ne o-li be ra lizm, ik ti sat te ori si nin bir res to ras yo nu ve as lı na 
dö nüş ha re ke ti ola rak da gö rü le bi lir. An cak bu sü reç te dev le tin ro lü, kla sik iş lev-
le rin ya nın da eği tim ve sağ lık gi bi baş ka alan la rı da kap sa ya cak şe kil de ge niş le-
miş tir (Er do ğan, 1998 : 14-15).

Kla sik li be ral yak la şı mın ön cü le ri ve fi kir le ri hak kın da kı sa ca bil gi ve ri niz.

Sos ya lizm
Li be ra liz min eko no mik ve sos yal et ki le ri ne kar şı bir fi kir ola rak or ta ya çı kan 
sos ya lizm, özel lik le Sa na yi Dev ri mi’nin so nuç la rı na yö ne lik ola rak ge liş me gös-
ter miş tir. Sa na yi Dev ri mi’nin baş lan gı cın da ki emek-ser ma ye iliş ki sin de eme ğin 
za yıf ko nu mu (üc ret le rin dü şük lü ğü, ağır ça lış ma ko şul la rı, ka dın ve ço cuk la rın 
ça lış tı rıl ma sı vb) se fa le te mah kûm ola rak ya şa yan bü yük bir sı nı fın or ta ya çık ma-
sı na ne den ol muş tur. Sos ya list dü şün ce, li be ral dü şün ce nin te me lin de yer alan bi-
rey ci lik dü şün ce si ne kar şı top lu mun bi re ye üs tün lü ğü dü şün ce si ni ge liş tir miş tir. 

Sos ya list dü şün ce sis te mi için de fark lı ekol ler den bah set mek müm kün ol sa da 
ge nel il ke ler iti ba rıy la bir or tak lık söz ko nu su dur. Üre tim araç la rı nın bi rey le re ait 
ol ma sı nın emek sa hip le ri için bir sö mü rü un su ru ola ca ğı dü şün ce sin den ha re ket-
le özel mül ki yet an la yı şı red de dil mek te, ye ri ne ko lek tif mül ki yet hak kı ika me edil-
mek te dir. Bi rey ci li ğin ye ri ne top lu mun ön ce li ği, re ka bet fik ri ye ri ne ko lek tif ya da 
dev let te şeb bü sü ve iş çi sı nı fı nın çı kar la rı na uy gun bir ya pı lan ma nın ku rul ma sı, 
sos ya list dü şün ce sis te mi nin yak la şım la rı içe ri sin de dir (Tu ran, 1994: 50-51).

Te mel or tak lık lar esas alın dı ğın da bir çok sos ya list yak la şım dan söz ede bil mek 
müm kün dür. Bun lar içe ri sin de ilk gru bu üto pik sos ya list ler ola rak da ifa de edi len 
ve üre tim araç la rı nın or tak kul la nı mı na da ya nan bir eko no mik sis te mi he de�e yen-
ler oluş tur mak ta dır. On la ra gö re üre tim eko no mik plan la ma ya da ya na cak ve ya ra-
tı lan ser vet üre ti ci le rin ih ti yaç la rı na uy gun da ğı tı la cak tır. Üto pik sos ya list ler ide al 
top lu mu şid det ve ih ti lal yo lu ile de ğil, ik na ve eği tim yön te mi ile ger çek leş tir me-
yi amaç la mış lar dır. Her tür lü sı nıf sa va şı nı ve dik ta tör lü ğü nü red de den an la yı şın 
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önem li tem sil ci le ri ara sın da Sa int Si mon, Char les Fo uri er ve Ro bert Owen sa yı la-
bi lir (To kol, Al per, 2015:27-28).

19. yüz yı lın Li be ra lizm öğ re ti si ne en cid di ve tu tar lı eleş ti ri Bi lim sel Sos ya-
lizm ola rak da ifa de edi len ve Karl Marks ta ra fın dan ge liş ti ri len yak la şım dır. 1848 
yı lın da Karl Marks ve Fri ed rich En gels ta ra fın dan ya zı lan Ko mü nist Ma ni fes to su 
ad lı ese rin dü şün ce sis te mi nin te me li ni teş kil et me sin den do la yı yak la şım Mark-
sizm ya da Ko mü nizm ola rak da ifa de edil mek te dir. Top lum sal ge li şi min sos yo lo-
jik te mel le ri ni, eko no mik ne den le ri ni ve özel şart la rı nı bir di zi tez ler le in ce le ye rek 
öner di ği çö züm le ri bi lim sel ger çek ler ve ta rih sel bir yo rum la su na bil me be ce ri-
sin den do la yı bi lim sel ola rak ni te len di ril miş tir (Çu buk, 1986: 37). 

Bi lim sel sos ya lizm ta ri hi ma ter ya lizm, di ya lek tik, sı nıf ça tış ma sı, ar tık de ğer 
te ori si ve ka pi ta liz min pro le ter ya ta ra fın dan or ta dan kal dı rı la ca ğı tez le ri üze ri ne 
ku ru lu dur. Top lum sal dü ze nin kök lü bi çim de, ge re kir se dev rim yo luy la de ğiş ti-
ril me si ni, üre tim araç la rı üze rin de ki özel mül ki yet hak kı nın dev le te geç me si ni ve 
pro le ter le rin ege men ol du ğu bir dev let dü ze ni ni he de�e mek te dir ler. 

Sos yal re form cu sos ya list ler ya da re viz yon cu sos ya list ler ola rak da ifa de edi len 
re for mist ler ise sos yal so run la rın de mok ra tik par la men ter yön tem ler le, ka pi ta list dü-
ze ni aşan sos yal re form lar la çö züm le ne ce ği ne inan mak ta dır lar. I.Dün ya Sa va şı son-
ra sın da güç ka za nan re for mist sos ya lizm, ka pi ta list ik ti sa di dü ze nin olum suz luk la rı-
nın şid det kul la nıl ma dan ve an ti de mok ra tik yön tem ler uy gu lan ma dan dü ze le ce ği ni 
sa vun mak ta dır. Re for mist le ri bi lim sel sos ya list ler den ayı ran bir di ğer özel lik de üre-
tim mal la rı nın ka mu laş tı rıl ma sı nok ta sın da dır. Bi lim sel sos ya liz min top ye kûn bir 
ka mu laş tır ma dü şün ce si kar şı sın da re for mist ler, da ha sı nır lı ve özel mül ki ye ti red-
det me yen bir yak la şı mı be nim se mek te dir ler (Tu na-Yal çın taş, 1991: 184). 

Mü da ha le ci lik
Leo nard Si mon de Sis mon di’nin Ti ca ri Zen gin lik ad lı ese rin de mev cut eko no mik 
iş le yiş cid di eleş ti ri le re ta bi tu tul muş tur. Li be ra lizm uy gu la ma la rı na teo rik an-
lam da ki ilk tep ki Sis mon di’nin Mü da ha le ci lik Oku lu’n dan gel miş tir. Ma ki ne le rin 
ça lı şan la rı iş siz bı ra ka rak sa na yi top lum la rı nı iki sı nı fa ayır dı ğı ve bu ça tış ma nın 
ön len me sin de dev let çe uy gu la na cak sos yal po li ti ka la rın öne mi üze rin de du rul-
muş tur. Sis mon di, dev let mü da ha le si nin, üre tim ar tış hı zı nı kon trol eden, hız lı 
icat la rı ön le yen ve ge li şi mi teh dit et me yen bir ni te li ğe sa hip ol ma sı ge rek li li ği ni 
sa vun mak ta dır (Ta las, 1967: 34-35). 

Dev le tin mü da ha le si ile ye ni bir eko no mik ör güt len me ta nı mı nın or ta ya çı ka-
ca ğı nı id di a eden Sis mon di, ça lış ma ha ya tın da ya pı la cak bir di zi mev zu at dü zen-
le me si ile so run la rın çö zü le ce ği ni sa vun mak ta dır. Re ka be tin olum suz et ki le ri nin 
azal tıl ma sı, ka dın ve ço cuk la rın fab ri ka lar da ça lış tı rıl ma sı nın ya sak lan ma sı, iş çi-
le re din len me hak kı ve ril me si ve mes le ki teh li ke le rin ön len me si, bu sos yal po li ti-
ka uy gu la ma la rın dan bir kıs mı nı ifa de et mek te dir (Çu buk , 1986: 48). 

Sos yal Hris ti yan lık 
Sa na yi Dev ri mi’nin or ta ya çı kar dı ğı sos yal so run la rın önü ne ge çil me sin de, Hris-
ti yan di ni nin de ğer le ri nin uy gu la ma sı nı öngö ren yak la şımlar, sos yal ka to lik lik ve 
sos yal Hris ti yan lık ol mak üze re iki grup ta in ce le nir. 19. yüz yı lın son la rı na doğ ru 
Ka to lik ki li se si için de or ta ya çı kan Sos yal Ka to lik li ğin Fran sa’da ki uy gu la ma sı nı 
Le Play (1806-1882) tem sil eder. Ya şa nan sos yal so run la rın ne de ni ni di nin emir-
le ri ne uyul ma ma sın da bu lan yak la şım, emek ve ser ma ye ara sın da ki uyu mun sağ-
lan dı ğı bir lon ca dü ze ni ni ön gör mek te dir (Çu buk, 1986: 49).
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Da ya nış ma cı lık
Top lum içe ri sin de ya şa yan in san la rın do ğum la rın dan ön ce mev cut olan bir bağ 
ile bir bir le ri ne bağ lı ol duk la rı nı, bu nun da bir borç lu luk iliş ki si ol du ğu nu or ta ya 
atan Fran sız Le on Bo ur geo is’in ge liş tir di ği ekol dür. İn san lar ara sın da ki bu borç 
iliş ki si ça lış ma ha ya tın da ça lı şan la ra as ga ri bir ge çim sağ la ma yı ve sos yal ha ya tın 
risk le ri ne kar şı ko run ma la rı nı içer mek te dir. Bu ne den le eko lün tem sil ci le ri nin 
ha zır la dık la rı sos yal prog ram lar da sos yal si gor ta la rın ku rul ma sı, yar dım ku ru luş-
la rı nın teş vik edil me si, iş yer le rin de sağ lık ve ko ru yu cu ted bir le rin alın ma sı, ça lı-
şan ka dın ve ço cuk la rın hi ma ye si ve ben ze ri dü zen le me ler dev le tin so rum lu luk 
sa ha sı için de ele alın mak ta dır (Ta las, 1967: 37-38). 

Anar şizm
19.yüz yı lın en aşı rı sos yal pro tes to ha re ket le rin den bi ri de anar şizm dir. Bi re-
yin üs tün lü ğü dü şün ce si ne da ya nan yak la şım, gü cü nü bas kı cı oto ri te den alan 
si ya si, sos yal, eko no mik ve di ni bü tün ku rum la ra kar şı dır. Anar şist le re gö re bu 
ku rum la rın or ta dan kalk ma dan tam bir hür ri ye tin ger çek leş me si müm kün de-
ğil dir. Ken di si ni anar şist ola rak ni te le yen ilk dü şü nür Fran sız Pi er re Jo seph Pro-
ud hon’dur. Pro ud hon sı nıf sız bir top lu mun esas la rı nı or ta ya koy ma ya ça lış mış-
tır. Mül ki ye ti hır sız lık ola rak de ğer len di ren Pro ud hon, rant, fa iz gi bi ça lı şıl ma-
dan el de edi len ser ve ti ve özel mül ki ye ti red det miş, bun la rın ken di ken di le ri ne 
bir de ğer ya rat ma ve üre tim yap ma ye te ne ğin den yok sun ol du ğu nu be lirt miş tir. 
(To kol-Al per, 2015: 30).

Sen di ka lizm
Anar şiz min ba şa rı ya ula şa ma ma sı 19. yüz yı lın so nun da sen di ka lizm ha re ke ti nin 
do ğu şu nu ge tir miş tir. Bu ha re ke tin önem li tem sil ci si Fer nand Pel lo uti er’dir. Sen-
di ka lizm, ka pi ta list sis te min or ta dan kal dı rıl ma sı nı ve bu nun ye ri ne iş  bir li ği ne 
da ya nan bir sos yal dü ze nin ku rul ma sı nı ön gör müş tür. Bu he de fe ulaş mak için 
or ta ya ko nu lan ide olo ji çe şit li dok trin ler den alın mış, fi kir ve tak tik ler le kar ma bir 
özel lik ta şı mış tır. Sen di ka liz min fel se fe si ne “ge nel grev” kav ra mı nı ge ti ren Ge or-
ges So rel ise iş çi le rin kur tu lu şu nun an cak ya pa cak la rı bir ge nel grev le ka pi ta liz mi 
yı ka rak iş çi sı nı fı nı hür ri ye te ka vuş tu ra cak bir dü ze nin ku rul ma sıy la müm kün 
ola bi le ce ği ni sa vun muş tur (To kol-Al per, 2015: 31). 

Anar şist yak la şı mın ilk tem sil ci si ve fi kir le ri hak kın da kı sa ca bil gi ve ri niz. 

KA MU MÜ DA HA LE Sİ NİN DO ĞU ŞU VE GE Lİ Şİ Mİ
18. yüz yı lın son çey re ğin den iti ba ren bü yük bir hız la ge li şen ka pi ta list sa na yi, ge-
niş öl çü de sö mü rü ha re ket le ri nin de ko nu su nu teş kil et miş tir. Ta ri hin hiç bir dö-
ne min de gö rül me yen bir hız la bü yü yen iş çi sı nı fı yi ne ta ri hin hiç bir dö ne min de 
gö rül me yen bir şe kil de se fa le te sü rük len miş tir. Ço cuk ve ka dın la rın baş ta ol mak 
üze re sö mü rü sü kent ler de de rin le şen se fa le te ve top lum ha ya tın da hu zur suz luk la ra 
ne den ol muş tur. Baş lan gıç ta ya şa nan la ra ik ti sa di ve tek nik iler le me yi dur du ra ca ğı 
en di şe si ile ka yıt sız ka lan dev let an la yı şı nın, iler le yen sü reç te top lum sal te mel le rin 
sar sıl ma sı na ka dar uza nan bu du ru ma mü da ha le et me yö nün de ha re ket et ti ği gö-
rül müş tür. Sal gın has ta lık la rın or ta ya çık ma sı, yok sul lu ğun tüm top lum da yay gın-
laş ma sı ve emek is tis ma rı nın dü ze yi nin art ma sı top lum ha ya tı nın ge le ce ği ne iliş kin 
en di şe le rin de art ma sı na ne den ol muş tur. Sa na yi le şen top lum lar da ki mü da ha le nin 
za ma nı ve et kin li ği fark lı ol sa da, dev le ti mü da ha le ler de bu lun ma ya iten ne den le-
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rin di nî, in sa ni, as ke rî, eko no mik, si ya si ve sı nıf ya pı sı nın bas kı sın dan kay nak la nan 
ne den ler ol du ğu nu ifa de ede bil mek müm kün dür (Tu na-Yal çın taş, 1991: 196-198). 

İn gil te re’de 1802 yı lın da sa na yi de ça lı şan ço cuk la rın ça lış ma iliş ki le ri nin dü-
zen len me si ne iliş kin ba sit bir uy gu la ma ile baş la yan mü da ha le an la yı şı çok kı sa 
bir sü re de ge niş bir mü da ha le ağı na dö nüş müş tür. Dev let sa na yi top lum la rın da 
eko no mik ve sos yal dü zen le me le rin te mel be lir le yi ci si ha li ne gel miş tir. Dev le tin 
eko no mik ve sos yal fonk si yon la rı ana ya sa lar da da ye ri ni al mış ve sos yal re fah 
dev le ti an la yı şı güç ka zan mış tır (Tu na-Yal çın taş, 1991: 199-200).

Dev le tin Sos yal Ni te li ği nin Ge li şi mi
Li be ral dev let an la yı şın da top lum, dev let ve ik ti dar an la yı şı bi re ye ve bi rey ira-
de si ne da ya nır. Bu na gö re bi rey, top lu mun, dev le tin ve ik ti da rın kay na ğı dır. Bu 
an la yış çer çe ve sin de dev le tin he de fi bi re yin do ğuş tan sa hip ol du ğu ve dev le te 
dev re de me di ği hak ve öz gür lük le ri ko ru mak ol muş tur. Sa na yi Dev ri mi ’nin or ta-
ya çı kar dı ğı olum suz top lum sal gö rün tü li be ral dev le tin bi rey-dev let an la yı şı nın 
ya vaş ya vaş terk edil me si ne ne den ol muş tur. Bu ge liş me le re pa ra lel ola rak Fran sız 
İh ti la li ’nin öz gür lük ve eşit lik an la yı şı da de ğiş miş, ya sa önün de eşit lik an la yı şı 20. 
yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren sos yal dev let an la yı şı içe ri sin de fır sat ve ola nak 
eşit li ği ile ta mam lan ma ya ça lı şıl mış tır. Sos yal dev let, ge rek si ya sal ge rek eko no-
mik ya pı sı ge rek hak ve öz gür lük ler an la yı şı ile li be ral dev le tin te mel ya pı sı nı ve 
ku rum la rı nı ko ru maklta birlikte de ği şen ve ge li şen sos yal ve eko no mik ko şul la rın 
li be ral dev le tin ku ral la rın da ve ku rum la rın da ya pıl ma sı zo run lu kıl dı ğı de ği şik le-
ri yap mış tır (Gö ze, 2005: 365).

19. yüz yı lın son çey re ğin de baş ta Bis marck Al man ya’sı ol mak üze re gö rü len 
sos yal si gor ta uy gu la ma la rı ile ken di ni gös te ren sos yal po li ti ka an la yı şı, 20. yüz-
yı lın ba şın da sa na yi leş me ve kent leş me nin yol aç tı ğı kö tü ça lış ma ko şul la rı nın 
ön len me si, üc ret le rin iyi leş ti ril me si ve sos yal gü ven li ğin sağ lan ma sı na yö ne lik 
dü zen le me ler le de vam et miş tir. Bu dö nem de sa na yi le şen ül ke ler bir yan dan ça-
lış ma ve ya şam ko şul la rı nın iyi leş ti ril me si ne ça lı şır ken di ğer yan dan sos yal gü-
ven lik hiz met le ri ne de ön cü lük et miş, dev le tin eko no mik ve top lum sal ha ya ta 
sı nır lı da ol sa mü da ha le si baş la mış tır. I. Dün ya Sa va şı ve son ra sın da ya şa nan 
dur gun luk, li be ra liz min pi ya sa nın tek dü zen le yi ci si ol ma sı nı ön gö ren dü şün-
ce nin ye ri ne, dev le tin bi rey le ri top lum sal ve eko no mik ha ya tın ön gö rü le me-
yen de ği şim le ri ne kar şı gü ven ce al tı na al ma sı fik ri ni ön pla na çı kar mış tır (Gül, 
2004: 145-146). 

Eko no mi ye do lay lı bir mü da ha le yo lu olan pa ra po li ti ka la rı nı tam is tih da ma 
ulaş mak için ye ter siz bu lan Key nes, doğ ru dan ni te lik li ma li ye po li ti ka la rıy la ger-
çek le şe cek mü da ha le le ri sa vu nur. Tam is tih da ma eriş mek için ya tı rım la rın sos-
yal leş ti ril me si nin tek yol ola bi le ce ği ni sa vu nan Key nes, dev le tin çe şit li ön lem ler le 
tü ke tim eği lim le ri ni et ki le ye bi le ce ği ni ifa de et mek te dir. Dev le tin mü da ha le ala nı-
nın ge niş le til me si nin, bi rey sel ci li be ral dü şün ce ler ta ra fın dan şid det li eleş ti ri le re 
ma ruz kal ma sı na kar şın Key nes, ik ti sa di ya pı nın yı kıl ma sı nı ön le mek ve bi rey sel 
gi ri şi min ba şa rıy la ça lı şa bil me si için bu mü da ha le yi ge rek li gör mek te dir (Kaz gan, 
2002: 218). 

Key nes, li be ral bir ik ti sat çı ol ma sı na kar şın, 1936 yı lın da yaz dı ğı İs tih dam, Fa iz 
ve Pa ra nın Ge nel Te ori si ad lı ese rin de, kla sik ik ti sat an la yı şı na önem li eleş ti ri ler 
ge tir miş ve li be ral çiz gi den ödün ler ver miş tir. Eko no mik den ge nin her za man tam 
is tih dam da olu şa ma ya ca ğı nı, ek sik is tih dam du ru mu nun da bir den ge du ru mu ol-
du ğu nu ifa de eden Key nes, dev let çe ya pı la cak mü da ha le le ri de ge rek li gör müş tür. 
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Eko no mik kriz le rin ne de ni nin, fii lî ta lep ye ter siz li ğin den kay nak lan dı ğı nı sa vu-
nan Key nes, üre tim hac mi nin, tü ke tim ve üre tim mal la rı na ön gö rü len efek tif ta lep 
ta ra fın dan be lir len di ği ni id di a et miş tir. 

Sir Wil li am Be ve rid ge’in 1942 yı lın da bir İn gi liz Sos yal Gü ven lik Sis te mi ku-
rul ma sı hak kın da ha zır la dı ğı ra por, II. Dün ya Sa va şı son ra sın da tüm ül ke ler de-
ki sos yal re form la rın da esin kay na ğı ol muş tur. Bu ra por mo dern re fah dev le ti 
ku ru lu şu nun te mel il ke le ri nin ilk de fa di le ge ti ril me si ba kı mın dan bü yük önem 
ta şı mak ta dır. Be ve rid ge ra po run da ön gö rü len sos yal gü ven lik re ji mi, 1930’lu yıl-
lar da ABD’de ya da Av ru pa’da ya pı lan kı sıt la yı cı sos yal si gor ta an la yı şın dan fark-
lı lık gös ter mek te dir. Sos yal risk ve dev le tin ro lü hak kın da ye ni bir an la yış ge ti ren 
ra por, sos yal gü ven li ğin ama cı nı, ge lir gü ven li ği nin ga ran ti edi le rek in sa nı ge rek-
si nim den kur tar mak ola rak ta nım lar. Be ve rid ge’nin sos yal gü ven lik re ji mi; nü fu-
sun ta ma mı nı kap sa yan, tek prim le sos yal risk le rin ulu sal te la fi si ni ön gö ren, tek 
öde nek li, mer ke zi bir sis tem dir. Be ve rid ge, ra po run da üç amaç lı bir sos yal dev-
let po li ti ka sı öner miş tir. Bun lar ai le öde nek le ri ile ai le le re yar dım, ulu sal sağ lık 
mer ke zi ku ru la rak ka mu sağ lı ğı nın iyi leş ti ril me si ve is tih da mın dü zen len me si dir 
(Ro san val lon, 2004: 123). 

Dev le tin sos yal ni te li ği nin ge li şi min de rol oy na yan önem li et men ler den bi ri 
de de mok ra si nin güç len me si dir. Sa na yi Dev ri mi ’nin ge tir di ği eko no mik so run lar 
ka dar te tik le di ği top lum sal di na mik le rin de mo dern sos yal po li ti ka an la yı şı nın 
güç ka zan ma sın da et ki li ol du ğu bi lin mek te dir. Ön ce ser ma ye, son ra da iş çi sı nı fı 
ver dik le ri mü ca de le ler le in san hak la rı ve de mok ra si nin iler le me si ne kat kı sağ la-
mış ve ay nı za man da bu yol la ken di so run la rı nı si ya se te ta şı ya bil miş ler dir. İş çi 
sı nı fı nın bü yü me si ile emek ve ser ma ye ara sın da ki güç den ge siz li ği önem li bir 
öl çü de de ği şir ken de mok ra si nin iş çi sı nı�a rı ta ra fın dan et kin kul la nı mı den ge-
siz li ğin gi de ril me sin de önem li bir fonk si yon ic ra et miş tir (Ko ray, 2005: 75-76).

Sos yal Re fah Dev le ti
Re fah dev le ti kav ra mı nın ilk kez Al man ya’da 19. yüz yı lın so nun da sos yal gü ven-
lik ala nın da ki ön lem le ri ifa de et mek te kul la nıl dı ğı gö rül müş tür. Kav ra mın ge li şi-
mi ve yay gın kul la nı mı nın ise II. Dün ya Sa va şı son ra sı na rast la dı ğı gö rül mek te-
dir. Re fah dev le ti an la yı şı nın ge liş me sin de si ya sal hak lar da ya şa nan ge liş me le rin 
ve dev le tin top lum sal güç ler ara sın da da ya nış ma yı güç len dir me fonk si yo nu nun 
önem li bir ro lü var dır (Ko ray, 2005: 85).

Sos yal si gor ta dü zen le me le ri nin ku rum sal ge li şi mi in ce len di ğin de re fah dev-
le ti uy gu la ma la rı nın dört aşa ma ge çir di ği ni ifa de et mek müm kün dür (Ko ray, 
2005: 186): Bi rin ci aşa ma, 1883 yı lın da ki ilk si gor ta dü zen le me le rin den 1914 
yı lı na ka dar olan ara lı ğı kap sa mak ta dır ki bu dö nem si gor ta uy gu la ma la rı nın 
Av ru pa ül ke le rin de dü zen len me ye baş lan dı ğı dö nem dir. İkin ci aşa ma, si gor ta 
uy gu la ma la rı nın ya yıl ma ya baş la dı ğı iki dün ya sa va şı ara sın da ki dö ne mi kap-
sar. II. Dün ya Sa va şı son ra sı sos yal gü ven lik ko nu sun da önem li re form la rın ya-
pıl dı ğı üçün cü aşa ma 1950’le re ka dar uzan mak ta dır. Bu aşa ma da tüm ül ke ler de 
iş ka za sı, yaş lı lık, has ta lık, iş siz lik gi bi te mel si gor ta kol la rın da kap sa yı cı uy gu-
la ma la ra ge çil miş tir. 1950 son ra sı dö nem de son aşa ma yı ifa de eder ki bir leş me 
ve ye ni den ya pı lan ma dö ne mi dir. Bu aşa ma da tüm si gor ta kol la rı bir leş ti ri le rek 
ge nel bir si gor ta sis te mi ku ru lur ken bu sis te min adı sos yal gü ven lik sis te mi ola-
rak ifa de edil miş tir. Mo dern re fah dev le ti, ge niş kap sam lı bir va tan daş lık an-
la yı şı ve sos yal hak lar te me lin de eği tim, sağ lık, is tih dam ve ge lir da ğı lı mı gi bi 
bir çok alan da amaç lar edin miş tir. 

Beveridge Raporu: Sir 
William Beveridge tarafından 
1942 yılında İngiliz 
Hükümetine hazırlanan, 
işsizliği azaltmayı, ulusal bir 
sağlık sistemi kurmayı ve 
asgari bir ücreti garanti etmeyi 
hede�eyen, günümüz modern 
sosyal güvenlik sistemlerinin 
de temelini oluşturan belgedir.

Refah devleti: Piyasa 
dengesizliklerinden oluşan 
eşitsizlikleri gidermek, 
sosyal amaçlarla uyumlu 
müdahalelerde bulunmak ve 
sosyal adalet hedefine yönelik 
düzenlemelerde bulunan 
devlet anlayışıdır.
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1929 yı lın da ya şa nan dün ya eko no mik bu na lı mı, bir çok Av ru pa ül ke si ve 
ABD’de re fah dev le ti uy gu la ma la rı na hız ka zan dır mış tır. Kla sik ik ti sat po li ti ka-
la rı nın so run la rı çöz me de ye ter siz kal ma sı ülkeleri/devletleri, ka pi ta list an la yı-
şa, ça lı şan la rın ve yok sul la rın sos yal gü ven lik ve sos yal yar dım prog ra mı na da hil 
ol maya, ka tı lım cı bir tem sil sis te mi ta lep le ri ile da ha pay la şım cı ve hü ma nist bir 
çiz gi ye yö nelt miş tir (Gül, 2006: 146). Ser best pi ya sa iş le yi şi nin so run la rı çöz me de 
ye ter siz kal dı ğı ve bu ne den le dev le tin mü da ha le ge re ği 1930’lu ve 40’lı yıl lar da 
Be ve rid ge ve Key nes ta ra fın dan sık lık la di le ge ti ril miş tir. 

1945-1975 yıl la rı ara sın da ya şa nan ve re fah dev le ti nin Al tın Ça ğı ola rak ifa de 
edi len dö nem, Key nes ta ra fın dan ge liş ti ril miş olan eko no mik ve sos yal açı dan et-
kin bir dev let te, eko no mik bü yü me nin zo run lu luk la rıy la, da ha faz la sos yal ada let 
ge rek li li ği den ge si ne da yan mak ta dır. Key nes, dö ne me yön ve ren ese rin de kla sik 
te ori nin iş siz lik so ru nu nu çöz me de ki ye ter siz li ği ni tes pit ede rek, ça lış ma sın da is-
tih da mı be lir le yen et men le ri or ta ya koy ma ya ça lış mış tır. Bu et men le ri ya tı rım ve 
tü ke tim ye ter siz lik le ri ola rak be lir le yen Key nes, dev le tin doğ ru dan (ka mu har ca-
ma la rı) ve do lay lı (ver gi ve kre di po li ti ka la rı) bi çim de bu iki iş le vi et ki le me gö re vi 
ol du ğu nu dü şün mek te dir (Ro san val lon, 2004: 44). 

Av ru pa re fah dev let le ri nin olu şu mu nu, çe şit li yak la şım lar açı sın dan de ğer len-
dir mek müm kün dür. Li be ral yak la şım lar, ah la ki te me le da ya nan iyi lik ha re ket-
le ri çer çe ve sin de ki olu şum la rı İn gi liz Yok sul lar Ya sa sı ’na ka dar ta şı mak ta dır lar. 
Mark sist yak la şım ise re fah dev le ti ni, ka pi ta liz min or ta ya çı kar dı ğı so run la rı, sis-
te mi de ğiş tir me den dü zen le ye bil me ye te ne ği ola rak gö rür. Ya pı sal fak tör le ri esas 
alan yak la şım lar da ise re fah dev le ti, mut la kı yet çi de mok ra si den kit le de mok ra-
si si ne geç e n, si vil ve sos yal hak la rın ya nın da sos yo-eko no mik hak la rın ku rum-
sal laş ma sı ile ger çek le şen bir sü reç tir (Ko ray, 2005: 183-184). Yak la şım lar fark lı 
esas la ra sa hip ol ma la rı na kar şın re fah dev le ti nin olu şu mun da ki te mel ne de ni, 
ka pi ta list sis te min or ta ya çı kar dı ğı, ada let siz lik ol gu su na da yan dı ra bil mek müm-
kün dür. Bu sü re cin, sa na yi dev ri mi ile bir lik te olu şan sı nıf sal ya pı ve ar tan sos yal 
so run lar sa ye sin de da ha da be lir gin ha le gel di ği ni ifa de et mek müm kün dür.

Re fah dev le ti nin sos yal si gor ta dü zen le me le ri ile pa ra lel ni te lik te ge çir di ği aşa ma lar 
ne ler dir?

En düs tri İliş ki le ri Sis te mi
Sa na yi Dev ri mi ’nin do ğu şun dan iti ba ren iş çi sı nı fı nın bü yü me si, iş çi le rin hem sa-
yı sal hem de sı nıf bi lin ci de ğer le ri ba kı mın dan da ha güç lü ha le gel me si ne sebep ol-
muş tur. Dö ne min ba şın da ki ör güt len me hak kı nın ya sak lan ma sı na iliş kin yak la şım-
la rın da sı nıf bi lin ci di na mik le ri ile aşıl ma sı, sen di ka la rın güç lü ya pı lar ola rak or ta ya 
çık ma sı nı sağ la mış tır. Bü yük fab ri ka la rın ku ru lu ol du ğu sa na yi mer kez le rin de bir 
ara ya ge len iş çi le rin ay nı eko no mik-sos yal so run lar için de or tak bir bi lin ce ulaş ma-
la rı da uzun sür me miş tir. Bu grup la rın bir leş me si ile or ta ya çı kan ko lek tif or gan lar, 
ça lı şan la rın ser ma ye kar şı sın da da güç lü bir blok oluş tur ma sı nı sağ la mış tır.

Be lir li bir sos yal idea le inan ma te me lin de güç le nen sı nıf bi lin ci, ça lı şan la rın kur-
duk la rı sen di ka lar eliy le, mev cut dü zen içe ri sin de eko no mik ve sos yal du rum la rı nı 
dü zelt me ha re ke ti ola rak güç ka zan mış tır. Ça lı şan la rın ken di ge le cek le ri üze rin de 
söz sa hi bi ol ma la rı ve amaç la rı nın ger çek leş me si ne kat kı sağ la ma la rı, mo dern top-
lu mun bir un su ru ola rak da de ğer gör müş tür. İler le yen sü reç te sen di ka la rın top lu 
pa zar lık, grev ve top lu söz leş me hak la rı ile do na tıl ma sı, ça lış ma ha ya tı nın güç lü bir 
ak tö rü ola rak or ta ya çık ma la rı na ve sos yal po li ti ka la rı şe kil len di ren et kin bir un su-
ra dö nüş me le ri ne sebep ol muş tur (Tu na-Yal çın taş, 1991: 213-214). 

Endüstri ilişkileri: Sanayi 
Devrimi ile ortaya çıkan yeni 
üretim ilişkilerinde ücretli 
çalışanlar ve işverenler 
arasında yürütülen ve çalışma 
hayatının her türlü sorununun 
ele alındığı kurumsallaşmış 
ilişkiler bütünüdür. Devletin 
sosyal ve müdahaleci rolünün 
gelişmesine bağlı olarak 
devlet de ilerleyen süreçte bu 
ilişkiler bütününün bir parçası 
olarak tanımlanmıştır.
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Sos yal ve si ya sal hak lar da el de edi len ge liş me ler, ça lış ma iliş ki le ri nin hu ku ki 
dü zen le me ler le çi zi len sı nır lar için de ve ta ra�a rın öz gür ce tar tı şa rak ka rar lar al-
dı ğı bir ya pı yı or ta ya çı kar mış tır. Bu ya pı ta ra�ar ara sın da bir den ge nin ku rul ma-
sı nı sağ la mış ve çö züm süz lük te dev le tin sü re ce ka tı lı mı söz ko nu su ol muş tur. Bu 
yol la sen di ka la rın sos yal po li ti ka la rı ta mam la ma ve yön len dir me iş le vi de be lir-
len miş tir. Bu du rum en düs tri iliş ki le ri sis te mi ni ve do la yı sı ile sen di ka la rı sos yal 
po li ti ka la rın önem li bir be lir le yi ci si ha li ne ge tir miş tir. Hat ta İn gil te re gi bi ba zı 
ül ke ler de sen di ka la rın kur duk la rı ya da des tek le dik le ri si ya si par ti ler ara cı lı ğı ile 
sos yal po li ti ka la rın si ya si yön den de et ki al tı na alın ma sı söz ko nu su ol muş tur (Al-
tan, 2009: 85).

II. Dün ya Sa va şı sü re cin den olum suz et ki le nen sen di ka la rın 1970’li yıl la rın 
son la rı na ka dar bir çok ül ke de, en güç lü dö nem le ri ni ya şa mış lar dır. Key nez yen 
eko no mi po li ti ka la rı, re fah dev le ti an la yı şı ve For dist üre tim tar zı çer çe ve sin de, 
de mok ra tik ço ğul cu sis tem ler al tın da hız lı ge liş me gös te ren sen di kal ya pı lar, si-
ya si ve top lum sal et kin lik le ri ni ar tır mış lar dır. Bu dö nem de sen di ka la rın ka mu 
po li ti ka la rı nın oluş tu rul ma sın da ve iş  yer le rin de ça lış ma ko şul la rı nın be lir len me-
sin de et kin rol oy na dık la rı gö rül müş tür (To kol, 2008: 15-17).

KÜ RE SEL LEŞ ME VE SOS YAL PO Lİ Tİ KA LAR
Kü re sel leş me kav ra mı; dün ya mı zın son çey rek asır dır, için de bu lun du ğu de ği şi-
mi ve dö nü şü mü ifa de et mek te kul lan dı ğı en sık ve ge çer li kav ram dır. Kav ra mın, 
gün cel tar tış ma la rın te me lin de yer al ma sı na kar şın tam bir ta nı mı ya pı la ma mak-
ta, mev cut ta nım la ma lar da da cid di fark lı lık lar göz len mek te dir. Ki mi za man be-
lir li fi kir le rin kav ram ve tek no lo ji le rin dün ya öl çe ğin de kul la nıl ma sı, ki mi za man 
kü re sel de ğer le rin ev ren sel ni te lik ka za na rak ulu sal kim lik le ri ve sos yal ya pı la rı 
et ki le me si ve ki mi za man da dün ya nın bir eko no mik bü tün oluş tu ra rak bir bi ri ne 
ben ze me sü re ci ol du ğu ta nım la ma la rı ya pıl mak ta dır. Bu ta nım la rın or tak özel li ği, 
kü re sel leş me nin da ha çok eko no mik ni te lik te ki bas kın ka rak te ri nin di ğer un sur-
lar üze rin de oluş tur du ğu et ki dir (Tu tar, 2000: 17-18). 

Kü re sel leş me sü re cin de ya şa nan sa na yi top lu mun dan bil gi top lu mu na ge çiş, 
emek yo ğun is tih da mın yo ğun ol du ğu sa na yi sek tö rü nün güç kay bet me si ne, bu na 
kar şın hiz met ler sek tö rü nün ge niş le me si ne ne den ol muş tur. Hiz met ler sek tö rün-
de ki ge niş le me nin tek no lo ji ağır lık lı ol ma sı, ni te lik li is tih da mın de ğe ri ni ar tır mış, 
bu na kar şın ni te lik siz işgücün de arz faz la lı ğı oluş muş tur. Ye ni dö nem, ka dın la rın 
işgücün de yer al ma yı da ha çok ta lep et tik le ri, ni te lik li ve ni te lik siz işgücü ara sın-
da ki fark lı laş ma nın art tı ğı, ba zı mes lek ve ça lış ma şe kil le ri nin or ta dan kalk tı ğı bir 
işgücü pi ya sa sı nı da gün de me ge tir miş tir.

Re fah Dev le ti nin Kri zi
Sos yal dev le tin, sos yal po li ti ka uy gu la ma la rı nı yo ğun laş tır ma sı ve bu alan da ki 
har ca ma la rı nı sü rek li ar tır ma sı, özel lik le li be ral yak la şım lar ca sık lık la eleş ti ril miş, 
an cak Key nez yen po li ti ka lar la sağ la nan eko no mik ve sos yal ba şa rı, eleş ti ri le re ce-
vap ni te li ği ta şı mış tır. Mev cut eko no mi po li ti ka la rı ile 1970’li yıl lar dan iti ba ren 
ya şa nan kriz le rin üs te sin den ge li ne me me si, bir yan dan so rum lu la rın aran ma sı 
sü re ci nin baş la ma sı na ne den ol muş, di ğer yan dan ise ye ni bir ya pı lan ma ya doğ ru 
olan ha re ket li li ği baş lat mış tır. Ye ni ya pı lan ma nın te me li ni arz yan lı po li ti ka la rın 
yö net ti ği ne o-li be ral an la yış oluş tu rur ken so rum lu lu ğun, sos yal har ca ma la rı sı-
nır sız bir şe kil de ar tı ran sos yal dev le te yük len me si de çok uzun sür me miş tir. 
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Kü re sel leş me sü re ci nin dev let üze rin de ki et ki si nin bir so nu cu ola rak 1980’ler-
den son ra dev le tin doğ ru dan mal ve hiz met üre ti ci si ol ma ko nu mu nu terk et me si, 
da ha zi ya de dü zen le yi ci ro lü ile or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur. Dev le tin dü-
zen le yi ci ro lü üze rin de ki eleş ti ri ler le eko no mi ye mü da ha le ala nı da ral tıl ma ya ça-
lı şıl mış, pi ya sa la ra ve re ka bet gü cü ne da ha faz la önem ve ri le rek dev le tin kü çül tül-
me si ve te mel fonk si yon la rı na dön dü rül me si plan lan mış tır (Öz de mir, 2004: 47).

Kü re sel leş me sü re cin de sos yal dev le te kar şı olan eleş ti ri nin kay na ğı nı sos yal gü ven-
lik me se le si oluş tur sa da bu eleş ti ri le rin sos yal gü ven li ğin iş lev le ri ne iliş kin bir kap sa ma 
sa hip ol ma dı ğı açık tır. Bu eleş ti ri ler, sos yal dev le tin ye ni den dü zen len me si nin ge re ği 
ola rak ül ke eko no mi si nin re ka bet gü cü nü azalt tı ğı ve iş siz li ği art tır dı ğı id di ala rı na da-
yan mak ta dır. So ru nun kay na ğı nı, ça lış ma dan ya şa ma yı, ça lış mak tan da ha avan taj lı ha le 
ge ti ren sos yal dev let oluş tur mak ta dır. Bu çer çe ve de sos yal dev le tin ne den ol du ğu olum-
suz luk la rın aşıl ma sın da, pi ya sa güç le ri ne ye ni den ya pı lan ma gü cü ve ril me si ve bü yü me 
di na mik le ri ni ser best bı rak mak için sos yal gü ven li ğin pi ya sa eko no mi si için de sı nır lan-
dı rıl ma sı ge rek ti ği dü şün ce le ri ağır lık ka zan mak ta dır (Ba li, 2002: 260-261).

En düs tri İliş ki le ri Sis te mi nin Dö nü şü mü
İs tih dam iliş ki le rin de or ta la ma va sıf sız iş çi yi esas ala rak kit le sel pa zar lık güç le ri-
ni ön pla na çı kar tan sen di ka cı lık an la yı şı, en düs tri iliş ki le ri sis te min de ya şa nan 
de ği şi min so nu cun da bü yük güç kay bet miş tir. Ya şa nan tek no lo jik ge liş me le rin 
or ta ya çı kar dı ğı de ği şim, en düs tri iliş ki le ri sis te min de ki ku rum la rın rol le ri ve 
güç le ri nin azal ma sı na ve bi rey ci li ğin ön pla na çık ma sı na ne den ol muş tur. Üre-
tim ve or ga ni zas yon ya pı sın da ki de ği şim le re, işgücü nün ya pı sal de ği şim le ri nin de 
ek len me si sen di ka cı lık üze rin de ki olum suz luk la rı de rin leş tir miş tir. İş gü cü nün 
ni te lik dü ze yin de ki ar tış, bi rey sel ci lik ek se nin de ken di be ce ri ve va sı�a rı na gü ve-
nen ye ni ça lı şan ti pi ni or ta ya çı kar mış tır. Bu da sen di ka la rın sa de ce sos yo lo jik bir 
kuv vet ve bas kı ara cı ola rak öne mi nin azal ma sı nı de ğil ça lı şan lar için bir ih ti yaç 
ol mak tan çık ma sı nı da gün de me ge tir miş tir (Kur tul muş, 1996: 199). 

Sa na yi is tih da mın da ya şa nan da ral ma iş çi sen di ka cı lı ğın da güç kay bı na ne den 
olan di ğer bir ge liş me dir. Ar tan ser ma ye ha re ket le ri ve doğ ru dan ya ban cı ya tı-
rım lar, üre ti min, işgücü ma li yet le ri nin da ha dü şük ol du ğu ge liş mek te olan ül ke-
le re kay ma sı na ne den ol muş tur. Ge liş miş ül ke le rin bü yük ço ğun lu ğun da sa na yi 
sek tö rün de ça lı şan la rın mut lak sa yı la rın da önem li dü şüş ler ya şan mış tır. Sa na yi 
sek tö rün de ya şa nan bu dü şüş sen di kal ya pı la rı da olum suz et ki le miş tir.

Ye ni tek no lo ji ler, iş let me le rin ye ni den ya pı lan ma sıy la üre tim, ör güt len me ve 
yö ne tim an la yış la rı nı de ğiş tir miş ve iş let me ler bu ge liş me le re ya nıt ve re cek ni-
te lik te işgücü nü ta lep eder du ru ma gel miş ler dir. Bu ör güt len me an la yı şın da az 
sa yı da ni te lik li işgücü için do yu ru cu ça lış ma ko şul la rı su nul mak ta ve on la ra ye-
ni den eği tim gi bi sü rek li ya tı rım lar ya pı lır ken top lam ka li te ve in san kay nak la rı 
yö ne ti mi gi bi uy gu la ma lar da gün de me gel mek te dir. Bu tür işgücü için sen di kal 
da ya nış ma gi de rek öne mi ni yi tir mek te ve es nek işgücü kul la nı mı içe ri sin de is tih-
dam ve ça lış ma ko şul la rın da fark lı lık lar içe ren bir işgücü oluş mak ta dır. İş gü cü 
ya pı sı nın kar ma şık ve bö lün müş ni te li ği, hem bu işgücü nü ör güt le ye bil me hem 
de on la rın fark lı la şan çı kar la rı nı tem sil so ru nu nu or ta ya çı kar mak ta dır. İşyerin de 
iş gü ven ce si ni güç len dir me ye ça lı şan sen di ka lar, bu nu ba şar dık la rı öl çü de işgücü 
pi ya sa sı nın gü ven ce li ve gü ven ce siz iş ler ola rak iki ye ay rıl ma sı dü şün ce si ni güç-
len dir mek te dir ler. Da ha iyi ça lış ma ko şul la rı ve kı sa sü re li ça lış ma ta lep le ri bir 
yan dan es nek işgücü kul la nı mı nı özen di rir ken di ğer yan dan bu ger çe ğin sen di-
ka lar ca ka bul edil me si ne ne den ol mak ta dır (Ko ray, 1998: 366).
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Sen di kal ya pı la rın güç kay bet me sin de di ğer bir et ken de iş siz li ğin uzun sü re li 
yay gın bir ni te lik ka zan ma sı ol muş tur. Av ru pa Bir li ği ül ke le rin de 1970’li yıl la-
rın ba şın da %4 do la yın da olan iş siz lik ora nı, 1980’le rin son la rı na doğ ru %11’le re 
ulaş mış tır. Uzun sü re li yay gın iş siz lik, sen di ka la rın üye sa yı la rı nı ar tır ma la rı ve 
top lu pa zar lık güç le ri ni ko ru ma la rı önün de bü yük bir en gel oluş tur muş tur. Sen-
di kal ya pı la rın ça lı şan la rı için yap tı ğı mü ca de le nin ya nı na iş siz lik le mü ca de le nin 
de ek len me si, de ği şik çı kar la rın bir ara da ko run ma sı zo run lu lu ğu nu ge tir mek te 
ve ba şa rı şans la rı nı azalt mak ta dır (Ko ray, 1992: 124).  

De ği şen tek no lo ji le rin or ta ya çı kar dı ğı ye ni üre tim an la yı şı nın es nek ya pı lan-
ma sı üre ti min ör güt len me sin de, mal ve hiz met le rin da ğı tıl ma sın da önem li de ği-
şik lik le re ne den ol muş tur. De ği şen ta le bin bek len ti le ri ni kar şı la ma yı amaç la yan 
iş let me an la yı şın da, bü yük öl çek li or ga ni zas yon lar et kin li ği ni kay bet me ye baş la-
mış lar dır. İle ri tek no lo ji ler ek se nin de ya pı lan dı rı lan yö ne tim an la yı şı han tal ve 
bü rok ra tik ya pı la rın ye ri ne es nek ve ya tay ör güt len miş mo del le ri gün de me ge tir-
miş tir. Ye ni üre tim sis te mi nin ça lış ma ha ya tın da ki uy gu la ma sı da es nek is tih dam 
şe kil le ri ola rak kar şı mı za çık mış tır. 

Uy gu la ma ya ko nu lan ye ni tek no lo ji le rin da ha çok hiz met sek tö rün de ki is tih-
da mı ar tır ma sı ve bu sek tör de ki yo ğun es nek lik uy gu la ma la rı, sen di ka la rın gü cü 
nü olum suz yön de et ki le miş tir. Az sa yı da ni te lik li iş çi nin sü rek li işgücü ha li ne 
gel me si, iş  ko lu sen di ka cı lı ğı ye ri ne da ha et ki siz bir sen di ka cı lık uy gu la ma sı olan 
iş ye ri sen di ka cı lı ğı nı ge liş tir miş tir. Ay rı ca es nek üre tim ile kü çük ve or ta öl çek li 
iş let me le rin ön pla na çık ma sı, kit le sen di ka cı lı ğı nı teh dit et mek te dir (Ya lın pa la, 
2002: 297).

Kü re sel leş me nin sen di ka cı lık ve iş lev le ri üze rin de ki olum suz te sir le ri, ye ni 
dö nem de sen di ka la rı, var lık la rı nı sür dü re bil mek adı na ye ni bir mü ca de le nin içe-
ri si ne sok muş tur. İş siz li ğin ön len me si ko nu sun da ki ça ba lar dan, sos yal gü ven li ğin 
yay gın laş tı rıl ma sı na; top lu mun eği tim dü ze yi nin yük sel til me sin den, iş let me ler de 
ka li te nin iyi leş ti ril me si ne ve ül ke de de mok ra si nin ge liş ti ril me sin den, çev re sel so-
run la ra ka dar bir çok ko nu sen di ka la rın ça lış ma ala nı nı içer mek te dir. Bu du rum, 
sos yal so rum lu luk la rı olan bir sen di kal an la yı şın or ta ya ko nul ma sı nı ge rek li kıl-
mak ta dır. Ha yat stan dart la rı ve ah la ki dü ze yi yük sek bir top lu mun olu şu mun da 
sen di ka lar an cak bu do na nım la rıy la et kin ola bi le cek ler dir (Bin göl, 1998: 242). 
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Özet
Sa na yi Dev ri mi ön ce sin de ki top lum ya pı la rın da 
ça lış ma iliş ki le ri ni açık la mak.
 Eko no mik ya pı nın ta rı ma da yan dı ğı ilk çağ lar-
da top lum ya pı sı nın ai le eko no mi si ve kö le lik 
dü ze ni ne da ya lı bir ya pı da oluş tu ğu gö rül mek-
te dir. Bu top lum ya pı sın da be den gü cü ne da ya lı 
ola rak ça lış mak ve üret mek kö le ler ve tut sak lar 
için ge çer li bir ça lış ma an la yı şı dır. Ça lış ma hür 
in san lar için onur kı rı cı ka bul edil miş ve bu gru-
bun as ker lik, sa nat, fel se fe ve dev let iş le ri ile il gi-
len dik le ri gö rül müş tür. 

 Orta Çağ Feo dal dü ze ni ge çer li li ği ni 10. ve 15. 
yüz  yıl lar ara sın da sür dür müş tür. Bu dö nem de 
sen yör, şö val ye, de re be yi gi bi ad lar la ifa de edi len 
ki şi le rin ege men li ği al tın da, da ha çok ta rım sal 
fa ali yet ler de ai le ce ça lı şan ser�er le kar şı la şıl-
mak ta dır. İş le dik le ri top rak ve üre tim araç la rı 
üze rin de sa de ce kul la nım hak kı na sa hip olan 
ser�er, ça lış ma la rı kar şı lı ğın da el de et tik le ri ta-
rım sal ürü nün bir bö lü mü nü ken di le ri için ayı-
rır, di ğer bö lü mü nü de gü ven lik ge rek si nim le ri-
ni kar şı la yan sen yör le re ak ta rır lar dı. 

Sa na yi Dev ri mi ’nin eko no mik ni te li ği ni ifa de eden 
li be ra liz min te mel ese ri ni ve slo ga nı nı ta nı mak.
 1776 yı lın da Adam Smith ta ra fın dan ka le-
me alı nan kı sa adı ile “Mil let le rin Zen gin li ği” 
(An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations) ad lı ün lü ya pıt, li be ral dü-
şün ce nin ve Sa na yi Dev ri mi eko no mik ya pı sı nın 
te mel il ke le ri ni ifa de eden bir ni te li ğe sa hip tir. 
Dö ne min öz gür lük le ri her şe yin üze rin de tu tan 
an la yı şı nı sem bo li ze eden slo ga nı ise Bı ra kı nız 
yap sın lar, bı ra kı nız geç sin ler (La is sez fai re, la is-
sez pas ser) şek lin de özet le ne bi lir. Bu slo gan ile 
öz deş le şen li be ral ik ti sa di dü şün ce, pi ya sa den-
ge le ri ne say gı du yul ma sı, bu nu ze de le ye cek her 
tür lü mü da ha le nin pi ya sa güç le rin ce ce za lan-
dı rı la ca ğı ve re ka bet çi or tam da fert le rin ken di 
men fa at le ri ni ger çek leş ti rir ken ay nı za man da 
top lu mun da zen gin le şe ce ği ne iliş kin tez ler le 
eko no mik ya pı yı be lir le me ye ça lış mış tır. 

İş çi le rin ör güt len me si ne iliş kin ilk ça ba la rı özet le-
mek. 
 İş çi le rin ör güt len me si ne iliş kin ça lış ma la rı iki 
ka te go ri de de ğer len dir mek müm kün dür. Bun-
lar dan il ki, ör güt len me nin ya sak ol du ğu Fran sa 
gi bi ül ke ler de ha yır se ver ör güt len me ler yo luy la 
ku ru lan ya pı lar dır. İş siz lik ve has ta lık gi bi ko nu-
lar da il gi le nen bu ku ru luş la rın ba zı ta lepler de 
bu lun ma sı na da göz yu mul muş tur. Bu ku ru luş-
la rın za man için de kur duk la rı giz li ör güt len me-
ler le et ki le ri ni ar tır dık la rı ve ça lış ma ha ya tı nın 
tüm so run lu alan la rın da ça lış ma la rı nı yay gın-
laş tır dık la rı gö rül müş tür. İş çi le rin ör güt len me-
si ne iliş kin bir di ğer ça lış ma da İn gi liz iş çi le ri-
nin 1824 yı lın da par la men to la rın dan bir leş me 
hak kı nı el de ede bil me le ri ol muş tur. Sa na yi le şen 
tüm ül ke ler de da ğı nık bir ya pı da baş la yan iş çi 
ha re ket le ri nin, ulus la ra ra sı ka rak te ri 1864 yı lın-
da Lon dra’da ya pı lan Bi rin ci En ter nas yo ne l’in 
için de yü rü tül müş tür. 

Sos yal po li ti ka nın ge li şi mi ne kat kı sağ la yan eko-
no mik ve sos yal dü şün ce sis tem le ri ni sı ra la mak.
 Sos yal po li ti ka nın Sa na yi Dev ri mi ve son ra sın-
da ağır lık lı ola rak li be ral yak la şım için de şe kil-
len di ği söy le ne bi lir. Sa na yi Dev ri mi son ra sın da 
de ği şen üre tim ya pı sı fab ri ka üre ti mi ni or ta ya 
çı kar mış tır. 18. yüz yıl dan iti ba ren ya şa nan ik-
ti sa di ve sos yal ge liş me ler tüm dün ya da önem li 
de ğiş me le rin ya şan ma sı na ne den ol muş tur. Te-
mel fel se fe si ni ta bi at çı lık ve bi rey sel lik üze ri ne 
ku ran li be ral dü şün ce, top lu mu dev le tin ve di-
ğer ku ru luş la rın mü da ha le sin den kur tar ma yı 
amaç la yan, “bı ra kı nız yap sın lar, bı ra kı nız geç-
sin ler” şek lin de özet le nen slo gan la rı ile ik ti sa-
di dü şün ce le ri ne uy gun bir sos yal ya pı lan ma yı 
he de�e miş ler dir. 

 Li be ra liz min eko no mik ve sos yal et ki le ri ne kar şı 
bir fi kir ola rak or ta ya çı kan sos ya lizm, özel lik le 
Sa na yi Dev ri mi’nin so nuç la rı na yö ne lik ola rak 
ge liş me gös ter miş tir. Sa na yi Dev ri mi’nin baş lan-
gı cın da ki emek-ser ma ye iliş ki sin de eme ğin za-
yıf ko nu mu (üc ret le rin dü şük lü ğü, ağır ça lış ma 
ko şul la rı, ka dın ve ço cuk la rın ça lış tı rıl ma sı vb) 
se fa le te mah kûm ola rak ya şa yan bü yük bir sı nı-
fın or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur. Sos ya list 
dü şün ce, li be ral dü şün ce nin te me lin de yer alan 
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bi rey ci lik dü şün ce si ne kar şı, top lu mun bi re ye 
üs tün lü ğü dü şün ce si ni ge liş tir miş tir. 

  Bun la rın ya nın da li be ra liz me tep ki ola rak ge li-
şen mü da ha le ci lik, da ya nış ma cı lık sos yal H ris ti-
yan lık, anar şizm ve sen di ka lizm gi bi dü şün ce sis-
tem le ri nin de sos yal po li ti ka nın ta rih sel ge li şim 
için de önem li bir ye re sa hip ol du ğu söy le ne bi lir.

Ka mu mü da ha le si ni or ta ya çı ka ran ne den le ri ve 
ka mu mü da ha le si ni te li ğin de ki ilk dü zen le me yi 
be lir le mek.

  Sa na yi Dev ri mi ’nin or ta ya çı kı şı nı ta kip eden 
dö nem de ulus dev let uy gu la ma la rın da mü da-
ha le nin za ma nı ve et kin li ği fark lı ol sa da dev le ti 
mü da ha le ler de bu lun ma ya iten ne den le rin di nî, 
in sa ni, as ke rî, eko no mik, si ya si ve sı nıf ya pı sı nın 
bas kı sın dan kay nak la nan ne den ler ol du ğu nu ifa-
de ede bil mek müm kün dür. Bu çer çe ve de sos yal 
po li ti ka olu şu mu na iliş kin ilk ka mu mü da ha le si, 
1802 yı lın da İn gil te re’de do ku ma sa na yi in de ça lı-
şan ço cuk la rın iş sü re le ri ve ko şul la rı yö nün den 
ko run ma sı nı ön gö ren ve ço cuk iş çi le rin gün lük iş 
sü re le ri ni 12 sa at ile sı nır lan dı ran ka nun dur.

  Ba sit bir uy gu la ma ile baş la yan bu mü da ha le an-
la yı şı nın çok kı sa bir sü re de ge niş bir po li ti ka 
uy gu la ma sı na dö nüş tü ğü gö rül müş tür.

 Av ru pa Re fah Dev let le ri nin olu şu mu nu açık la yan 
yak la şım la rı de ğer len dirmek.
 Av ru pa Re fah Dev let le ri nin olu şu mu nu, çe şit li 
yak la şım lar açı sın dan de ğer len dir mek müm kün-
dür. Li be ral yak la şım lar, ah la ki te me le da ya nan 
iyi lik ha re ket le ri çer çe ve sin de ki olu şum la rı İn-
gi liz Yok sul luk Ya sa sı na ka dar ta şı mak ta dır lar. 
Mark sist yak la şım ise re fah dev le ti ni, ka pi ta liz-
min or ta ya çı kar dı ğı so run la rı, sis te mi de ğiş tir-
me den dü zen le ye bil me ye te ne ği ola rak gö rür. 
Ya pı sal fak tör le ri esas alan yak la şım lar da ise re-
fah dev le ti, mut la kı yet çi de mok ra si den kit le de-
mok ra si si ne geç e n, si vil ve sos yal hak la rın ya nın-
da sos yo-eko no mik hak la rın ku rum sal laş ma sı 
ile ger çek le şen bir sü reç olarak değerlendirilir.. 
Yak la şım lar fark lı esas la ra sa hip ol ma la rı na kar-
şın re fah dev le ti nin olu şu mun da ki te mel ne de ni, 
ka pi ta list sis te min or ta ya çı kar dı ğı, ada let siz lik 
ol gu su na da yan dı ra bil mek müm kün dür. Bu sü re-
cin sa na yi dev ri mi ile bir lik te olu şan sı nıf sal ya pı 
ve ar tan sos yal so run lar nedeniyle da ha da be lir-
gin ha le gel di ği ni ifa de et mek müm kün dür.

Kü re sel leş me nin sos yal po li ti ka lar üze rin de ki et ki-
le ri ni özet le mek.
 Kü re sel leş me sü re ci nin dev let üze rin de ki et ki si-
nin bir so nu cu ola rak 1980’ler den son ra dev le tin 
doğ ru dan mal ve hiz met üre ti ci si ol ma ko nu mu-
nu terk et me si, devletin da ha zi ya de dü zen le yi ci 
ro lü ile or ta ya çık ma sı na ne den ol muş tur. Dev-
le tin dü zen le yi ci ro lü üze rin de ki eleş ti ri ler le 
eko no mi ye mü da ha le ala nı da ral tıl ma ya ça lı-
şıl mış, pi ya sa la ra ve re ka bet gü cü ne da ha faz la 
önem ve ri le rek dev le tin kü çül tül me si ve te mel 
fonk si yon la rı na dön dü rül me si plan lan mış tır. 
Bu du rum dev le tin baş ta sos yal po li ti ka iş lev le ri 
ol mak üze re bir çok sos yal fonk si yo nu nun sı nır-
lan ma sı nı gün de me ge tir miş tir. 

 Kü re sel leş me nin sos yal po li ti ka lar üze rin de-
ki bir di ğer olum suz et ki si de en düs tri iliş ki le ri 
sis te min de oluş tur du ğu de ği şim yo luy la ger çek-
leş miş tir. İs tih dam iliş ki le rin de or ta la ma va sıf-
sız iş çi yi esas ala rak kit le sel pa zar lık güç le ri ni 
ön pla na çı kar tan sen di ka cı lık an la yı şı, en düs tri 
iliş ki le ri sis te min de ya şa nan de ği şi min so nu-
cun da bü yük güç kay bet miş tir. Ya şa nan tek no-
lo jik ge liş me le rin or ta ya çı kar dı ğı de ği şim, en-
düs tri iliş ki le ri sis te min de ki ku rum la rın rol le ri 
ve güç le ri nin azal ma sı na ve bi rey ci li ğin ön pla na 
çık ma sı na ne den ol muş tur. Üre tim ve or ga ni-
zas yon ya pı sın da ki de ği şim le re, işgücü nün ya-
pı sal de ği şim le ri nin de ek len me si sen di ka cı lık 
üze rin de ki olum suz luk la rı de rin leş tir miş tir. İş-
gü cü nün ni te lik dü ze yin de ki ar tış, bi rey sel ci lik 
ek se nin de ken di be ce ri ve va sı�a rı na gü ve nen 
ye ni ça lı şan ti pi ni or ta ya çı kar mış tır. Bu da sen-
di ka la rın sa de ce sos yo lo jik bir kuv vet ve bas kı 
ara cı ola rak öne mi nin azal ma sı nı de ğil ça lı şan-
lar için bir ih ti yaç ol mak tan çık ma sı nı da gün-
de me ge tir miş tir.
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Ken di mi zi Sı na ya lım
1. Sa na yi Dev ri mi han gi yüzyıl da ger çek leş miş tir?

a. 16. 
b. 17. 
c. 18. 
d. 19. 
e. 20. 

2. ‘Bur ju va zi’ eko no mik gü cü nü si ya sal gü ce dö nüş tür-
me yol la rı nı arar ken han gi pren sip ten ya rar lan mış tır?

a. Do ğal hak lar
b. Mut lak hak lar
c. Nis pi hak lar
d. Çe kir dek hak lar
e. Te mel hak lar

3. Li te ra tür de do ğal ayık lan ma sü re ci ola rak ifa de edi-
len sü re ci sa vu nan dü şü nür ler aşa ğı da ki le rin han gi sin-
de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

a. Smith - Malt hus
b. Malt hus - Mill
c. Spen cer - Malt hus
d. Ri car do - Spen cer
e. Smith - Key nes

4. Sos yal li be ral dü şün ce ilk kez han gi ül ke de po pü ler 
ha le gel miş tir?

a. Tür ki ye
b. İn gil te re
c. ABD
d. Fran sa 
e. İs pan ya

5. Li be ral dü şün ce nin te me lin de yer alan bi rey ci lik 
dü şün ce si ne kar şı, top lu mun bi re ye üs tün lü ğü dü şün-
ce si ni ge liş ti ren dü şün ce sis te mi aşa ğı da ki ler den han-
gi si dir? 

a. Ne o-li be ral dü şün ce
b. Mo ne ta rist dü şün ce
c. Key nes yen dü şün ce
d. Sos ya list dü şün ce 
e. Post-Key nes yen dü şün ce

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si üto pik sos ya list dü şü nür-
ler den bi ri dir? 

a. Mill
b. Smith
c. Key nes
d. Sis mon di
e. Fo uri er

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si kü re sel leş me nin et ki le ri 
ara sın da sa yı la maz? 

a. Emek-yo ğun is tih dam bi çim le ri nin yay gın laş-
ma sı

b. Hiz met ler sek tö rü nün ge niş le me si 
c. Sa na yi sek tö rü nün kü çül me si
d. Ka dın la rın işgücün de yer al ma yı da ha çok ta lep 

et me si
e. Ni te lik li ve ni te lik siz işgücü fark lı laş ma sı nın 

art ma sı 

8. Kü re sel leş me sü re cin de iş çi sen di ka cı lı ğın da ki güç 
kay bı, aşa ğı da ki sek tör ler den han gi sin de ki da ral ma nın 
so nu cu ola rak or ta ya çık mış tır?

a. Ta rım 
b. Hiz met ler 
c. İn şa at
d. Sa na yi
e. Tek no lo ji

9. Re fah dev le ti nin al tın ça ğı ola rak ifa de edi len dö nem 
aşa ğı da ki le rin han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

a. 1929 - 1935
b. 1935 - 1945
c. 1945 - 1975
d. 1975 - 1980
e. 1980 - 1989

10. Sa na yi Dev ri mi nin ilk dö ne min de iş çi le rin ör güt-
len me si ne yö ne lik par la men to dan izin yet ki si nin alın-
dı ğı ilk ül ke aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a. ABD
b. İn gil te re
c. Fran sa
d. Al man ya
e. İtal ya
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Oku ma Par ça sı
“Mo dern Za man lar” Fil mi ve Dö nem sel Bir Ça lış ma 
İliş ki le ri Yo rum la ma sı
Mo dern Za man lar fil mi, si ne ma ta ri hi açı sın dan ses siz 
film le rin al tın ça ğı nın bi ti şi ne; ses li fil min, Chap lin’in 
iti raz la rı na rağ men, si ne ma en düs tri sin de ya yıl ma ya 
baş la ma sı na denk gel mek te dir. Film de eko no mik bu na-
lı mın et ki sin de ki ABD an la tıl mak ta dır. Dö ne min ça lış-
ma iliş ki le ri, eme ğin ya ban cı laş ma sı hic ve di le rek, ka pi-
ta list ve mo der nist sis te min eleş ti ri si ya pıl mak ta dır.
...
For dizm, 20. yüz yı lın en önem li üre tim mo del le rin den 
bi ri si dir ve sa na yi leş me dev ri mi sü re ci nin bir so nu cu-
dur (Ga la no pou lus, 2008). Mo de lin ör güt sel ve dü şün-
sel te me li Tay lor ta ra fın dan atıl mış tır. Henry Ford ise, 
bu gö rüş le ri sa na yi ye uy gu la mış tır.
Film, For diz min ve mo der niz min yük se li şi ni eleş tir-
mek te dir. Ge nel lik le Smith, We ber, Fa yol, Tay lor gi bi 
kla sik ku ram cı lar dan dü şün sel alt ya pı sı nı alan Ford’a 
it haf edi len üre tim hat tı, top lum sal plan da önem li dö-
nü şüm le re de yol aç mış tır. Ford’dan çok ön ce, 1799 yı-
lın da Eli Whit ney ve Si mon North, Con nec ti cut’ta ki 
si lah fab ri ka la rın da üre tim hat la rı nı dü zen le ye rek kit le 
üre ti mi yap mış tır. Da ha son ra sın da cep saa ti, teks til üre-
ti mi gi bi alan lar da da kit le üre ti mi de nen miş tir (Brown, 
2005). Henry Ford ön der li ğin de ha re ket li üre tim hat la rı, 
kit le üre ti mi ve bi lim sel yö ne ti min te mel et kin lik il ke le-
riy le bir or ga ni zas yon ge liş ti ril miş tir. For dizm kav ra mı 
da bu bağ la ma işa ret et mek te dir (Shil ling, 2004). Ford, 
ken di sin den ön ce ya pı lan üre tim hat tı sis te mi de ne yim-
le ri ol ma sı na kar şın, bu üre tim tar zı nı salt bir üre tim 
yö ne ti mi so ru nu ola rak gör me miş tir. Yı ğın sal üre ten, 
kit le sel tü ke ten bir top lum ya rat ma ça ba sın da ol muş tur. 
Bu se bep le üre tim mo de li ne ve ar ka sın da ya tan top lum 
mo de li üret me ça ba sı na is mi ni (For dizm) ve re bil miş tir. 
Yı ğın sal üre tim, yü rü yen hat lar, za man bas kı sı, oto mas-
yon ve hız art tık ça mo no ton laş ma, eme ğin ya ban cı laş-
ma sı vb. ça lış ma so run la rı nı gün de me ge tir miş tir.
...
İn san ile ma ki ne ara sın da ki ben ze şim ler çok es ki dö-
nem le re ka dar uzan mak ta dır. İn sa nı an la mak için ma-
ki ne me ta fo ru kul la nıl ma sı nın ya nı sı ra ma ki ne le rin 
ge liş ti ril me sin de in san be de nin ör nek alın ma sı çok sık 
rast la nan bir du rum dur. İn san lı ğın “in san” ve “ma ki-
ne”yi al gı lar ken kur du ğu bağ, mo der niz min ya şan dı ğı 
dö nem ler de bir adım ile ri geç mek te dir. Mark sist çiz gi-
den gi de rek ma ki ne le rin çark la rıy la ça lı şan in sa nın o 
çark lar dan bi ri ha li ne gel di ği vur gu lan mak ta dır. Yap tı ğı 

işe ya ban cı la şan ve iç sel leş ti re me yen in sa nın dra mı yan-
sı tıl mak ta dır. 
...
Mo dern Za man lar, 1930’lu yıl lar da Bü yük Dep res yon 
or ta mın da çe kil miş tir ve bu dö ne mi an lat mak ta dır. 
Film de dö ne min kao tik or ta mı, aç lık, yok sul luk, iş siz-
lik so run la rı iş len mek te dir. Film Sa na yi leş me ça ğın da 
ma ki ne nin in sa nı ya ban cı laş tı ran et ki si ne kar şı her 
sek tör den ça lı şan la rı uyar mak ta dır. Öy le si ne ki; film de 
Chap lin pek çok fark lı or tam da (fab ri ka da hat iş çi si, 
ge mi iş çi si, ge ce bek çi si, gar son) ça lı şan ola rak gö rül-
mek te dir. Her bir or ta ma iliş kin eleş ti ri si or ta ya koy-
mak ta dır. Boz kurt’a gö re (2000), For diz min ya rat tı ğı 
kit le sel et ki ye kar şı çı kıl ma sın da eko no mik fak tör ler le 
bir lik te in sa nı kit le leş ti ren, ge ri pla na atan, ya ban cı laş-
tı ran sos yal fak tör ler de rol oy na mak ta dır. 
Gra ce (1952), “tek nok ra si ça ğı ve en düs tri leş me nin in-
san lı ğın de ne yim le ri ni dol dur ma sı; ma ki ne le rin “diz-
gin le ri” ele ge çi ril me si; in san lı ğın sa va şa ha zır lan ma sı; 
o gün le rin duy gu la rı, kar ga şa lar; iş ler de ki yük sek iş 
dev ri; mon taj hat la rın da ki mo no ton luk lar”ı “Mo dern 
Za man lar”ın ana te ma sı ola rak be lir le mek te dir. Film 
bu ana te ma lar üze rin de in şa edil miş tir. Yir min ci yüz-
yı lın baş la rın da “mo dern” üre tim tarz la rı, “mo dern” 
ya şa ma bi çim le ri ni do ğur muş tur. Tay lor, Fa yol, We-
ber gi bi bi lim ci ler te mel il ke le ri oluş tu rur ken Whit ney, 
North, Ford gi bi ser ma ye sa hip le ri de il ke le rin pra tik 
uy gu la ma la rı nı ge liş tir miş ler dir. So nuç ta ge liş miş ül-
ke le rin sa na yi leş me hı zı nı art tı ran bir dö nem ya şan-
mış tır. Bu hız ay nı za man da top lum sal dö nü şüm de de 
ya şan mış tır. Kit le üre ti mi kit le tü ke ti mi yay gın laş mış, 
bu du rum emek üze rin de olum suz et ki ler do ğur muş-
tur. “Mo dern Za man lar”, dö ne min de ki ça lış ma iliş ki le-
ri ni Şar lo tip le me si ara cı lı ğıy la eleş ti ren önem li bir ya-
pıt tır. Chap lin’in Mo dern Za man la rı bir bü tün ola rak 
ele alın dı ğın da ege men ide olo ji le ri sor gu la mak ta dır. 
Mül ki yet, ita at, uy ma gi bi sos yal et ki ajan la rı nı kav-
ram sal ta nım lan ma la rın dan, aka de mik ça lış ma la rın-
dan ön ce in san lı ğa ha ber ver mek te dir. Salt bir du yu ru 
ola rak de ğil ay nı za man da bir er ken red ci gi bi dir. 
Şar lo, film bo yun ca sa kar, ser se ri, rast ge le ya şa yan bir 
gez gin ko nu mun da dır. Ava re gez gin gö rün tü sü açık bi-
çim de dö ne min hız la yük se len ha va sı na is yan dır. Fil-
min ge ne lin de Chap lin’in mo der niz min yük se len du-
var la rı ara sın da hap so la cak in san adı na “in san sı özel-
lik ler kon trol süz lü ğü de içe rir” me sa jı nı ver mek te dir. 
İn san bü tü nüy le de ter mi nist ba kış açı la rıy la ele alı nıp 
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Ken di mi zi Sı na ya lım Ya nıt Anah ta rı
tam ve ek sik siz mo del le ne mez. Ni etzs che gi bi, hep ile-
ri ye gi den, bir bi riy le bağ lan tı lı olay lar ve ol gu lar an la-
yı şı nı eleş tir mek te dir. 
...
2009 yı lın da ça lış ma dün ya sı yi ne bir kriz den, iş siz lik-
te ki oran sal ar tış tan, eko no mik ada let siz lik ten söz et-
mek te dir. O za man dan bu ya na de ği şen ma ki ne le rin 
bo yut la rı ol muş gi bi gö rün mek te dir. O dö ne min ha ri-
ka ma ki ne le ri (git tik çe dev le şen üre tim ma ki ne le ri) ile 
gü nü mü zün ha ri ka ma ki ne le ri (git tik çe kü çü len bil gi-
sa yar lar) ya rat tık la rı et ki bağ la mın da çok da fark lı laş-
ma mak ta dır. 
İn san lı ğın ma ki ne ler ara cı lı ğıy la koş tu ğu “mut lu luk 
yo lun da” so run lar, yi ne ma ki ne ler den kay nak lan mak ta 
gi bi dir. Bir yan dan ma ki ne le rin yol aç tı ğı re fah, ge liş-
me, iş ya pı lış bi çi min de ki ko lay lık lar terk edi le me ye-
cek bir fay da ala nı üret mek te dir. Öte yan dan ma ki ne-
leş me ya ban cı laş ma, oto mas yon, stres, za man bas kı sı 
gi bi olum suz et ki le ri be ra be rin de ge tir miş tir. Çö züm 
ma ki ne le rin işin içi ne in sa nın mut lu lu ğu ile bir lik te 
da hil edil di ği, in sa ni de ğer ta şı yan üre tim mo del le rin 
ge liş ti ril me si ni işa ret et mek te dir.

Kay nak: Ka mil OR HAN, “”Mo dern Za man lar” Fil mi 
ve Dö nem sel Bir Ça lış ma İliş ki le ri Yo rum la ma sı”, Ça-
lış ma ve Top lum Eko no mi ve Hu kuk Der gi si, 2010/1, 
Sa yı:24, 133-152.

1. c Ya nı tı nız yan lış ise “Sa na yi Dev ri mi ve Sos yal 
Po li ti ka” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz. 

2. a Ya nı tı nız yan lış ise “Sa na yi Dev ri mi ve Sos yal 
Po li ti ka” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.   

3. c Ya nı tı nız yan lış ise “Eko no mik ve Sos yal Dü-
şün ce Sis tem le ri ve Sos yal Po li ti ka” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz. 

4. b Ya nı tı nız yan lış ise “Eko no mik ve Sos yal Dü-
şün ce Sis tem le ri ve Sos yal Po li ti ka” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz.  

5. d Ya nı tı nız yan lış ise “Eko no mik ve Sos yal Dü-
şün ce Sis tem le ri ve Sos yal Po li ti ka” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz. 

6. e Ya nı tı nız yan lış ise “Eko no mik ve Sos yal Dü-
şün ce Sis tem le ri ve Sos yal Po li ti ka” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz.  

7. a Ya nı tı nız yan lış ise “Kü re sel leş me ve Sos yal Po-
li ti ka lar” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi rin

8. d Ya nı tı nız yan lış ise “Kü re sel leş me ve Sos yal Po-
li ti ka lar” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz. 

9. c Ya nı tı nız yan lış ise “Ka mu Mü da ha le si nin Do-
ğu şu ve Ge li şi mi” ko nu su nu ye ni den göz den 
ge çi ri niz.   

10. b Ya nı tı nız yan lış ise “Sı nıf Bi li ci ve Sen di kal Ha-
re ket” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz. 
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Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1 
Gü nü müz mo dern top lum la rın da sos yal po li ti ka an la-
yı şı nın de mok ra si ve dev let an la yı şın da ki ge liş me le re 
pa ra lel ola rak ada let ve hak te mel li bir ya pı da şe kil len-
di ği gö rül mek te dir. 

Sı ra Siz de 2 
Sa na yi Dev ri mi ’nin or ta ya çık ma sın da rol alan un sur-
lar da ha ön ce ki dö nem ler de or ta ya çık mış, çe şit li saf-
ha lar dan ge çe rek ve bir bi ri ni ta mam la ya rak bi ri ken 
bi lim sel ve tek no lo jik bil gi ler ik ti sa di ve sos yal ha ya-
tı et ki le yen bir güç ha li ne ge le bil miş tir. Bu çer çe ve de 
haç lı se fer le ri, coğ ra fi ke şi�er ile de niz ti ca ret yol la rı-
nın keş fe dil me si, Rö ne sans ve Re form ha re ket le ri 18. 
yüz yıl da ki ge liş me le re alt ya pı ha zır la yan ba zı ge liş me-
ler ola rak de ğer len di ri le bi lir.

Sı ra Siz de 3 
1750 yı lı na gi ri lir ken İn gil te re’de az sa yı da da ol sa bu-
har ma ki ne si nin kul la nıl dı ğı bi lin mek te dir. İn gi liz 
New co men ve Sa very’nin üze rin de ça lış tık la rı bu har 
ma ki ne si 1750’li yıl la ra ka dar ge li şe rek ba sit bir pom-
pa şek li ne dö nüş müş tü. 1750-1800 yıl la rı ara sın da 
Sa na yi Dev ri mi ’nin te me li ni teş kil ede cek bu luş la rın 
bir bi ri ar dı na or ta ya çı kı şı na şa hit olun muş tur. Frank-
lin 1752’de pa ra to ne ri, 1754’te Black kar bo nik asi di 
bul muş, 1764’te Hag rea ves do ku ma sa na yin de bü yük 
bir dö nü şüm ya ra tan oto ma tik me kik me ka niz ma sı nı 
üre ti me uyar la mış tı. 1769 yı lı bu har ma ki ne si nin en 
ge liş miş for mu nun sa na yi üre ti min de kul la nıl ma ya 
baş la dı ğı yıl ol muş tur. İs koç ya lı mu cit Ja mes Watt ta ra-
fın dan ge liş ti ri len bu har ma ki ne si, sa na yi üre ti min de o 
gü ne dek kul la nı lan la rın en ba şa rı lı sı idi. 1770 yı lın da 
Ro bert Owen’ın or ta ğı Ark wrig he teks til sa na yin de su 
gü cü ile iş le yen ma ki na yı üre ti me so kar ken, Pri est ley 
1774’te ok si je ni, Vol ta 1800 yı lın da pi li bu la rak tek no-
lo jik ge liş me le rin be lir le yi ci si ol du lar.

Sı ra Siz de 4
Sa na yi Dev ri mi’ nin ça lış ma iliş ki le rin de ya rat tı ğı bir di-
ğer so run da uza yan ça lış ma sü re le ri dir. Üre tim de ye ni 
bu luş la rın hı zı ile pa ra lel ma ki ne tek no lo ji le ri nin iler le-
me gös ter me si, bu ya pı nın iş siz bı rak tı ğı emek sı nı fı nın 
sü rek li bü yü me si ne ne den ol muş tur. İş siz ka lan la ra yö-
ne lik si gor ta ve ben ze ri dev let ko ru ma la rı nın bu lun ma-
yı şı, bu gru bun ken di içe ri sin de ki re ka be ti ar tır mış ve 
ça lış ma sü re le ri nin 15-18 saa te ka dar uza dı ğı gö rül müş-

tür. Sa na yi üre ti mi nin yük sek, se ri ve ucuz üre tim an la-
yı şı nın ser ma ye ye ta nı nan eko no mik öz gür lük ler ile gü-
ven ce al tı na alın ma sı ça lış ma nın in sa ni ka rak te ri nin yok 
ol ma sı na ne den ol muş tur. Uzun ça lış ma sü re le ri ne 19. 
yüz yı lın ba şın dan iti ba ren ka dın ve ço cuk la rın da mu ha-
tap ol ma sı top lum sal ya pı da kı sa za man da olum suz et ki-
le rin or ta ya çık ma sı na da ne den ol muş tur.

Sı ra Siz de 5
Be lir li bir sos yal idea le inan ma te me lin de güç le nen 
sı nıf bi lin ci, ça lı şan la rın kur duk la rı sen di ka lar eliy le, 
mev cut dü zen içe ri sin de eko no mik ve sos yal du rum-
la rı nı dü zelt me ha re ke ti ola rak güç ka zan mış tır. Ça lı-
şan la rın ken di ge le cek le ri üze rin de söz sa hi bi ol ma la rı 
ve amaç la rı nın ger çek leş me si ne kat kı sağ la ma la rı, mo-
dern top lu mun bir un su ru ola rak da de ğer gör müş tür. 
İler le yen sü reç te sen di ka la rın top lu pa zar lık, grev ve 
top lu söz leş me hak la rı ile do na tıl ma sı, ça lış ma ha ya tı-
nın güç lü bir ak tö rü ola rak or ta ya çık ma la rı na ve sos-
yal po li ti ka la rı şe kil len di ren et kin bir un su ra dö nüş-
me le ri ne ne den ol muş tur.

Sı ra Siz de 6
Kla sik li be ral le rin dev let mü da ha le le ri nin sı nır lı ol-
ma sı nı ifa de eden dü şün ce le ri, pi ya sa nın, or ta ya çı kan 
ge çi ci yok sul luk du ru mu nu uzun va de de or ta dan kal-
dı ra ca ğı id di ası na da yan mak ta dır. Do la yı sıy la Smith 
yok sul lu ğu, ka pi ta list top lu mun sü rek li bir ni te li ği ola-
rak gör mez. Te kel leş me den, kar tel leş me den ve han tal 
dev let uy gu la ma la rın dan uzak bir pi ya sa iş le yi şi nin 
tüm top lu mun re fa hı nı sağ la ya ca ğı dü şün ce si ha kim-
dir. Spen cer ve Malt hus ise fa kir le re ya pı la cak yar dım-
la rı red de de rek, top lum sal ya şa ma uyum sağ la ya ma-
yan la rın yok ol ma sı nı ifa de eden “do ğal ayık lan ma” 
sü re ci ni sa vu nur lar. An cak do ğal ayık lan ma sü re ci kar-
şı sın da olan, hat ta sı nır lı dev let mü da ha le si ni sa vu nan 
Mill gi bi kla sik li be ral ler de mev cut tur.

Sı ra Siz de 7
Ken di si ni anar şist ola rak ni te le yen ilk dü şü nür Fran sız 
Pi er re Jo seph Pro ud hon’dur. Pro ud hon, sı nıf sız bir top-
lu mun esas la rı nı or ta ya koy ma ya ça lış mış tır. Mül ki ye ti 
hır sız lık ola rak de ğer len di ren Pro ud hon rant, fa iz gi bi 
ça lı şıl ma dan el de edi len ser ve ti ve özel mül ki ye ti red-
det miş, bun la rın ken di ken di le ri ne bir de ğer ya rat ma 
ve üre tim yap ma ye te ne ğin den yok sun ol du ğu nu be-
lirt miş tir. 
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Ya rar la nı lan Kay nak lar
Sı ra Siz de 8
Sos yal si gor ta dü zen le me le ri nin ku rum sal ge li şi mi in-
ce len di ğin de, re fah dev le ti uy gu la ma la rı nın dört aşa-
ma ge çir di ği ni ifa de et mek müm kün dür: Bi rin ci aşa-
ma 1888 yı lın da ki ilk si gor ta dü zen le me le rin den 1914 
yı lı na ka dar olan ara lı ğı kap sa mak ta dır ki bu dö nem 
si gor ta uy gu la ma la rı nın Av ru pa ül ke le rin de dü zen-
len me ye baş lan dı ğı dö nem dir. İkin ci aşa ma, si gor ta 
uy gu la ma la rı nın ya yıl ma ya baş la dı ğı iki dün ya sa va-
şı ara sın da ki dö ne mi kap sar. II. Dün ya Sa va şı son ra-
sı sos yal gü ven lik ko nu sun da önem li re form la rın ya-
pıl dı ğı üçün cü aşa ma 1950’le re ka dar uzan mak ta dır. 
Bu aşa ma da tüm ül ke ler de iş ka za sı, yaş lı lık, has ta lık, 
iş siz lik gi bi te mel si gor ta kol la rın da kap sa yı cı uy gu la-
ma la ra ge çil miş tir. 1950 son ra sı dö nem de son aşa ma yı 
ifa de eder ki bir leş me ve ye ni den ya pı lan ma dö ne mi-
dir. Bu aşa ma da tüm si gor ta kol la rı bir leş ti ri le rek ge nel 
bir si gor ta sis te mi ku ru lur ken, bu sis te min adı Sos yal 
Gü ven lik Sis te mi ola rak ifa de edil miş tir. Mo dern Re-
fah Dev le ti, ge niş kap sam lı bir va tan daş lık an la yı şı ve 
sos yal hak lar te me lin de, eği tim, sağ lık, is tih dam ve ge-
lir da ğı lı mı gi bi bir çok alan da amaç lar edin miş tir. 
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TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKANIN TEMELLERİ
Tarihte birçok devlet kurmuş bir millet olan Türklerin bu devlet yapılarını, birbirle-
rini izleyen deneyimlerinden yararlanan bir sistem içinde geliştirdikleri görülmek-
tedir. Tarih boyunca kurulan ve büyük ölçüde birbirinin devamı olan Türk devletle-
rinde toplumun ortak inanç, gelenek ve kültür öğeleri ile devlet anlayışı geçmişteki 
yardımlaşma ve dayanışma duygularını besleyen ve bunların tarih boyunca nesil-
den nesile aktarılmasını sağlayan dinamikler olmuştur. Özellikle eski Türk devlet-
lerinde devleti yönetenlere, toplumdaki yoksul ve muhtaçları koruma, onlara sahip 
çıkma ve ihtiyaçlarını karşılama misyonu verilmiştir. Eski Türklerdeki bu geleneksel 
anlayış daha sonra İslam’ın kabulü ile dinî bir boyut kazanarak devam etmiş ve dev-
letin yoksul ve muhtaçları koruma konusundaki rolü sürmüştür (Yiğit, 2002: 301).

Sanayi Devrimi’nin batıda ortaya çıkarmış olduğu bireyci yaklaşım, üretim an-
layışı, sınıfsal çatışmalar ve toplumsal ilişkiler bütünü, kendi sosyo-kültürel yapı-
ları içerisinde şekillenerek kendine özgü kurumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
18. yüzyıldan itibaren batıda gelişmeye başlayan yeni tekniğe ayak uyduramayan 
Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve mali alanlarda güç kaybı giderek hızlanmıştır. 
19. yüzyıldan başlayarak geri bir tarımsal teknikle ham madde üreticisi olan dev-
let, zanaat ve atölye üreticiliğini de Avrupa’nın yeni tekniği karşısında korumasız 
bırakmıştır (Talas, 1992: 35). Sanayileşen toplumlarda, ulus devlet anlayışındaki 
gelişimin de etkisiyle toplumsal sorunlar çeşitlenmiş ve bunların çözümüne yöne-
lik arayışlar yoğunlaşmıştır. Bunun sonucunda da modern sosyal politika kurum-
larının ve düzenlemelerinin ortaya çıkmasına ve genişlemesine şahit olunmuştur. 

Bireysel yaklaşımın ve sını�ı toplum yapısının reddedildiği, zanaat ilişkilerinin 
üretim döngüsünü oluşturduğu “din” ve “kültür” kurumlarının şekillendirdiği Türk 
Toplumsal Yapısı ise farklı bir sosyo-ekonomik temele oturmaktadır. Bu temel gele-
neksel aile koruması ve kamu düzenlemeleri ile sosyal yaşama müdahale edilmesi, 
dezavantajlı grupların korunmasının sosyal ve dinî bir sorumluluğa dayanması gibi 
özelliklere sahiptir. Bu özellikler geleneksel sayılabilecek sosyal politika işlevlerinin, 
batıdaki örneklerinden farklı kurumlarca yerine getirilmesini sağlamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu öncesinde oluşan bu kurumlar ve geleneksel koruma dü-
şüncesi, Cumhuriyet dönemine de çeşitli şekillerde tezahür etmiştir. 

Türkiye’de modern sosyal politikalarının oluşumu hangi dönemde gerçekleşmiştir?

Sosyal Politikanın 
Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi
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Türkiye’de modern sosyal politika kurumlarının oluşumu ancak II. Dünya 
Savaşı sonrasındaki demokratik gelişmeler neticesinde gerçekleşebilmiştir. Bu 
düzenlemeler, çalışma hayatına ilişkin kurumların oluşturulması, çalışanların ör-
gütlenmelerine ilişkin yasal altyapının sağlanarak örgütlenme düzeyinin güç ka-
zanması şeklinde kendisini göstermiştir. 

Devletin Korumacı Niteliği
Yaklaşık dört bin yıllık geçmişe sahip Türk devlet geleneği, dinin, coğrafya ve ik-
lim şartlarının ve geleneklerin etkisiyle şekillenmiştir. Türklerde devlet anlayışı 
kökleri çok derinlerde bulunan ve sağlam bir düşünce sistemini yansıtan bir dün-
ya görüşüne dayanmaktadır. Türk devlet yapılanmasındaki en önemli olgu “ada-
let” kavramıdır. Yöneticilerin halktan çok uzak bir yaşantıya sahip olmamaları, 
onların sorunlarını ve taleplerini çok yakından bilmelerine ve bunun sonucunda 
adaletin ve toplumsal taleplerin hızla gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Türk devlet yapılanmasında gerek İslamiyet öncesinde ve gerekse İslamiyet 
sonrasında dinin devlete ve yöneticilerine kutsallık atfeden niteliği, halkın devle-
te duyduğu saygı ve sevginin pekişmesini sağlamıştır. Devlet başkanlarının halkı 
koruma ve halkın yaşamını düzenleme ile ilgili görevleri, Türk devlet anlayışının, 
halkın devletten beklentilerini artıran “devlet baba” kavramı çerçevesinde şekil-
lenmesine neden olmuştur (Özer, 2002: 22-23). 

“Türk” adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Abideleri, Göktürk devrin-
de yazılmış, içinde taşıdığı ekonomik, askerî, kültürel ve toplumsal hayata ilişkin 
öğelerle, Türk toplum yaşantısını yansıtan en eski belgedir. Orhun Abideleri’nin 
bir diğer önemli özelliği de Türk devlet adamlarının milletine hesap verdiği ve 
devlet ile millet ilişkilerinin düzenlendiği bir sözleşme niteliğine sahip olmasıdır. 
Nitekim anıtın doğu cephesinde yer alan “... Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu 
için, kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbi-
seli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım...” (Ergin, 1989: 25) ifadele-
ri, devlet başkanı olan hakanların topluma karşı sosyal politika sorumluluklarını 
nasıl gördüklerinin bir ifadesidir. Devlet yöneticilerinin topluma karşı olan sosyal 
görev bilincinin, en eski yazılı belgelerde dahi görülebilmesi Türk devlet anlayışı-
nın sosyal niteliğinin ifadesi açısından önem taşımaktadır. 

Geleneksel Koruma Kurumları
Toplumsal yapının en önemli kurumlarından biri olan aile, varlığını insanlık tari-
hi boyunca koruyup sürdürebilen sosyal kurumların başında gelmektedir. Yapısı 
ve fonksiyonları itibarıyla aile, toplumların değişik sosyo kültürel yapılarına göre 
farklı görünümlere sahip olsa da daima varola gelmiştir. Özellikle çocuğun bakı-
mı, eğitimi ve sosyalleştirilmesi fonksiyonlarının yanında aile, sığınma, koruma, 
himaye, sevgi ve ilgi gibi sosyo-psikolojik görevlerin de yerine getirilmesi bakı-
mından önemli bir yere sahiptir. Aileye gerçek manada alternatif teşkil edebilecek 
başka bir sosyal kurumun olmaması, sosyal politika uygulamaları çerçevesinde 
aile kurumunun daha fazla önem kazanmasına neden olmuştur (Seyyar, 1999: 
10). Aile içindeki bağımlılık duygusu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının da 
gelişmesine katkı sağlamıştır. Türk aile yapısının aynı zamanda toplumsal yapının 
da temelini oluşturması ailenin, toplumsal yapı içerisinde “geleneksel sosyal poli-
tika koruyucusu” olarak güç kazanmasına neden olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde bir nevi üretim ve tüketim birliği niteliği taşımış olan aile, 
kişilerin sosyal risklere karşı korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış; 
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aile içi yardımlaşma, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturmuştur. Üreti-
min ağırlıklı olarak tarım sektöründe gerçekleşmesi, gelenekler, dini inançlar ve 
pederşahi aile kuralları, ailenin bölünmeden geleneksel bir koruyucu olarak güç 
kazanmasında etkili olmuştur (Akbulak ve Akbulak, 2004: 3).

Osmanlı Devleti’nde ailenin sosyal politikaya ilişkin koruma fonksiyonunu nasıl ye-
rine getirdiği hakkında düşününüz. 

Türk toplumsal yapısının bir diğer önemli aracı da bireyler ve gruplar arasın-
daki bir etkileşimi ifade eden toplumsal yardımlaşmadır. Sosyal yardım yukarı-
dan aşağıya doğru bir seyir gösterirken, toplumsal yardımlaşma daha sivil bir kav-
ramı ifade etmekte ve toplumun kendi içindeki yardımlaşma dinamiğini ortaya 
koymaktadır. Türk toplumsal yapısı içerisinde bu yardımlaşmanın kurumsallaş-
tırılmasının bir sonucu olarak vakıf ve benzeri sosyal yardımlaşma kurumları or-
taya çıkmıştır. Toplumsal yapı içerisinde ortak tavır ve toplu hareket etmeye bağlı 
olarak gelişen bağlılık duygusunun bir yansıması olan bu kurumlar, toplumsal 
yapının kurumları ve değerlerinin birbiriyle tutarlı şekilde işletilerek çatışmanın 
önlenmesini sağlamışlardır. Toplumsal ve kültürel özellikleriyle tarihî bir derin-
liğe sahip olan Türk toplumsal yapısı içinde var olan vakıf kurumu, dünyadaki 
yönetici elitlerin henüz sosyal adalet, sosyal refah ve dengeli gelir dağılımı gibi 
konularla ilgilenmedikleri bir dönemde devletten bağımsız olarak bu işlevi yerine 
getirmiştir. Temelinde gönüllülük ve maddi fedakârlık düşüncesinin yattığı vakıf 
kurumu, sivil karakteriyle dinamik bir toplumsal yapının da hazırlayıcısı olmuş-
tur (Abay, 2004: 7-16). 

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE SOSYAL POLİTİKA
Osmanlı Devleti’nde üretim sisteminin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olması, top-
lumsal ilişkilerin bu üretim anlayışı çerçevesinde oluşmasını sağlamıştır. İslam 
dininin kabul edildiği diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de dinî 
kurumlar toplumsal yapıyı doğrudan şekillendirmiş ve Osmanlı kendi dönemi 
içerisinde ileri sayılabilecek birçok düzenlemeyi uygulamaya koymuştur. 

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e uzanan evrede modern sosyal devletin 
düz bir ilerleme çizgisi oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Sosyal refah 
devletinin 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan modernleşme sürecinin nihai durağı 
olduğu şeklindeki yaklaşım açıklayıcılığını yitirmiş ve günümüzde olduğu gibi 
Osmanlı toplumunda da refah uygulamalarının ne tür bir yönetim tekniği ve siya-
set tarzı olduğu gerçeği daha da belirginleşmiştir. Osmanlı sosyal devlet ve refah 
uygulamalarının doğru anlaşılması, Osmanlı refah sisteminde tanımlanan hayrat, 
mebarrat, iane, fukaraperver gibi kavramların, günümüz sosyal politika kavram-
ları olan refah sistemi, refah rejimi, sosyal devlet ve sosyal yardım gibi kavram-
larla ilişkisinin belirlenmesine ve Osmanlı tarihi çerçevesinde bunlara yüklenmiş 
olan anlamların bilinmesine bağlıdır (Özbek, 2002b: 18). 

Osmanlı Ekonomi ve Toplum Yapısı
Türkiye’deki toplumsal ilişki ve yapıların kapitalist dünya sistemi içindeki ev-
rensel dinamiklerden etkilenmeye başlamasının zamanını kesin bir şekilde 
belirlemek zordur. Bu etkilenmenin 18. yüzyıl Sanayi Devrimi’ne geçiş döne-
miyle ya da 16. yüzyıldaki Batı’daki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir. Anadolu’nun 15. ve 16. yüzyıllardaki toplumsal yapısında, feodal-
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leşme gibi görünen özellikler, despotik bir Ortadoğu devlet geleneği ve bunun 
merkezci bir emir kumanda ekonomisini anımsatan özellikleriyle bir arada var 
olmuştur (Tezel, 1994: 36).

Osmanlı Devleti’nde üretim yapısının ağırlıklı olarak tarıma dayanması, bu 
alanda başarılı bir sistemin kurulmasını gerekli kılmıştır. Tımar sistemi olarak ta-
nımlanan Osmanlı toprak sistemi, köylülerin kiracı olarak işledikleri topraklarda 
elde ettikleri ürünün bir kısmını toprağın sahibi olan devlete vermeleri şeklinde 
işlemiştir. 16. yüzyıla kadar başarı ile sürdürülen bu sistemin bu dönemden itiba-
ren yozlaşması, devlet ve köylü arasındaki aracıların çoğalması, devletin çözül-
mesi ile paralel bu sistemin de güç kaybetmesi ve ortadan kalkması ile sonuçlan-
mıştır (Talas, 1992: 35). Yeni kıtaların bulunması, ticaret ve sanayi kapitalizminin 
hızla gelişmesi ve makine çağı Osmanlı ülkesinin uluslararası ticaret alanından 
uzaklaşmasına neden olmuştur. 

Osmanlı toplumunda sosyal koruma gereksinimi, küçük yerleşim merkezle-
rinde yaşayan kalabalık aile ve tarıma dayalı kapalı ekonomik yapı içerisinde, bü-
yük ölçüde akrabalar, komşular arasında karşılanabilmiştir. Güçlü bir dayanışma 
duygusu ile insanlar, yüzyıllar boyu birbirlerinin yardımcısı ve güvencesi olabil-
mişlerdir. İslam dininden kaynaklanan zekât, fitre, adak, kurban, kefaret, sadaka, 
yardım ve bağış türündeki yardımlar ile imece geleneğinin bu alandaki gereksi-
nimleri karşılamada önemli payı olmuştur (Altan, 2009: 60). 

Vakıf Kurumu
İslam düşünce sisteminde, ekonomik faaliyetler, bir bütün olarak toplumun refa-
hını her şeyin üstünde tutan bir anlayışça belirlenmektedir. Batı uygulamalarında-
ki faydacı yaklaşımlardan farklılaşan bu bakış açısı ile ekonomik amaçlar, yoksul 
ve muhtaçların gözetilmesi, gelecek nesillerin refahına kaynak tahsis edilmesi ve 
toplum yaşantısının iyileştirilmesi anlayışlarına uygun düzenlenmiştir. Birey-top-
lum ilişkisinin bu şekilde kurgulanması, “hayır” kavramından türeyen kurumların 
oluşmasına ve bunların servetin toplum içinde yeniden bölüştürülmesi görevini 
gerçekleştirmesini sağlamıştır. Osmanlı kent ve kasabalarındaki kalabalık yoksul 
ve işsiz gruplar bu tür hayır kurumlarından geçinmişlerdir. Seçkinler elinde topla-
nan servetin önemli bir bölümü hayır amaçlı vakı�ara aktarılmış ve bu tür kurum-
lar Osmanlı ekonomik yapısının temelini oluşturmuştur (İnalcık, 2000: 83-84). 

Bir malın hayır temelli kullanılması amacı ile özel mülkiyetten çıkarılarak 
toplumsal mülkiyete intikal ettirilmesi ve orada tutulması anlamına gelen vakıf 
kavramı, bir İslam hukuku düzenlemesi olmasına karşın en başarılı örneklerini 
Osmanlı döneminde vermiştir. İslam devletlerinde çok önemli bir sosyal kurum 
olma özelliğini taşıyan vakı�ar, ekonomik ve toplumsal hayatta birçok temel fonk-
siyonun yerine getirilmesini sağlamışlardır. 

Vakıf ve vakı�arın sosyal politikaya ilişkin işlevlerini daha detaylı incelemek için İ. 
Erol KOZAK’ın Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf (Sakarya: Sakarya Üniver-
sitesi Rektörlüğü Yayınları, Sayı: 7, 1994) adlı kitabına bakabilirsiniz. 

Osmanlılarda vakı�arın çok daha büyük gelişmeler gösterdiği, toplumun eği-
tim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarının ötesinde son derece ayrın-
tılara dönük alanlara bile yöneldiği anlaşılmaktadır. Bu durumu ifade etmek için 
Batılı tarihçiler 16. yüzyıl Osmanlı toplumu için “vakıf cenneti” tabirini kullan-
mışlardır. Dönemin şartları içinde vakı�arın toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap 
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vermeye çalışan tek yaygın toplumsal kurum olduğu görülmektedir. Osmanlı top-
lum yapısının, vakı�arın gördüğü işlevlerin göz önünde tutulmadan incelenmesi 
mümkün değildir. Osmanlılarda devletin kendisini sosyal fonksiyonlarla tanım-
lamaması, bu konularda harcamaların yapılmasını da olanaksız kılmıştır. İslami 
gelenekte bir devlet görevi olarak tanımlanan bu işlevlerin, başta padişah, devlet 
yetkilileri ve zenginler tarafından kurulan ve devletin de vergi muafiyetleri ile 
dolaylı olarak desteklediği vakıf kurumu tarafından yerine getirildiği görülmüş-
tür. Bu durum İslami kaynaklardan çok, eski doğu imparatorluklarının etkisinde 
kalmanın ve İslam hukukunda özel hukuk ve kamu hukuku ayrımının netleşme-
mesinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Kozak, 1994: 16). 

Savaşlar nedeniyle sürekli değişen sınırlar ve toplumsal yapının din, dil, ırk, 
kültür ve gelenek bakımından oluşturduğu farklılıklar, Osmanlı toplum yapısını 
karakterize eden unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu farklılıklar tüm toplumu 
kapsayacak sosyal politika uygulamalarının ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını 
güçleştirmiştir. Devletin, geniş bir coğrafyada, çok farklı kültürel yapılara ve top-
lumsal ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalabileceği düşüncesi, sosyal politika 
işlevlerinin vakı�ar ve meslek örgütlenmeleri yoluyla gelişmesinin önünü açmıştır.

Ahi Teşkilatı
18. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı toplum yaşantısının düzenlenmesinde önemli 
tesirlere sahip olan Ahi Teşkilatları çok yönlü sosyal yapılardır. Ahi Teşkilatının sos-
yal yapı ve çalışma hayatı üzerinde çeşitli etkilerinden söz edebilmek mümkündür. 
İlk olarak usta-kalfa-çırak şeklinde kurulan mesleki hiyerarşi Ahi Teşkilatı içerisin-
de yapılandırılmış, mesleki ve ahlaki temele dayalı güçlü bir niteliğe sahip olmuştur. 
Esnaf ve sanatkârlıkta önemli bir sorun olan üretici-tüketici çıkar ve ilişkileri, bir-
biriyle çatışmadan bu teşkilatlar içersinde çözümlenebilmiştir. Yine Ahi teşkilatla-
rınca oluşturulan konuk evleri Anadolu’nun her köşesinde her türlü konuğa kucak 
açarak önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmiştir (Çağatay, 1981: 101). 

Osmanlı sanayi ve iç ticaret kesimleri esnaf birlikleri halinde teşkilatlanmıştır. 
Esnaf birlikleri, rekabete değil, işbirliği, karşılıklı kontrol ve tahsis ilkelerine bağlı 
olarak çalışmışlardır. Bu şartlar altında iş ve çalışma hayatı belirli bir disiplin al-
tına alınmış ve kapitalist anlayışta olduğu gibi herkesin istediği mesleği, istediği 
yerde ve istediği şekilde yapmasına imkân verilmemiştir. Mesleki eğitim, usta-
kalfa-çırak hiyerarşisi içinde gerçekleşmiş ve keyfi davranışlar önlenmiştir. Esnaf 
birliklerinde meslekteki beceriye ve tecrübeye dayanan bir kademeleşme mevcut-
tur. Fakat bu Avrupa’da daha sonra sendikacılığın temelini oluşturacak olan sını�ı 
bir yapılanma değildir (Tabakoğlu, 1986: 410). 

Ahi Teşkilatının başlıca amacı, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşüncesinin 
oluşturulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Yoksula, yabancıya ve misafire sofra kurup 
onu beslemek ahilik ideolojisinin temelini karakterize etmektedir. Bu çerçevede ahi-
liğin sosyal karakteri doğruluk ve dayanışma noktalarında toplanmıştır. Bu birlikler 
Avrupa’daki benzerleri gibi üyeleri ve aile efradı için hastalık, evlenme, doğum, iş 
kurma, işsizlik, ölüm gibi bir takım sosyal risklere karşı ayni ve nakdi yardım sağla-
yan dayanışma sandıkları kurmuşlardır. Bu sandıklar muhtaç duruma düşmüş esnaf 
ve aileleriyle fakirlere de yardım etmişlerdir (Akbulak ve Akbulak, 2004: 4). 

Ahi Teşkilatının yapılanması ve Türk toplum hayatındaki önemine ilişkin Neşet 
ÇAĞATAY’ın Bir Türk Kurumu Olan Ahilik (Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 
1981) adlı kitabına bakabilirsiniz. 

Vakıf: Bir hizmetin 
gerçekleştirilmesi amacı ile 
kişini sahip olduğu malın 
özel mülkiyetten çıkarılarak 
toplumsal mülkiyete 
aktarılmasına ve orada 
tutulmasına denir.

Ahi Teşkilatı: Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinde 
Anadolu’da yaşayan 
Müslüman halkın sanat, 
ticaret ve ekonomi gibi 
mesleki alanlarda yetişmesini 
sağlayan, dinî, ticari ve 
mesleki örgütlenmedir.
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Ahi Teşkilatının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki esnaf ve sanatkârlar üzerindeki 
etkisinin 15. yüzyılın ortalarından sonra azaldığı görülmektedir. Ahilik, İmpara-
torluğun uyguladığı merkeziyetçi politika ve biraz da gizliliğe dayanan kendi teş-
kilatlanması nedeni ile yönetimin uyguladığı idari sisteme ayak uyduramayarak 
giderek zayı�amaya başlamıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güç kay-
betmeye başlayan Ahi Teşkilatı yerine merkeziyetçi politikaya ayak uydurabilen, 
yönetimin gözetim ve denetimine açık lonca teşkilatının doğmaya başladığı ve 
ilerleyen dönemde güçlenerek İmparatorluktaki esnaf ve sanatkâra egemen oldu-
ğu görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu’nun Müslüman olmayanlar üzerindeki 
egemenlik alanının sürekli büyümesi, esnaf ve sanat kuruluşlarında Müslüman 
olanlarla olmayanların arasındaki ayrımın kalkmasına ve 17. yüzyıldan itibaren 
muhtelif dinlerden kişilerin oluşturduğu lonca benzeri kurumların ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. 17. yüzyılın sonuna doğru yaygınlaşan bu kurumlar, Os-
manlı şehirleri ile Ortadoğu’nun diğer kentlerinde 20. yüzyılın başına kadar eko-
nomik ve sosyal hayatta önemli roller oynamışlardır (Dilik, 1991: 32-33). 

17. ve 18. yüzyıllara kadar kendine yeterli bir sanayiye sahip olan devlet; 18. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu durumunu sürdürememiştir. 1838 yılında 
İngiltere daha sonra Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile yapılan liberal ticaret an-
laşmaları sanayiyi büyük bir çöküntüye uğratmış, bu durum loncaların dağılması-
na neden olmuştur. Kırım Savaşı sonrası başlatılan borçlanma siyaseti ile devletin 
gelirlerine el konulması, savaşlar, sermaye ve girişim yetersizliği sanayileşme için 
gerekli kaynakların ayrılmasına engel olmuştur. Ordunun ve sarayın ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla bazı sanayi kuruluşları kurulmuşsa da azınlıklar ve yaban-
cılar tarafından kurulan işletmeler dışında sanayi alanında gelişme olmamıştır 
(Tokol-Alper, 2015: 64). 

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
Tanzimat’a kadar hukuk düzenini Türk örfi hukuku ve İslam hukuku anlayışı için-
de sürdüren Türk toplumu, Tanzimat Fermanı’ndan (1839) itibaren tüm kurum-
larında köklü değişimler yapmaya yönelmiştir. Bu tercih, tüm kurumlarda olduğu 
gibi hukuk sisteminin çağın şartlarına göre düzenlenmesinde de Batı’nın sanayi-
leşmiş ve kalkınmış modellerinin Türk toplum yapısına uyarlanması şeklinde ele 
alınmıştır. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın sonuna doğru çözülmeye başlayan 
ekonomik toplumsal yapısı, vakı�ar ve loncalar gibi dayanışma ve yardımlaşma 
kurumlarının da etkinliğini azaltmıştır. 

Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde, II. Mahmut zamanında başlanılan ve 
Abdulmecid döneminde sürdürülen yapı, deri, cam, halı, dokuma ve savaş do-
natım sanayisinin kurulması çabaları sonucu İstanbul ve Rumeli’de çoğu yabancı 
sermaye ve ortaklıklar tarafından kurulup işletilen bu fabrikalardaki işçi sayıla-
rında artışlar olmuştur. Bu koşullar altında, işçi statüsünde çalışanların iş ilişki-
lerinde korunmalarını öngören politikaların izleneceği bir ortam da oluşmaya 
başlamıştır. İş ilişkilerini düzenleyen geleneklere dayalı kuralların yerini pozitif 
hukuk kuralları almış, birbirini izleyen nizamnameler ile ilk yazılı hukuk kuralla-
rına işlerlik kazandırılmıştır (Altan, 2003: 66). 

1845 yılında çıkarılan Polis Nizamı “beldede düzenin, halkın ve belde sahipleri-
nin güvenliğinin sağlanması” için birtakım genel kuralların bir araya getirilmesin-
den oluşmuştur. Polis Nizamı’nın işçi faaliyetlerine ilişkin maddesinde, kamu dü-
zenini bozucu etkilerin önünün alınması şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
Madenlerin işletilmesinde, kullanılan girdilerin ve istihdam edilen insan gücünün 
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kullanılmasında, idareye ve maden mühendislerine birtakım yükümlülükler getiren 
1863 tarihli Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname, maden iş yerlerinin yönetimi-
ne ilişkin esasları belirlemeye çalışmıştır. Tanzimat döneminin bir diğer düzenleme-
si de dönemin şartları bakımından oldukça ileri bir sosyal politika düzenlemesi olan 
Dilaver Paşa Nizamnamesi’dir. 1865 yılında “Ereğli Maadin-i Humayun Teamülna-
mesi” ismini taşıyan düzenleme, işçilerin korunması ve huzur içinde çalışacakları iş 
şartlarının oluşturulmasını hükme bağlayan çok sayıda maddeyi ihtiva etmektedir. 
İşçilerin barınma yerlerinin temini, çalışma süreleri, dinlenme sürelerinin çalışma 
süreleri dışında tutulması, Hristiyan işçilere kendi dinî günlerinde izin verilmesi 
gibi çok sayıda ve dönemin çalışma ilişkilerinin çok ilerisinde düzenlemeler içer-
mektedir. 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi de iş güvenliği ilkeleri üzerinde ısrarla 
durmuş ve akit serbestisi ilkesini tanımlamaya çalışmıştır (Turan, 1990: 142-145). 

Tanzimat döneminde çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler hangileridir?

İlk Türk Medeni Kanunu olma özelliğini gösteren 1876 tarihli Mecelle, iş iliş-
kilerini dönemin anlayışına uygun olarak “insan kirası” şeklinde ele almıştır. İşçi 
işveren ilişkilerine liberal ve bireyci görüşle yaklaşan, işçi ve işverenin tam bir 
özgürlük içinde iş ilişkilerini düzenlemelerini kabul eden Mecelle, çalışma ilişki-
lerinin düzenlenmesinde ilkel ve bireyci bir görüş getirmiştir (Tokol-Alper, 2015: 
65). Mecelle’nin iş ilişkilerini akit serbestliği çerçevesinde inceleyen görüşleri ya-
nında, ücretlerin ayni ödenmesini yasaklayan ve günlük çalışma sürelerini düzen-
leyen hükümleri de mevcuttur. 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Medeni 
Kanunu’nun kabulüne kadar yürürlükte kalan Mecelle, dönemin siyasi tartışma-
larına sıkça konu edilmiştir. 

I. ve II. Meşrutiyet dönemleri Osmanlı ülkesinde ekonomik sorunların daha da 
derinleştiği dönemdir. 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi devletin 
mali kaynaklarına el koymanın yanında bazı doğal kaynakların işletme imtiyazını 
da kazanmıştır. Bazı hürriyetleri belirleyen ancak bunları teminat altına alamayan 
I. Meşrutiyet denemesi dönemin şartlarının etkisiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
1908’de kabul edilen ve 1909’da yapılan düzenlemelerle çalışma hayatına oldukça 
liberal bir düzenleme getiren II. Meşrutiyet, Osmanlı vatandaşlarının toplanma ve 
birleşme hakkına sahip olduğu ancak ayrımcı örgütlenmelere de izin verilmeyeceği-
ni hükme bağlamıştır. 1909 yılında başlayan yoğun grev hareketleri, 31. Mart Olayı 
ve Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşları Meşrutiyet düzenlemelerindeki hak-
ların kullanılmasına engel olmuştur (Turan, 1990: 156-157). Dönemin Osmanlı’da 
ilk işçi hareketlerine de sahne olduğu görülmüştür. Buna ilişkin değerlendirmeler 
Türkiye’de sendikacılığın tarihsel gelişimi bölümü içerisinde verilecektir. 

CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL POLİTİKASI
Kurtuluş Savaşı’nın içinden çıkan Cumhuriyet hükümetinin hangi iktisadi kay-
naklarla işe başlayabileceği, belirli bir iktisadi gelişme stratejisinin benimsenme-
sini ve Türk ekonomisinin ilerleyen dönemde belirli büyüme yolları izlemesini 
büyük ölçüde etkilemiştir. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı süresince insan 
kaynağının önemli ölçüde kaybedilmesi, nüfusun azalmasına, şehirleşme oranı-
nın gerilemesine ve etnik yapının önemli ölçüde değişmesine neden olmuştur. 
İstanbul’daki Rum ve Ermeni nüfusun Cumhuriyet’in ilk döneminde de varlığını 
koruması ticaret alanında çarpıcı boşlukların doğmasını önlerken, Anadolu’da 
imalat sanayi işyerlerinde önemli yer tutan gayrimüslim nüfusun birkaç yıl içeri-
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Mecelle: Ahmet Cevdet 
Paşa başkanlığındaki bir 
bilim kurulu tarafından 
hazırlanan ve 1877 yılında 
Sultan Abdulhamit tarafından 
uygulanmaya başlayan ilk 
Medeni Kanun’dur. 1926 
yılında kabul edilen Medeni 
Kanun’a kadar yürürlükte 
kalmıştır.
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sinde erimesi ekonomik yönden önemli kayıplar doğurmuştur. Sürekli savaşlar ve 
nüfustaki azalmanın bir diğer olumsuz etkisi de tarım ekonomisi görünümünde 
olan ekonomik yapının tarımsal üretimin düşmesi nedeni ile içine düştüğü dar-
boğaz olmuştur (Tezel, 1994: 97-101).

Büyük bir tarım toplumu ve onun şekillendirdiği toplumsal yapıyı miras 
alarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren modern dünyanın 
ekonomik ve toplumsal gelişmelerini izlemeye ve gerçekleştirmeye yönelmiştir. 
Bu çerçevede ekonomik gelişimini, sanayileşme hede�i olarak belirlemiştir. Ni-
tekim temel ekonomi politikalarının belirlendiği 1923 yılındaki “İzmir İktisat 
Kongresi”ne işçi, işveren ve meslek gruplarından temsilcilerin davet edilmesi, 
sanayileşme düşüncesinin ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır. 
Başlangıçta bu gelişimin, tüm dünyada olduğu gibi özel sektör eliyle gerçekleş-
tirilmesine çalışılmış ancak sermaye yetersizliği ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi 
nedeniyle bu mümkün olmamıştır. 

Kurtuluş Savaşı Yılları ve Cumhuriyetin Kuruluşu
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı kurtuluş mücadelesi, 23 Ni-
san 1920’de bütün milletin resmi ve tek temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisinin 
açılması ile sonuçlanmıştır. Bu Meclise dayalı hükûmet, kurtuluş mücadelesini 
Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürmüştür. İçinde 
bulunulan zor şartlara karşın üç yıllık dönemde çalışma hayatına ilişkin önemli 
hassasiyetler gösterilmiştir. 

11 Mayıs 1921’de 114 Sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havza-ı Fahmiyesinde Mev-
cut Kömür Tozlarının Amele Menafi-ı Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair 
Kanun” kabul edilmiştir. Kanun, genel anlamda çalışma ilişkilerini düzenleyen 
bir niteliğe sahip olmakla birlikte, Zonguldak ve Ereğli bölgelerinde kömür çıka-
rılmasında elde edilen kömür tozlarının satılarak işçilerin geçimlerine yardımcı 
olunması gibi bir sosyal hedefi taşımaktadır. 23 Eylül 1921 tarihinde çıkarılan 151 
Sayılı Kanun da “Ereğli Havza-ı Fahmiye Maden Amalesinin Hukuna Müteal-
lik Kanun”dur. Mevcut düzenlemelerin yetersizliği nedeni ile maden ocaklarında 
çalışan işçilerin insani çalıştırılma şartlarına yönelik olarak düzenlenen Kanun, 
çalışma hürriyeti, günlük mesai, asgari ücret, sosyal güvenlik, iş te�işi ve ceza-i 
müeyyideler konusunda önemli hükümler getirmiştir (Turan, 1990: 162-163).

Kurtuluş Savaşı döneminin bir diğer önemli gelişmesi de Şubat 1923’de İzmir’de 
toplanan Türkiye İktisat Kongresi’dir. İktisadi gelişmenin yollarının arandığı ve 
tüm kesimlerin temsilcilerinin davet edildiği kongrede işçi işveren ilişkilerinin 
çözüm bekleyen sorunları da değerlendirme konusu yapılmıştır. Çalışma haya-
tına ve ekonomik prensiplerine ilişkin yaklaşımlarda sanayi kalkınmasını ger-
çekleştirmiş ülkelerin liberal uygulamalarının model alındığı görülmüştür. İzmir 
İktisat Kongresi’nde belirlenen program dâhilinde sanayileşmede liberal deneme-
lerin 1920’li yılların sonuna kadar devam ettiği görülmüştür. 

Üretimin ilkel ve geleneksel tekniklerle yürütülen tarıma dayalı yapısı ve zor 
şartlar altında verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesi, yoksul bir toplumsal yapıyı 
oluşturmuştur. Dünya’da Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışından itibaren gelişme 
içinde olan yapılar dikkate alınarak sanayinin sağlam ve dengeli bir ekonomik 
yapı içinde teşkili amacıyla değişik ekonomik politikalar izlenmiştir. 

Liberal politikaların uygulandığı dönem boyunca özel sektör ile sanayileşme-
yi teşvik amacı ile devlet tarafından kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmış-
tır. Sağlanan teşviklere rağmen sermaye ve girişimci eksikliği 1929 yılına kadar 
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devam eden eski gümrük rejimi, dış borçlar ve 1929 Ekonomik Bunalımı özel 
sektöre dayalı sanayileşme çabalarının sonuçsuz kalmasına neden olmuştur. 1932 
yılından sonra uygulanan devletçi sanayileşme politikaları sanayileşmenin fi-
nansmanının kamu kaynaklarından sağlanmasını, bunun yanında özel sektörün 
desteklenmesini öngörmüştür (Tokol, 2000: 13). 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki özel sektör eliyle liberal kalkınma çabalarının başa-
rısız olma nedenleri nelerdir?

Cumhuriyet’in ilanı yalnız siyasi yapılanmada bir anlam ifade etmenin ötesin-
de ekonomik, sosyal ve hukuki bakımdan da bir dönüşümü içermektedir. Cum-
huriyetin ilanı ve sonrasında kabul edilen 1924 Anayasası ile bireysel özgürlükler 
ve doğal hukuk anlayışı çerçevesinde önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Fran-
sız İhtilali’nin dünyaya yaydığı liberal hukuk anlayışının hak ve özgürlük ilkeleri 
Anayasa’da yerini almıştır. Liberal devlet modelinin tipik bir örneğini yansıtan 
1924 Anayasası sosyal devlet ilkelerinden uzak kalmış, sosyal sorunlar bireylere 
daha fazla hak ve özgürlüğün verilmesi ile çözülmek istenmiştir. Anayasa’nın be-
lirlediği özgürlükler ortamında bireysel iş ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunu 
1926 yılında kabul edilmiştir. Özellikle hizmet sözleşmesinin tara�arının huku-
ki açıdan eşit olması, sözleşme şartlarının serbestçe belirlenmesi ve sözleşmenin 
özel bir şekil şartına tabi tutulmaması gibi ilkeler, özel hukukun ana ilkeleri olarak 
bireysel iş hukukumuza yön vermiştir (Turan, 1990: 170).

Tek Parti Dönemi ve Devletçilik Anlayışı
Cumhuriyet’in ilk yıllarında hakim olan özel sektör eliyle sanayileşme çabala-
rının başarısızlığı 1930 yılına doğru kabul edilmiştir. Dünyada meydana gelen 
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve bunun Türkiye ekonomisine etkileri, devle-
tin ekonomik hayata müdahalesini kaçınılmaz duruma getirmiştir. 1932 yılında 
on yıldan beri izlenen liberal ekonomi politikasının terk edilerek sanayileşme-
de devletin rol alacağı ulusal bir kalkınma programı kabul edilmiştir. Devletçilik 
olarak ifade edilen bu modelin uygulanmasına 1934 yılında ilk kalkınma planını 
ile başlanmıştır. Hazırlanan plana göre her yıl bütçeden ayrılan payın planı uy-
gulamakla görevli Sümerbank’a verilmesi öngörülmüştür. Devletçilik uygulaması 
ile özel sektörün önem vermediği birçok Anadolu şehrinde sanayi işletmelerinin 
kurulması mümkün olmuştur (Koray, 2005: 161).

Devletçi uygulamaların bir sonucu olarak yapılandırılan planlar sonucunda bir-
çok KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) kurulmuştur. Dönem sonunda devlet yaptığı ya-
tırımlar ve kamulaştırmalarla birlikte kanun koyucu devlet, mevcut konumu yanında 
işveren devlet konumunu da kazanmıştır. II. Dünya Savaşı nedeni ile ikinci kalkınma 
planı uygulamaya konulamamış, sanayinin gelişememesi, işçi sayısının düşük düzey-
de kalmasına neden olmuştur. İşçilerin sanayi işçisi niteliğini kazanamaması, işçili-
ğin geçici bir süreç olarak değerlendirilmesi ve düşünce alanındaki durgunluk sosyal 
politika yönünden olumsuz sonuçlar doğurmuştur (Tokol-Alper, 2015: 66). 

1930 tarihinde kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ülke ve 
halkının sağlığının korunması amaçlanmıştır. Kanun özellikle çocuk ve kadınla-
rın çalışma şartlarına ilişkin getirdiği hükümler ile geniş kapsamlı sosyal politika 
tedbirlerini içermektedir. Dönemin sosyal politikalara ilişkin bir diğer düzenle-
mesi de 1936 tarihli 3008 Sayılı İş Kanunu’dur. Cumhuriyetin ilanından hemen 
sonra, sanayileşme politikaları ile paralel sürdürülen çalışmalarla beş ayrı tasarı 
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1929 Dünya Ekonomik 
Bunalımı: 1929 yılından 
başlayarak 1930’lı yıllar 
boyunca devam eden 
sanayileşen ülkeler başta 
olmak üzere tüm dünyada 
yıkıcı etkiler yaratan ekonomik 
krizdir. 1929 bunalımı 50 
milyon insanın işsiz kalmasına 
neden olmuştur.
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hazırlanmış, bu tasarılardan ancak beşincisi 3008 Sayılı İş Kanunu olarak yasalaş-
mıştır. Sosyal nitelikleri ağır basan ve çalışma hayatında döneminin ihtiyaçlarına 
cevap veren kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk İş Kanunu olma özellini de taşı-
maktadır (Turan, 1990: 172-173).

Cumhuriyet tarihinin ilk İş Kanunu hangisidir?

Devletin çalışma hayatına ilk geniş kapsamlı müdahalesini oluşturan 3008 Sa-
yılı İş Kanunu tek partili sistemde planlı devletçi ekonomi politikasının ve devlet 
paternalizminin derin izlerini taşımaktadır (Tokol-Alper, 2011: 30). Ülkemizde 
bireysel iş ilişkilerini ilk kez özel olarak düzenleyen Kanun, 10 ve daha yukarı sa-
yıda işçi çalıştıran iş yerlerini kapsama alırken, iş uyuşmazlıklarını zorunlu uzlaş-
tırmaya tabi tutarak grev ve lokavtı yasaklamıştır. Kanun, iş sürelerini 8 saat olarak 
belirlemiş, işe alım ve işten çıkarmayı özel düzenlemelere bağlamış ve işçi sağlığı 
ve güvenliğine yönelik bazı hukuki düzenlemeler içermiştir. İş ve iş gücü sağlama 
hizmetlerine de kanunla kamusal bir nitelik kazandırılarak İktisat Bakanlığı’na 
bağlı bir “İş Dairesi”nin kurulması hükme bağlanmıştır (Altan, 2003: 71).

Ekonomik gelişme temelinde devletçilik ilkesinin hakim kılınmaya çalışıldığı 
Tek Parti Dönemi kamusal nitelikli sosyal politikaların da izlendiği bir dönem 
olmuştur. Sanayi kuruluşları için istenilen düzeyde emek arzının sağlanamaması, 
1929 Krizi ve dönemin sonunda II. Dünya Savaşı’nın başlaması gibi gelişmelerin 
yarattığı olumsuzluklar ekonomik gelişmede istenilen hede�ere ulaşılmasını en-
gellemiştir. Dönemin sosyal politikaları sanayileşme hede�erindeki gelişmelere 
bağlı olarak ele alınsa da yoksulluğun yaygınlaşan görüntüsü karşısında koruyucu 
düzenlemelere de yer verildiği görülmüştür. 

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş ve Sosyal Politika 
Kurumlarının Oluşumu
II. Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da refah devletlerinin ortaya çıkması, uluslara-
rası düzeyde sürdürülen tartışmalar ve gündeme gelen uygulamaların Türkiye’yi 
de yakından etkilediği görülmüştür. 1942’de refah devleti uygulamalarının te-
melini oluşturan önemli belgelerden olan Beveridge Raporu’nun yayınlanma-
sından sonra meselenin Türk gazetelerinde tartışıldığı ve sosyal güvenlik konu-
sunun ele alınmaya başladığı görülmüştür. Daha sonraları Nazi Almanyası’ndan 
kaçarak Türkiye’ye gelen Alman profesörlerin İstanbul Üniversitesi İktisat ve 
İçtimaiyat Enstitüsü bünyesinde toplumsal gerilimleri azaltmak ve toplumun 
bütünlüğünü korumak için aşırı siyasi akımların önlenmesi konusunda verdik-
leri eğitimlerin Türkiye’de sosyal politika bilincinin gelişmesine önemli katkıları 
olmuştur (Buğra, 2008: 160). 

Türkiye’de sosyal politika eğitimine ilişkin ilk çalışmaların da bu döneme rast-
ladığı görülmektedir. Üniversite reformu ile yurtdışından gelen hocalar arasında 
sosyal politika disiplininin Türkiye’de gelişimine yaptığı katkılar bakımından Prof.
Dr. Gerhard Kessler özel bir öneme sahiptir. Sosyal politikanın çeşitli meseleleri 
hakkında çok sayıda eser veren ve bu alanda birçok bilim insanının yetişmesine 
katkı sağlayan Kessler, ülkemizde sendikacılık hareketlerinin gelişmesi ve 1945 
yılından itibaren Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun oluşu-
munda önemli katkılar sağlamıştır (Tuna-Yalçıntaş, 1991: 11).
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Paternalizm: Yönetimde 
hiyerarşik bir yapının varlığını 
ve alınacak kararların da ideal 
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alınması gerekliliğini savunan 
yönetim sistemidir.
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II. Dünya Savaşı sonrası dönem, Türk 
ekonomisinin uluslararası ekonomik dü-
zenlemelere duyarlılığının arttığı ve devlet-
çilik uygulamasının gevşetildiği bir dönem 
olarak değerlendirilebilir. Savaş sonrasının 
büyük gücü ABD, komünizme karşı kapita-
list bir cephe kurma yolunda “Marshall Yar-
dımı” olarak bilinen program ile ekonomiyi 
canlandırma ve devlet müdahalesini sınır-
layıcı bir düzenin kurulmasında önemli 
katkılar sağlamıştır (Buluş, 2003: 50).

Savaş sonrası demokratik düşüncenin, 
parlamenter demokratik sistemin yaşatıl-
ması düşüncesine dayalı olarak yapılacak 
iktisadi ve sosyal desteklerin ön şartların-
dan birisinin çok partili demokrasi olması 
Türkiye’yi bir kez daha bu girişime yönlen-
dirmiştir. Türkiye’de demokratik sistem, 
1950 yılında iktidar olan ve ekonomi politikalarında büyük bir değişimi başlatan 
Demokrat Parti’yle başlamıştır. Politika temellerini, Türk toplumunun “koruyu-
cu devlet” anlayışına dayandıran Demokrat Parti, önemli bir halk desteğini uzun 
dönem taşıyabilmiştir (Gülerman, 1987: 142). Bu dönemde ekonominin ve tica-
retin ana kaynağı olarak tarım sektörü görülmüş, kalkınmanın ve gelir artışının 
da bu sektörlerdeki gelişmeye bağlı olduğu tezi savunulmuştur. Savaş sonrası sı-
kıntıların giderilmesi ve dış yardımların artmasıyla Türk ekonomisi dinamik bir 
döneme girmiştir. İthalat bolluğu ve dış yardım, tarımda makineleşme, iyi ürün 
yıllarının birbirini kovalaması ekonomide hızlı bir gelişmeyi başlatmıştır. 

Dönemin başında izlenen liberal politikadan 1954 yılından itibaren ekonomik 
nedenlerle uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında özel sek-
töre dayalı sanayinin genişleyen talebi karşılayamaması ile dönemin siyasi ve sos-
yal koşulları önemli rol oynamıştır. 1954 yılından sonra KİT’lerin (Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri) sermayeleri artırılmış, yeni KİT’ler kurularak kamu sektörünün ge-
nişlemesi yoluna gidilmiştir. Devletin bu şekilde ortaya çıkan işveren niteliğinin 
dönem boyunca devam ettiği görülmektedir (Tokol-Alper, 2011: 31).

Türkiye’de modern sosyal politika kurumlarının ortaya çıkışının çok partili 
demokratik yaşama geçiş döneminde yapılandırıldığı görülmüştür. 1945 yılında 
“iş yaşamı ile ilgili hususları düzenleme, yürütme ve denetleme ile görevli” olmak 
üzere 4763 sayılı yasa ile Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. Ancak illerdeki yapılan-
manın İktisat Bakanlığı’na bağlı olmasının ortaya çıkardığı ikili yapı ancak Ocak 
1946’da çıkarılan 1945 sayılı yeni yasa ile giderilebilmiştir. Yeni yasa ile merkez ör-
gütü ile taşra örgütü de kurulmaya başlanmıştır. İlk Çalışma Bakanı Ord.Prof.Dr. 
Sadi Irmak olmuştur. Çalışma Bakanlığının kuruluşunun ardından önemli sosyal 
politika yasaları birbirini izlemiştir (Talas, 1992: 125).

Cumhuriyet tarihinin ilk Çalışma Bakanı kimdir?

1945 yılında Çalışma Bakanlığının ardından İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulmuş-
tur. Aynı yıl 4772 sayılı yasa ile İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigor-
tası Kanunu ile ülkemizde ilk kez bir sosyal sigorta koluna işlerlik kazandırılmıştır. 

Resim 3.1

Ord.Prof.Dr. 
Gerhard KESSLER 
(1883-1963)

Prof. Dr. Gerhard 
Kessler: Almanya’da 
Nazi rejiminin 
baskısı nedeni ile 
ülkesinden ayrılan 
ve 1933 yılında 
gerçekleştirilen 
üniversite reformu 
çerçevesinde 
Türkiye’ye davet 
edilen Kessler, 
Türkiye’de sosyal 
politika disiplinin 
gelişmesine önemli 
katkılar sağlamıştır.

Marshall Yardımı: II. Dünya 
Savaşı sonrasında aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu 
16 ülkeye yönelik olarak 
ABD kaynaklı ve ekonomik 
kalkınmanın gerçekleştirilmesi 
amaçlı yardım programıdır.
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4792 Sayılı Sosyal Sigortala Kurumu Kanunu da 1945 yılında hazırlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 1949 yılında ise kamu görevlilerine yönelik olarak önceki tarihlerde 
kurulmuş olan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait yardım ve biriktirme sandıkları 5434 
sayılı kanun ile kurulan Emekli Sandığı çatısı altında bir araya getirilmiştir. 1949 yı-
lında 5417 sayılı kanunla “ihtiyarlık”, 1950 yılında ise 5502 sayılı kanunla “maluliyet, 
ihtiyarlık ve ölüm” sigortaları uygulamaya konulmuştur (Altan, 2003: 71).

Çok partili siyasa hayata geçiş sonucunda oluşan baskılar, Birleşmiş Milletlere 
girme ve Uluslararası Çalışma Örgütünde tam delegasyonla temsil edilme düşün-
cesi, işçi kesiminden kuvvetli bir baskı gelmeden örgütlenme yolunun açılmasını 
sağlamıştır. Ancak sendika kurma ve üyelik hakkının sadece 3008 sayılı İş Kanu-
nu çerçevesinde sınırlı tutulduğu görülmüştür. Örgütlenmeye ilişkin yasal düzen-
lemenin önemli bir gelişme olmasına karşın devletin kısıtlı bir örgütlenme hakkı 
tanıma arzusunda olduğunu ve işçi işveren ilişkilerini elinde tutmak istediğini 
açıkça ortaya koymaktadır (Tokol, 2000: 17-18). 

1950’li yıllarda sanayinin gelişimi yeni istihdam alanlarının açılmasına ve kent 
nüfuslarının artarak kırdan kente olan hareketliliğinin artmasına neden olmuş-
tur. Bu olgu kentleşen ailelerde ekonomik nedenlerle çalışma hayatına katılımı ar-
tırmış, bağımlı statüde çalışanların sayıları çoğalarak demografik yapı değişmeye 
başlamıştır. Bu durum çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde de gelişmeler kay-
dedilmesine neden olmuştur. 1951 yılında çıkarılan bir yönetmelikle asgari ücretin 
belirlenmesi ve uygulanmasına başlanmıştır. Yine 1951 yılında yürürlüğe konulan 
bir kanun ile ha�a tatili günü için işçilere yarım günlük ücretinin ödenmesi hük-
me bağlanmış, 1956 yılında yapılan düzenleme ile bu tam günlük ücrete dönüştü-
rülmüştür. 1951-1952 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan 
körler ve sağırlar okulları, özürlülerin ilk kez kamusal politikalara konu olmasının 
yolunu açmıştır. Türkiye’nin ilk İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş 1952 yı-
lında kurulmuştur. Deniz İş Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıran-
lar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkında kanun 1953 yılında ardı ardına 
hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 1957 yılında kabul edilen 6972 sayılı Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun da sosyal yardımlar konusunda uygulamaya 
konulan ilk hukuki düzenleme olma niteliğini taşımıştır (Altan, 2003: 73).

1960-1980 Dönemi
27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından kabul edilen 1961 Anayasası, Türk 
sosyal politika tarihinde bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu dönemde, Türk 
endüstri ilişkileri sistemi bütün yetersizliklerine karşın çoğulcu kapitalist sistemin 
gerektirdiği çağdaş bir model üzerine oturtulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından itibaren uygulanan sanayileşme politikaları sınırlı da olsa bir işçi gru-
bu oluşturmuştur. 1961 Anayasası ile ilk kez Türk Anayasa sistemine giren “sosyal 
devlet” düşüncesi, endüstri ilişkileri sisteminin demokratik kurallar çerçevesinde 
oluşumuna katkılar sağlamıştır (Koray-Topçuoğlu, 1995: 64). 

1961 Anayasası’nın ikinci maddesinde yerini bulan sosyal devlet ilkesi, o dö-
neme kadar sosyal güvenlik, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, parasız ilköğretim 
gibi konularla sınırlı kalan sosyal politika uygulamalarında bir genişleme yaratmış-
tır. Anayasa’nın çizdiği çerçeve doğrultusunda 1963 tarihinde “274 Sayılı Sendikalar 
Kanunu” ve “275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu” yürürlüğe 
girmiştir. Düzenlenen bu kanunlar ile sendikalar batılı ülke uygulamalarından fark-
lı olarak büyük mücadelelere girişmeden kapsamlı haklara kavuşmuşlardır. Yapılan 
düzenlemelerle geniş bir kesime örgütlenme hakkı tanınmış, sendikaların faaliyet 
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alanı genişletilmiş, sınırlamalar son derece kısıtlı tutulmuş, sendikaların mali açı-
dan güçlenmelerini sağlayıcı düzenlemelere yer verilmiştir. İşçilerin yanında 1965 
tarihinde yapılan düzenleme ile kamu görevlilerine de sendikalaşma hakkı verilmiş, 
ancak toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmamış ve sendikaların siyasi faaliyetle-
rine sınırlamalar getirilmiştir. 1971 ve 1980 yıllarında yapılan askeri müdahaleler 
demokratik kurumları ve hak ve özgürlükleri önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. 
1970 yılında 274 sayılı Kanun önemli ölçüde değişikliğe uğrarken 1971 yılında yapı-
lan düzenleme ile kamu görevlilerine tanınan sendika hakkı kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanagelen kimi zaman liberal kimi 
zaman da devletçi nitelikteki sanayileşme politikaları, 1960’lı yıllardan sonra be-
lirli bir işçi sınıfının oluşmasını sağlamıştır. Bu tarihe kadar sınıfsal bir talep ve 
baskı olmaksızın sağlanan hakların bu dönemden itibaren daha örgütlü bir yapı 
içinde ele alındığı görülmektedir. Endüstri ilişkileri sisteminin yavaş bir seyir 
içinde de olsa ortaya çıkması ihtiyaçlara dayalı yeni düzenlemeleri zorunlu hale 
getirmiştir. İlk İş Kanunu’na 1936 yılında sahip olan Türkiye, çalışma ilişkilerinde 
ulaştığı yeni düzey ile paralel bir kanun arayışına girmiştir. 

1936 tarihli 3008 Sayılı İş Kanu’nun içerdiği bazı noksanlıklar ve 1961 Anaya-
sası çerçevesinde çıkartılan diğer kanunlarla yaşadığı ihtilaf, 1964 yılından itiba-
ren yeni iş kanunu çalışmalarına hız verilmesini sağlamıştır. Uzun ve zorlu bir sü-
recin sonunda 1967 yılında kabul edilen 931 Sayılı İş Kanunu üç yıllık yürürlülük 
süresinin ardından 1970 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
İş Kanunun iptalinden doğan boşluk ve huzursuzluk ancak 1971 tarihinde yürür-
lüğe giren 1475 Sayılı İş Kanunu ile giderilebilmiştir (Turan, 1990: 209). Modern 
sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması çabalarına bu dönemde de devam 
edilmiştir. 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
daha önce kurulmuş olan sosyal sigorta kolları genişletilerek bir araya getirilmiş-
tir. Bunu 1971 yılında Bağ-Kur’un kuruluşu izlemiştir. 

1961 Anayasası ile Türkiye’de ithal ikamesine dayanan planlı bir ekonomik 
kalkınma dönemi başlamıştır. Anayasa gereğince hazırlanan Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 1963 yılında uygulamaya konulmuştur. İlk planın sosyal politika 
kapsamı bakımından diğerlerine göre daha ileri ve kapsamlı olduğu görülmek-
tedir. Kalkınma planları ekonomik gelişme temelinde yaşanan sıkıntılar doğrul-
tusunda, devletin ekonomik ve toplumsal yaşamda daha fazla sorumluluk alma 
ilkesine dayanmaktadır (Talas, 1992: 151).

1970’li yıllar Türkiye açısından çalkantı ve bunalımların yoğun olduğu bir dö-
nem olmuştur. Yeni oluşma süreci içindeki Türk Endüstri İlişkileri Sistemi tıkan-
mış, uyuşmazlıklar sert çatışmalara ve eylemlere dönüşmüştür. Siyasal ve ekono-
mik istikrarsızlık toplumsal yaşamın her alanına yansıyarak pek çok olumsuzluğu 
beraberinde getirmiştir (Altan, 2003: 74). Dönemin iki kutuplu dünya çatışmasının 
Türkiye üzerine yansımaları, başta insan kaynağı olmak üzere ekonomik ve sosyal 
birçok kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Bir askeri müdahale ile başlayan 
dönem, 12 Eylül 1980 tarihindeki bir başka askeri müdahale ile sona ermiştir. 

Liberal Ekonomi Politikaları ve Sosyal Politika
1977-1978 yıllarında alınan istikrar önlemlerinin yetersiz kalması üzerine 
hükûmet, 24 Ocak 1980’den başlayarak yeni bir ekonomik politikayı uygulamaya 
başlamıştır. 1970’lerin ithal ikameci sanayileşme ve birikim modeli 1980’den iti-
baren yerini dışa açık büyüme ve yeni liberal piyasacı uygulamalara bırakmıştır. 
Bu modelin işleyebilmesi için Türkiye’nin yeni bir kapitalist birikim stratejisi izle-

İthal İkame Modeli: Yurt 
dışından ithal edilmekte olan 
malların sağlanan destek 
ve teşviklerle yurt içinde 
üretiminin sağlanmasına 
dayalı sanayileşme modelidir.
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mesi ve bunun için de iç üretim maliyetlerinin yani ücretlerin düşük tutulması ve 
para politikaları izlemesi gerekmiştir. İthalatta koruma oranları düşürülerek yerli 
üretim dış rekabete açılmış, yabancı sermayenin ülkeye girişi kolaylaştırılmış ve 
kamu kesiminin ekonomideki yerinin küçültülmesi amaçlanmıştır. İhracata da-
yalı sanayileşme politikaları önemli bir ihracat artışını ortaya çıkarmıştır (Sallan 
Gül, 2006, 282-283).

24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile benimsenen neo-libereal politikalar ve 12  
Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Kamu 
kesimine yaklaşım açısından neo-liberal politika; ekonomide genel olarak kamu 
kesiminin, özelde KİT’lerin etkinliğini ve yerini azaltmak, yeni hukuki düzenle-
melerle kamu kesimine geçmişten farklı fonksiyonlar yüklemek ve özel kesimin 
daha hızlı gelişmesini sağlamak amacını taşımıştır. 12 Eylül askeri müdahalesi ile 
siyasi partiler kapatılmış, sendika ve konfederasyonların bir bölümünün faaliyet-
leri durdurulmuş, grev ve lokavt yasaklanmıştır (Tokol, Alper: 2015-71).

Dönemin Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa tasarısı, Milli Gü-
venlik Konseyince yapılan değişiklik ve eklerle halkoyuna sunulmuş ve kabul edi-
lerek yasallaşmıştır. 1982 Anayasası’nın tüm hak ve özgürlükler açısından getirilen 
sınırlılıklar ve devleti güçlendiren hükümleri ile 1961 Anayasası’nın özgürlükçü 
ruhundan aykırı bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. 1982 Anayasası bir yandan 
getirdiği sınırlayıcı hükümlerle toplumsal güçlerin ve demokratik mekanizma-
ların güçlenmesini kısıtlayıcı bir etki yaratmış, diğer yandan liberal felsefesi ile 
devletin sosyal denge ve uzlaşma sağlayıcı rolünden uzaklaşmasına yol açmıştır 
(Koray, 2005: 67).

1982 Anayasası’nın “koruma” ilkesi” yerine “düzenleme” ilkesini ön plana 
çıkardığı görülmektedir. Sendika kurma ve grev hakkında önemli sınırlamalar 
getiren Anayasa, sendikaların faaliyetlerini de önemli ölçüde sınırlandırmıştır. 
Anayasa’da kamu görevlileri ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş, kamu gö-
revlilerinin sendikal haklara sahip olması 2001 yılında yürürlüğe giren 4688 Sayılı 
Kanun ile mümkün olabilmiştir. 1982 Anayasası’nın belirlediği ilkeler çerçeve-
sinde düzenlenen ve Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelere aykırı hü-
kümler içeren 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu 1983 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanunların yanında iş 
hukuku alanında sınırlayıcı, geçmişte elde edilen hakları ortadan kaldırıcı düzen-
lemeler de gündeme gelmiştir (Tokol, Alper, 2011: 35).

12 Eylül süreci ve 24 Ocak kararları ile uygulamaya konulan neo-liberal po-
litikalar 1983 yılında iş başına gelen Turgut Özal hükümetlerince sürdürülmüş-
tür. Turgut Özal tarafından kurulan ANAP hükümetlerinin sosyal adalet ve sos-
yal güvenlik politikaları, serbest piyasa sistemi içinde girişimciliğin ve bireysel 
tasarru�arın teşvik edilmesi esasına dayanmaktadır. Birey ve toplum düzeyinde 
sosyal güvenliğin sağlanması hususunda ilk ve en önemli teminat olarak aileyi 
gören ANAP hükümetleri, geleneksel sosyal dayanışma kurumlarının aile sistemi 
ile birlikte teşvik edilmesi gerektiğine işaret etmiştir (Sallan Gül, 2006: 284-285). 

1980’li yıllardan itibaren ithal ikameci içe dönük politikalarını terk ederek 
dışa açık büyüme modellerini tercih eden Türkiye, küresel etkileri önceki dö-
neme oranla daha fazla hissetmiştir. Ekonomik yapıdaki liberal dönüşüm, top-
lumsal yapıda etkilerini göstermekte gecikmemiştir. Tüm dünyada devletin kü-
çülmesi, sermayenin rekabet gücünün artırılması, iş piyasalarının bu rekabete 
uyum için esnekleştirilmesi söylemleri Türkiye için de geçerli olarak, uygula-
maya aktarılması çalışmalarında sorunlarla karşılaşılmıştır. Kentleşme ve işsizlik 

Neo-liberalizm: 1970’li 
yıllarda petrol şokları ortaya 
çıkan ekonomik sorunların 
aşılmasında piyasa ve rekabet 
temelli politika önerileri 
ile serbest piyasa işleyişini 
öngören yaklaşımdır.
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sorunlarıyla derinleşen sosyal problemler, hükümetleri ciddi önlemler almaya 
itmiştir. Ancak bu baskı, çoğu zaman ekonomik sorunları bahane eden hükü-
metlerce karşılıksız bırakılmıştır. 

1980 sonrası dönemde Türkiye’de ekonomik ve sosyal yapıdan kaynaklanan 
sorunların sosyal politikalar üzerinde baskısını artırarak sürdürdüğü görülmüş-
tür. Sosyal güvenlik sistemi sadece formel çalışanları içeren, sınırlı bir koruma 
sağlarken, sosyal sigorta sistemi de çoğu kez siyasi müdahalelere açık olmuştur. 
Cumhuriyet tarihinin uzun bir bölümünde hakim olan tarım yoğunluğu, bugün 
bile gelişmiş ülkelerin çok üzerindedir. Bu kesime nüfusun büyük bir bölümünü 
içerecek, geniş kapsamlı sosyal politikalar götürülememiş, gelir düzeyi tarımsal 
sübvansiyonlarla korunmaya çalışılmıştır. Yapısal nitelikli ekonomik sorunlar, iş-
sizlik üzerinde sürekli bir baskı unsuru olmuştur. İstihdam üzerindeki vergilerin 
yüksekliği, yatırımsızlığı ve kayıtdışılığı besleyen bir niteliğe sahip olmuştur. 

Ülkemizde sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sağlanmasına yönelik kurum-
sal örgütlenme oldukça karmaşık bir yapılanma arz etmektedir. Primsiz rejimler 
olarak da adlandırılan bu tür kamu sosyal güvenlik harcamaları, finansmanının 
devletçe karşılandığı sosyal güvenlik uygulamalarıdır. Yaşlı, malul ya da sakat olan 
vatandaşlara aylık bağlanması, sağlık hizmetlerinin ücretsiz gerçekleştirilmesi 
sosyal yardım uygulaması olarak gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumunun kapsamında olmayanlar için hayata geçirilen geniş kapsamlı 
bir diğer sosyal yardım uygulaması da 1986 yılında 3294 sayılı kanunla oluşturu-
lan “Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu” ile başlamıştır. Bununla 
il ve ilçe düzeyinde oluşturulan birimlerle fakir ve muhtaç vatandaşlara ayni ve 
nakdi yardım yapılması amaçlanmıştır.

1980’li yıllara kadar süren sosyal hizmetlerin yürütümüne ilişkin kurumlar 
arası dağınıklık 1983 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Kanunu ile giderilmiş ve bu alana ilişkin mevzuatın birleştirilerek hizmet-
lerin tek çatı altında toplanması sağlanmıştır. Kurum korunmaya muhtaç çocuk-
lara, sakatlara, kimsesiz ve yaşlılara koruma garantisi sağlamaktadır. Ülke çapında 
faaliyet gösteren yurtlar ve huzurevleri aracılığıyla sağlanan sosyal hizmetler, gö-
nüllü kuruluşlar ile iş birliği içerisinde sosyal refah hizmetlerinin etkinleştirilmesi 
amacını taşımaktadır (Alper, 2003: 54). 

1980 sonrasında sosyal hizmetlerde yaşanan gelişmeler hakkında kısaca bilgi veriniz?

Türkiye’de sosyal politikaların yeniden ele alınmasına yönelik tartışmaların 
ağırlıklı bir kısmını sosyal güvenlik tartışmaları oluşturmaktadır. Türk sosyal 
güvenlik sisteminin finansmanında temeli oluşturan primler, sigortalılar ve iş-
verenlerden alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda devletin sosyal sigorta 
sisteminin finansmanına katılması yaygın bir uygulama iken bu Türkiye’de ger-
çekleşmemektedir. Siyasi iktidarların, sosyal güvenlik hakkını bir imtiyaz olarak, 
çeşitli toplum kesimlerine verme eğilimi, sosyal sigorta kurumlarının aktüeryal 
dengelerini bozmuştur. Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar yetersiz kal-
mış, mevcut kaynaklar da etkin kullanılamamıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının 
kapsadığı nüfus büyütülemediği gibi mevcut yapı da sürekli açıklar vermeye baş-
lamıştır. Dağınık ve etkin çalışmayan organizasyon yapısı içerisinde sağlanan sos-
yal güvenlik garantisinin seviyesi yetersizdir (Alper, 2003: 67-84). 

7



Sosyal Politika I74

TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKANIN TARAFLARI
Sosyal politikanın ulusal tara�arını devlet, sendikalar ve sivil toplum örgütleri 
oluşturmaktadır. Devletin çıkardığı kanunlar, oluşturduğu kurumlar işveren ve 
arabulucu rolü ile sosyal politikaların oluşturulmasında temel rol oynamaktadır. 
Ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı ve uluslararası faktörler devle-
tin sosyal politikaların oluşturulmasındaki rolünü kapsam ve içerik olarak etkile-
mektedir (Tokol, 2000: 23).

Modern anlamıyla sosyal politikanın doğuşu, devlet kavramındaki gelişmelere 
bağlıdır. Temel hak ve özgürlükler, halk egemenliği ve demokrasi kavramlarının 
gelişmesine bağlı olarak sosyal politika ve sosyal devlet düşüncesi farklılaşmıştır. 
Sanayi Devrimi’nin başlangıcından itibaren sosyal sorunların kapsamında ve şid-
detinde meydana gelen artış, Fransız İhtilali ve buna bağlı düşünce akımlarının 
oluşturduğu devlet kavramındaki gelişmelerle birleşince, devletin sosyal sorunlar 
karşısında tarafsız kalma imkânı kalmamıştır. Bir yandan temel hak ve özgürlük-
leri toplumun geniş kesimleri ve işçi sınıfı için talep eden toplumcu düşünceler, 
diğer yandan örgütlü sınıf yapısı ve siyasal demokrasi talepleri, yeni dönüşümleri 
gerekli kılmıştır. Bu dönüşümlerin başında da sosyal sorunları gidermeye yönelik 
kamu müdahalesi yer almıştır (Koray-Topçuoğlu, 1995: 32). 

Kazanılan temel hak ve özgürlüklerin örgütlenme ve siyasal haklar boyutunda 
gelişme göstermesi, fertlere sadece klasik özgürlükler sağlayarak onlar için zo-
runlu maddi gereksinimleri karşılamayı görev edinen liberal devlet anlayışının 
terk edilmesine neden olmuştur. Devlet, klasik fonksiyonları dışında yeni görev 
ve sorumluluklar almış, sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik alanında çeşitli hiz-
metleri üstlenmiştir. İlerleyen dönemlerde bu hizmetlerin yanında işveren konu-
munu kazanmış, toplumsal refahın artırılması adına ekonomik gelişmeye destek 
olmuştur. Devletin yüklendiği ekonomik ve sosyal fonksiyonlar yasa ve anayasa-
larda yerini almıştır (Tokol, 2000: 7). 

Sosyal devletin gelişimine bağlı olarak büyüyen kamu müdahalesi ve onun 
oluşturduğu kurumlar, müdahale sınırlarının nerede oluşacağına dair tartışma-
ları da beraberinde getirmiştir. Örgütlü toplum yapısının gelişimi ve kendi ken-
dine yardım mekanizmasının işleyişinin güçlenmesi, devletin çalışma ilişkilerini 
düzenlemedeki rolünü sınırlasa da liberal görüş tarafından devletin müdahaleci 
anlayışı sürekli bir eleştiriye tabi tutulmuştur. Bu müdahalenin ekonomik işleyişe 
zarar vereceği ve sosyal yapının da bundan etkileneceği düşünceleri, sosyal dev-
letin gelişim sürecinde sürekli ifade edilen bir eleştiri konusu olmuştur. Nitekim 
1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonucundaki ekonomik bunalımın suçlusu 
olarak refah devleti uygulamaları gösterilebilmiştir.

20. yüzyıl boyunca ekonomik ve sosyal gelişmelerini sürdüren batı ekonomile-
ri piyasa ekonomisi yoluyla ekonomik genişlemeyi başarmış, çalışma koşullarını 
ve gelir dağılımını düzenleyici politikalarla da sosyal refah devleti anlayışını, bu 
büyümeye eklemlemiştir. Gelişmiş kapitalist ekonomilerde sosyal devlet uygula-
malarının farklı düzeylerde yaşansa da, benzer süreçlerden geçtiğini ifade etmek 
mümkündür. Bu benzerlikler, sosyal refah devleti anlayışının ulus devlet yapı-
lanmasının bir ürünü olması ve kapitalist iktisadi sistem içerisinde demokratik 
ihtiyaçlara cevap verebilme kabiliyetidir.

Türkiye’de devletin çoğu kez, sosyal politikanın kapsamını, uygulamaların içe-
riğini ve boyutlarını belirleyen tek güç olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Sos-
yal, siyasal ve ekonomik yapıda doğrudan belirleyici durumda olan devlet, çoğu 
zaman bu alandaki olumsuzlukları gerekçe göstererek sınırlı bir sosyal politika 
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düzenlemesi gerçekleştirmiştir. Devlet anlayışındaki “devlet baba” figürünün top-
lumca kabul görmesi, devletin belirlediği sosyal politika alanına yönelik itirazla-
rın ortaya çıkmasını da önemli ölçüde engellemiştir. 

Sosyal politikanın önemli tara�arından birini de sendikalar oluşturmaktadır. 
Sanayi üretiminin artırılırken kol gücüne duyduğu ihtiyaç, sermaye çıkarları ile 
çatışan büyük bir çalışan grubu da ortaya çıkarmıştır. Büyük fabrikaların kurulu 
olduğu sanayi merkezlerinde bir araya gelen işçilerin aynı ekonomik-sosyal so-
runlar içinde ortak bir bilince ulaşmaları da uzun sürmemiştir. Bu grupların bir-
leşmesi ile ortaya çıkan kolektif organlar, çalışanların sermaye karşısında da güçlü 
bir blok oluşturmasını sağlamıştır.

Belirli bir sosyal ideale inanma temelinde güçlenen sınıf bilinci, çalışanların 
kurdukları sendikalar eliyle, mevcut düzen içerisinde ekonomik ve sosyal durum-
larını düzeltme hareketi olarak güç kazanmıştır. Çalışanların kendi gelecekleri 
üzerinde söz sahibi olmaları ve amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaları, 
modern toplumun bir unsuru olarak da değer görmüştür. İlerleyen süreçte sendi-
kaların toplu pazarlık, grev ve toplu sözleşme hakları ile donatılması, çalışma haya-
tının güçlü bir aktörü olarak ortaya çıkmalarına ve sosyal politikaları şekillendiren 
etkin bir unsura dönüşmelerine neden olmuştur (Tuna-Yalçıntaş, 1991: 213-214). 

Batı’da sınıf bilinci temelinde güç kazanan sendika hareketi önemli mücadele-
ler sonucunda elde ettiği örgütlenme gücünü endüstri ilişkileri ve siyasi sisteme 
taşıma imkânını bulmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşana Refah 
Devleti deneyiminde sendikaların endüstri ilişkilerinin tarafı olarak önemli kat-
kıları vardır. Ancak Osmanlı’dan devraldığı tarım toplumu yapısını Cumhuriyet 
tarihinin önemli bir bölümünde de taşıyan Türkiye’de sanayileşme politikalarının 
istenilen başarıya ulaşamaması, Batı benzeri bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını da 
engellemiştir. Bu gelişmede, sını�ı toplum yapısının değer görmemesi, örgütlülük 
bilincinin düşük olması ve jakoben politikalarla sendikal hakların çoğu zaman 
hiçbir talep olmaksızın tanımlanması gibi uygulamaların da önemli bir rolü ol-
duğu söylenebilir. 

Sivil toplum örgütlerinin tanımı konusunda literatürde fikir birliği bulunma-
maktadır. Ancak tüm tanımlarda; bu örgütlerin kurumsallaşmış, devletten ayrı, 
elde ettikleri kâr veya geliri sosyal amaçlar doğrultusunda kullanan, bağımsız, gö-
nüllü kişilerden oluşan kamusal amaçlı faaliyet yapan örgütler olmaları gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin geçmişi oldukça eski olmasına 
karşın küreselleşme ile birlikte devletin sosyal sorunları çözmede yetersiz kalma-
sı, bu kurumlara duyulan ilginin artmasına neden olmuştur. Sayıları ve nitelikleri 
geçmişten çok farklı olan sivil toplum örgütleri; siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel 
faaliyetler yerine getirerek, insanı evrensel değerlere dayalı bir değişim içine sok-
maya ve yurttaşlık kavramını yaratmaya çalışmaktadırlar (Tokol-Alper, 2011: 60).

Sosyal Politikaların Düzenleyicisi Olarak Devlet
Sosyal politikaların belirlenmesinde devletin müdahaleci karakterinin ortaya çıkı-
şı Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren toplumlarda, sınırlı da olsa ancak 19. yüzyılın 
başında gerçekleşebilmiştir. Sanayi Devrimi dinamiklerini yaşamayan tarım toplu-
mu niteliğindeki Osmanlı toplum yapısında devletin müdahalesinin sınırlı olduğu 
görülmüştür. Toplumsal yapıda ortaya çıkabilecek sorunlar İslam dininin yardım-
laşma ve dayanışma yapısı ve yine dinî yansımalarla oluşan bazı kurumların eliy-
le gerçekleştirilmiştir. İslam dininin dayanışma ilkeleri çerçevesinde ortaya çıkan 
yardımlaşma anlayışı, bu anlayışın temsil ettiği vakıf kurumunun Anadolu coğraf-
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yasında birçok sosyal işlevi yerine getirebilme kapasitesi ve Ahi Teşkilatının daya-
nışmacı mesleki yapısı sosyal sorunların çözümünde önemli rollere sahip olmuştur. 
Tüm bu dinamiklerin yanında tarım toplumu görünümünün önemli bir aracı olan 
geniş ve korumacı aile yapısı sorunların kaynağında çözülmesine imkân sağlamıştır.

Tanzimat’la başlayan süreçte modern devlet anlayışı uygulamalarını yansıtan 
düzenlemeler ve uygulamalar görülmüştür. Bu çerçevede Osmanlı’da modernleşme 
çabalarını II. Mahmut dönemine kadar götürebilme imkânı vardır. II. Mahmut ve 
Tanzimat dönemlerindeki reformların sosyal devlet ve yeni bir yönetim tarzının 
oluşumuyla bağlantılı olduğu; bu bağlamda, sağlık alanında karantina teşkilatının 
oluşturulması, aşılama, ebelik eğitimi gibi koruyucu uygulamaların yerleşmesi, ülke 
çapında devlet hastanelerinin açılması, aile alanında dul ve yetim maaşlarının dü-
zenlenmesi, yetim çocukların vasilik sorununun devlet tarafından nizamname ile 
düzenlenmesi, ilk eğitimin yaygınlaştırılması çabaları, kız ve erkek çocuklar için 
memleket çapında ıslahhanelerin ve sanayi mekteplerinin kurulması; ihtisap neza-
reti yerine modern polis teşkilatının oluşturulması ve ceza kanunun kabul edilmesi 
dâhil ilgili kanuni düzenlemelerin yapılması; kent yoksullarının denetim altında tu-
tulmasına yönelik nizamnamelerin gündeme getirilmesi; dâhili ve harici pasaport 
sisteminin yürürlüğe konulması; görece düzenli nüfus sayımlarının yapılması gibi 
bir dizi hukuki ve kurumsal düzenleme ve uygulamaların, sosyal devlet me�umu-
nun yeni bir yönetim tarzı olarak bütün boyutlarıyla Osmanlı toplumunda şekillen-
meye başladığının açık işaretleri olarak yorumlanmaktadır (Özbek, 2002: 13).

Avrupa’da devletin çalışanları korumak amacıyla uyguladığı reformist müda-
halelere yönelik düzenlemeler, 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı toplumunda da 
görülmektedir. Mecelle’nin çalışanları koruyucu hükümleri, başta madenler olmak 
üzere çeşitli alanlarda düzenlemeler sağlayan nizamnameler bu dönemim kamu 
nitelikli sosyal politika uygulamalarıdır. Çoğu kez sanayi gelişiminin olumsuz et-
kileri görülmeden uygulamaya geçirilen bu düzenlemeler, geleneklerin korunması 
ve modernleşme ikilemi arasında önemli tartışmalara da neden olmuştur. 

1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in Osmanlı mirasından devraldığı sınırlı sa-
nayi ve tarım toplumu görüntüsü, sanayileşmenin öncelikli bir ekonomik hedef 
olarak değerlendirilerek ele alınmasını sağlamıştır. 1930 yılına kadar dünyadaki 
gelişmelerin de etkisi ile gelişen liberal kalkınma hamlelerinin, insan kaynağı ve 
sermaye yetersizliği başarısızlığa uğradığı görülmüştür. 1930’lı yıllardan itibaren 
başlayan devletçi politikalar ise devleti büyük bir işveren konumuna getirerek, 
müdahaleci ve düzenlemeci rolünün artmasını sağlamıştır. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra başlayan demokrasiye geçiş çalışmaları ve Batı’da refah devleti uygulamala-
rına yönelik ilginin artması; Türkiye’de de geleneksel sosyal politika uygulamaları-
nın değişmesine, yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesine ve modern 
sosyal politika kurumlarının oluşmasını sağlamıştır.

Türk sosyal politika tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1961 
Anayasası, sosyal hukuk devleti ve sosyal adalet anlayışının gelişmesinde önemli 
katkılar sağlamıştır. Bu anlayışın bir sonucu olarak çalışma hakkı, grev ve toplu 
sözleşme hakkı, sendika hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alınmıştır. 
Bu sosyal ve siyasal özgürlük ortamı içerisinde işçilerin hızla örgütlenmeleri ve 
yeni yasal haklardan yararlanmak amacıyla yaptıkları etkinlikler, işverenleri de 
yeni sistem uymaya zorlamış ve endüstri ilişkileri bir ölçü de olsa, toplu ilişkiler 
biçimine dönüşmeye başlamıştır. 1961 Anayasası sosyal politikada yeni bir döne-
min olduğu kadar, işçi işveren ilişkilerinin de yeni bir dinamizme kavuşmasının 
başlangıcı olmuştur (Koray, 2005: 164).
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1961 Anayasası’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve 
başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir” tanımlaması sosyal devlet ilkesinin ilk kez Anayasa’da tanımlanması 
bakımından önemlidir. Bu tarihe kadar Türk devlet geleneğinin korumacı alanın-
da gelişen sosyal politika sorumluluklarının bu tarihten itibaren “hak temelli” bir 
yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. 

Çalışma hayatında işçi kesiminin dahi taleplerinin ötesinde ve ihtiyaçların çer-
çevesini aşan hızlı değişim, çalışma ilişkilerini demokratikleştirmeyi başarırken 
yapının sistemleştirilmesini zorlaştırmıştır. İktisadi şartlarla ilişkiler kurulmadan 
kaynağını siyasi otoritenin takdirinden alan düzenlemelerin 1976 yılından iti-
baren verimlilik düşüşleri, atıl üretim kapasitesi, grev ve lokavtlarda kaybedilen 
işgünü sayısının yükselmesi gibi nedenlerle ekonomik yapıya olumsuz etkiledi-
ği görüşmüştür. Bu dönemde sayıları 800’e yaklaşan sendikaların zayı�adıkları, 
toplu sözleşme düzeninin huzursuzluk ve istikrarsızlık kaynağı olduğu ve 1980 
yılında toplumun içine düştüğü iktisadi ve sosyal çöküntünün çalışma ilişkileri-
nin tüm boyutlarında kendini gösterdiği görülmüştür (Turan, 1990: 205). 

Türk demokrasi tarihinin kısa geçmişinde sürekli müdahaleler ile toplumsal 
tabanın güçlenmesine müdahale edilmesi bir yandan toplumsal taleplerin ihtiyaç-
lar ve sorunla temelinde olgunlaşmasını önlemiş diğer yandan toplumsal talep-
leri esas alan değil kısır ve popülist uygulamalara dayanan bir siyaset anlayışının 
güçlenmesini sağlamıştır. 1960 askeri müdahalesi ile başlayan ve 1961 Anayasası 
ile olumlu izlenimlerin oluştuğu dönemin 1980 askeri müdahalesi ile sona erdiği 
görülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan 1982 Anayasası, demokratik mekanizma-
ların güçlenmesini kısıtlamış ve Anayasa’nın temel bir ilkesi olarak belirlendiği 
halde sosyal devlet uygulamalarından aykırı bir noktaya düşülmüştür. 

Türkiye’de sosyal politikalarda sağlanan gelişmelerin sosyal ve sınıfsal dina-
miklerin ürünü olarak değil devletin etkin olduğu bir sistem içinde gerçekleştiği 
görülmektedir. Türkiye’nin batıya göre geç sanayileşmesi ve sınıfsal dinamiklerin 
oluşmaması sosyal politikalarda paternalist eğilimlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan yapısal ekonomik sorunlar önemli 
bir mücadele alanını oluştururken, bu etkilerin ortaya çıkardığı sosyal sorunlar 
muhafazakâr toplum yapısının dayanışma gücüne terk edilmiştir. Ancak değişen 
yaşam koşulları ve 1980’li yıllardan itibaren uygulanagelen liberal politikalar, bir 
yandan sosyal sorunlara muhatap olan grupların büyümesine neden olurken di-
ğer yandan geleneksel kurumların güçlerini önemli ölçüde güçlerini yitirerek sos-
yal politikalara olan ihtiyaçların artmasına neden olmuştur (Özaydın, 2011: 38).

Türkiye’de Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi
Sosyal politikanın en önemli tara�arından biri de, “kendi kendine yardım me-
kanizması” olarak da ifade edilen sendikalardır. Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin 
ortaya çıkışını izleyen dönemde çalışma şartlarına tepki olarak örgütlenen işçi sı-
nıfının oluşturduğu yapılar, ilerleyen dönemde sanayi toplumlarının vazgeçilmez 
birer öğesi haline gelmişlerdir. 

Belirli bir sosyal ideale inanma temelinde güçlenen sınıf bilinci, çalışanların 
kurdukları sendikalar eliyle, mevcut düzen içerisinde ekonomik ve sosyal durum-
larını düzeltme hareketi olarak güç kazanmıştır. Çalışanların kendi gelecekleri 
üzerinde söz sahibi olmaları ve amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamaları, 
modern toplumun bir unsuru olarak da değer görmüştür. İlerleyen süreçte sendi-
kaların toplu pazarlık, grev ve toplu sözleşme hakları ile donatılması, çalışma haya-
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tının güçlü bir aktörü olarak ortaya çıkmalarına ve sosyal politikaları şekillendiren 
etkin bir unsura dönüşmelerine neden olmuştur (Tuna, Yalçıntaş, 1991: 213-214). 

Türkiye’de çalışanların oluşturdukları örgütlenmelerle kendi kendine yardım 
mekanizmalarını harekete geçirmeleri kısa bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet’in 
kuruluşuna kadar olan süreçte başlıca ekonomik faaliyet alanının tarım sektörün-
de oluşumu, Cumhuriyet yönetimine büyük bir tarımsal miras bırakmıştır. Bu ya-
pılanma içerisinde uzun süre işçi kesiminin oluşamaması, sendikal örgütlenmeler 
için gerekli sosyal bilincin gelişmesini imkânsız kılmıştır. Bunun yanında Türk 
toplumsal yapısı içerisinde sınıf ayrılıklarının, dinî ve sosyo-kültürel kurumların 
etkisiyle hoş karşılanmayan yapısı, sendikaların gelişmesi önündeki bir diğer en-
geli teşkil etmiştir (Çubuk, 1986: 111). 

1871 yılında İstanbul’da kurulan Ameleperver Cemiyetinin ve bundan bir yıl 
sonra 1872 yılında tersane işçilerinin grevinin patlak vermesi Türkiye’de sendika-
cılık hareketinin doğuş döneminin başlangıçları olarak kabul edilir. Sendikacılık 
hareketinin ortaya çıkışı ile birlikte Batı’dan gelen etkilerle işçi sınıfına siyasal bi-
linç verilmeye çalışılmıştır. 1889 yılında kurulan İttihadi Osmani Cemiyeti’nin 
faaliyeti geniş ölçüde bu amaca yönelmiş ancak istibdat rejiminin etkileri ile örgüt 
merkezini Paris’e taşımıştır. Bu başarısızlığın ardından 1895’te Tophane işçileri 
tarafından kurulan Osmanlı Amale Cemiyeti de bir yandan nizami sendikacılık 
faaliyetini sürdürürken diğer yandan gizlilik içinde işçilere siyasal bilinç verme 
görevini yerine getirmiştir. Ancak bu örgüt de üyelerine yönelik ağır baskılar ne-
deni ile varlığını uzun süre devam ettirememiştir (Işıklı, 1990: 310). 1885 yılında 
kapatılan bu cemiyetin mensupları daha sonra Osmanlı Terakki Cemiyetini kur-
muşlardır. 1908 yılından sonra özellikle yabancı sermayeli kuruluşlarda ve önemli 
illerde işçi derneklerinin sayısının arttığı görülmüştür (Turan, 1990: 156).

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmenin artık sendi-
kaların kurulabileceği ekonomik ortamı oluşturabilecek düzeye geldiği ve yukarıda 
sayılan örneklerden de anlaşılacağı gibi işçilerin dernekler (cemiyetler) çatısı altında 
bir araya gelerek örgütlenmeye başladıkları görülmektedir. I. Meşrutiyet’in ilanından 
itibaren ilk işçi eylemlerinin başladığı ve 1872-1906 yılları arasında 25’e kadar ulaştı-
ğı görülmüştür. Özellikle yabancı sermaye ortaklıklarının iş yerlerinde yoğunlaşması 
nedeni ile bu eylemleri antiemperyalist düşüncelere bağlayan görüşlerin yanı sıra, o 
dönemin ağır çalışma ve olumsuz ekonomik koşulları karşısında oluşan bir tepki ola-
rak değerlendiren görüşler de mevcuttur. II. Meşrutiyet’in yarattığı özgürlük ortamı 
içerisinde işçiler, dernekler çatısı altında örgütlenmeyi sürdürmüşler ve yaşanan eko-
nomik sorunlar nedeni ile ödenmeyen ücretlerini alabilmek için topluca iş bırakma 
eylemelerine yönelmişlerdir. Nitekim 1908 yılında işçi derneklerinin kurulabilmesini 
yasaklayan ve kurulanların feshedilmesini öngören “Tatil-i Eşgal Cemiyetleri Hakkın-
da Kanun-u Muvakkat ile 1909 yılında yürürlüğe giren Tatil-i Eşgal Kanunu giderek 
çoğalan ve sertleşen işçi eylemlerini yasaklamıştır (Altan, 2003: 66-67).

Temel gerekçesini işçi hareketlerindeki artışın iktisadi faaliyetleri etkilemesi ve 
ülke idaresini zorlaştırması gibi nedenlerle açıklayan Tatil-i Eşgal (işin durdurul-
ması) Kanunu, çalışma hayatın iki yönden sınırlama getirmiştir. İlk sınırlama işçi 
işveren uyuşmazlıklarının çözümünün seçilen temsilciler aracılığı çözümlenmesi 
iken diğer sınırlama sendikaların kapatılması olmuştur. Tatil-i Eşgal Kanunu, işçi-
nin iş şartlarından doğan şikâyetlerini uzlaştırma yolu ile çözüme kavuşturulma-
sına, bu şekilde uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda şiddet yoluna gidilmeden 
grev yapılmasına onay verirken mevcut işçi ve işveren sendikalarını feshederek 
sendikaların kurulmasını yasaklamıştır. 
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Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle yabancı işverenlere karşı yürütülen grevler-
le, milli mücadeleye katkı sağlamak hede�enmiştir. 1923 yılının ilk aylarında Tür-
kiye İşçi ve Çi�çi Sosyalist Fırkasına üye aydınlar, İstanbul ve yurdun diğer böl-
gelerindeki işçi örgütlerini bu örgüt altında toplayarak Türkiye Dernek Birlikleri 
İttihadı adı altında sendikaları temsil eden bir yapı oluşturmuşlardır. 1923 yılında 
toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde “İşçi Grubunu İktisadi Esasları” bölümünde 
dernek hakkının tanınması ve Tatil-i Eşgal Kanunu’nun yeniden işçilerin hakla-
rını tanımak üzere tetkik ve tanzimi karar bağlansa da kısa bir süre sonra kabul 
edilecek Takrir-i Sükûn Kanunu ile sendika hakkı fiilen ortadan kalkacağından 
bu kararın uygulamada hiçbir önemi olmamıştır (Işıklı, 1990: 314).

1937 yılına kadar yürürlükte kalan Tatil-i Eşgal ve Şeyh Sait isyanı’nı bastırmak 
amacı ile 1925 yılında kabul edilen Takrir-i Sükûn Kanunları, Cumhuriyet’in ilk 
dönemimde sendikalara örgütlenebilme imkânı vermemişlerdir. 1928 yılında ik-
tidardaki partiye bağımlı sendika oluşturma çabaları da olumsuz sonuçlanmıştır. 
1933’de Ceza Kanunu ve sınıf esasına göre dernek kurulmasını yasaklayan 1938 
tarihli Cemiyetler Kanunu ile sendika hakkı tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra değişen koşullara bağlı olarak 1946 yılında Ce-
miyetler Kanunu’nda değişiklik yapılarak sınıf temelli cemiyet kurma yasağının 
kaldırılması yeni sendikaların kurulmasını sağlamıştır. 1947 yılında kabul edilen 
5018 Sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkındaki Kanun’un 
belirlediği çerçeve içerisinde 1947-1960 yılları arasında çok sayıda sendikanın ku-
rulduğu görülmüştür. 1952 yılında ilk işçi sendikası konfederasyonu olan Türk-İş 
(Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmuştur. Kurulan bu sendikala-
rın mali imkânlar ve örgüt yapıları bakımından yetersiz kaldıkları görülmüştür 
(Tokol, Alper, 2011: 50). 1952 yılında kurulan Türk-İş’i, 1967 yılında Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1970 yılında Milliyetçi İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve 1976 yılında da Hak İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (HAK-İŞ) kuruluşları izlemiştir. Hukuksal gelişmeleri taki-
ben oluşan kurumsal yapı, dönemin hakim siyasetinin de bir sonucu olarak artan 
ölçüde ideolojik bir yapıda şekillenmiştir. 

Türkiye’de işveren sendikalarının örgütlenmesinin de aynı dönemlere rastladı-
ğı görülmektedir. 1958 yılında Koç Topluluğu’nun önderliğinde kurulan Madeni 
Eşya Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) ardından değişik sektörlerden gelen işve-
renler sendikal örgütlenmeyi yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. 15 Ekim 1961 tari-
hinde çeşitli sektörlerden gelen işverenler MESS ile birlikte İstanbul İşveren Sen-
dikaları Birliği’ni oluşturmuşlardır. 1962 yılında yapılan II. Olağan Genel Kurul’da 
örgütlenmenin ülke düzeyinde yapılması ve birliğin adının da “Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu” (TİSK) olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
1960 sonrasındaki siyasi kutuplaşmanın bir cephesini de işçi-işveren mücadele-
si oluşturmuştur. Siyasi gerekçelerle alınan grev kararlarını aynı niteliğe dayanan 
lokavt kararları takip etmiştir. Çatışmanın sona erdiği 1980’li yıllarla birlikte dışa 
açılmacı ekonomi politikalarının önemli bir aktörü olan işverenler, çalışma haya-
tının düzenlenmesi hususunda etkilerini giderek artırmışlardır. Çalışma mevzua-
tının esnek hale getirilmesi ve esnek çalışma modellerinin uygulanması, istihdam 
etmedeki vergi yüklerinin hafi�etilmesi, verimlilik-ücret ilişkisinin kurulması iş-
veren sendikalarının taleplerinin ortak noktalarını oluşturmaktadır. 

1961 Anayasası’nda klasik demokrasinin kişilere tanıdığı hak ve özgürlüklerin 
ötesinde ilk kez iktisadi ve sosyal hak ve ödevler Anayasa maddesi şeklinde dü-
zenlenmiştir. Anayasa’nın 46. maddesi tüm işçi ve işverenler için sendika kurma 

Tatil-i Eşgal Kanunu: I.ve 
II. Meşrutiyetin sağladığı 
haklar çerçevesinde yaygınlık 
kazanan grev eylemlerini 
yasaklayan, mevcut 
sendikaları feshederek 
sendikaların kurulmasını 
yasaklayan 1909 tarihli 
düzenlemedir.
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hakkını tanıyarak özgür sendikacılığın temel ilkelerini benimsemiştir. 47. madde 
ise işçi sendikalarına, üyelerinin iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve dü-
zeltmek amacı ile toplu iş sözleşmesi yapma ve greve gitme hakkı tanımıştır. 1963 
tarihinde 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu ile toplu iş ilişkilerinde yeni ve hareketli bir dönemin başlaması 
sağlanmıştır. İşçi sendikalarının üye sayılarının 1960’lı yılların sonunda bir mil-
yonu aşmış oldukları görülmektedir (Altan, 2003: 73-74).

1961 Anayasası sonrasında örgütlenme hakkına ilişkin yasal düzenlemeler hakkın-
da bilgi veriniz.

1961 Anayasası ile sosyal hakların genişletildiği, sendikal yapıların gelişme 
gösterdiği dönem yine askerî bir darbe ile kesintiye uğramış ve sendikal hareket, 
kazanımlarından önemli ödünler vermek zorunda kalmıştır. Bu dönemde birçok 
sendika kapatılmış, işlevlerine devam eden sendikaların etkinliği yasal düzen-
lemeler ve izlenen ekonomi politikaları aracılığıyla önemli ölçüde daraltılmıştır 
(Tokol, 2000: 55). 1983 yılında kabul edilen 2821 ve 2822 sayılı kanunlar, 274 ve 
275 sayılı kanunların yerini alarak daha sınırlı bir sendikacılık anlayışına ortam 
hazırlamıştır. 1980 sonrası Türk sendikacılık hareketi, bölünmüşlük, yasal sınır-
lamalar ve değişen ekonomi politikaları çerçevesinde zor bir döneme girmiştir. 
Kamu sendikacılığında 1980’li yılların sonunda başlayan tartışmalar, 2001 yılında 
kabul edilen Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ile kamu görevlilerinin sendi-
ka hakkına sahip olması ile sonuçlanmıştır. 

Sivil Toplum
Sosyal sorunlar karşısında toplumsal gücün ve toplumsal re�eksin bir yansıması 
olarak ortaya çıkan sivil toplum kuruluşları, demokratik yapıların vazgeçilmez 
unsurları haline gelmiştir. Toplumsal yaşantı içerisinde sorun niteliği taşıyan he-
men hemen her konuda gönüllü örgütlenmeler oluşmuş ve toplumsal duyarlılığı 
harekete geçirmeye çabalamışlardır. Gönüllü sivil toplum örgütlerinin demokra-
tik hayat içerisinde siyasi partiler gibi vazgeçilmez bir niteliğe sahip olması devle-
tin otoriter kimliğinden de uzaklaşmasını sağlamıştır. Bu yapılar sayesinde devlet 
hemen her konuda politika üretme gereğini duymamış ve birçok sorunu topluma 
devretme şansı yakalamıştır.

Özellikle son yıllarda önemli bir atılım içersinde olan gönüllü kuruluşlar, top-
lumsal gücün bir yansıması olarak değer kazanmaktadır. Ülkemizde örgütlenme 
önündeki bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasına ve demokratik gelişim sü-
recine paralel olarak bu örgütlenmelerin güç kazandığına şahit olunmuştur. An-
cak Türkiye’deki gönüllü kuruluşların önemli bir handikabı kendilerini devletten 
bağımsız görememe sorunudur. Bu sorun, temel özelliği kamu dışı örgütlenme ol-
ması olan bu kurumların modern gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
örgütlenmelerin “sivil” karakteri ön planda tutan, devletin müdahalesini hiçbir 
şekilde kabul etmeyen ve vatandaşların gönüllü çalışmalarını içeren bir niteliğe 
sahip olması, sosyal politika işlevlerinin yerine getirilmesinde de önemli katkılar 
sağlayacaktır (Şimşek, 2000: 340).
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Özet

Türkiye’de geleneksel koruma kurumlarını sıra-
lamak. 
 Türk toplum yapısının en eski ve geleneksel ko-
ruma kurumu ailedir. Tarım toplumu dinamik-
lerinin ağırlığını koruduğu süreçten itibaren 
büyük aile yapısının en önemli ve temel koruma 
kurumu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bir 
diğer koruma kurumu ise toplumsal yardımlaş-
madır. Özellikle İslam inanç sisteminin etkile-
riyle güçlenen bu yardımlaşma anlayışı, vakı�ar 
gibi kendine özgü bir kurumsal bir yapının orta-
ya çıkmasını sağlamıştır. 

Vakı�arın Cumhuriyet öncesi dönemde ekonomik ve 
sosyal yapıda yerine getirdikleri işlevleri özetlemek. 
 Osmanlı toplum yapısında vakı�arın büyük ge-
lişmeler gösterdiği, toplumun eğitim, sağlık, sos-
yal güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarının ötesinde 
son derece ayrıntılara dönük alanlara bile yönel-
diği anlaşılmaktadır. Bu durumu ifade etmek 
için Batılı tarihçiler 16. yüzyıl Osmanlı toplumu 
için “vakıf cenneti” tabirini kullanmışlardır. Dö-
nemin şartları içinde vakı�arın toplumun tüm 
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan tek yaygın 
toplumsal kurum olduğu görülmektedir. 

İlk Türk Medeni Kanunu olan Mecelle’nin içeriği-
ni açıklamak. 
 İlk Türk Medeni Kanunu olma özelliğini göste-
ren 1876 tarihli Mecelle, iş ilişkilerini dönemin 
anlayışına uygun olarak “insan kirası” şeklinde 
ele almıştır. İşçi işveren ilişkilerine liberal ve bi-
reyci görüşle yaklaşan, işçi ve işverenin tam bir 
özgürlük içinde iş ilişkilerini düzenlemelerini 
kabul eden Mecelle, çalışma ilişkilerinin düzen-
lenmesinde ilkel ve bireyci bir görüş getirmiştir. 
Mecelle’nin iş ilişkilerini akit serbestliği çerçe-
vesinde inceleyen görüşleri yanında, ücretlerin 
ayni ödenmesini yasaklayan ve günlük çalışma 
sürelerini düzenleyen hükümleri de mevcuttur. 
1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Mede-
ni Kanunu’nun kabulüne kadar 57 yıl yürürlükte 
kalmıştır. 

Türkiye’de sosyal politika eğitimine ilişkin altyapı-
nın kuruluşunu ve kuruluşuna katkı sağlayanları 
anlatmak. 

 II. Dünya Savaşı sürecinde Nazi Almanyası’ndan 
kaçarak Türkiye’ye gelen Alman profesörlerin 
İstanbul Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Ensti-
tüsü bünyesinde toplumsal gerilimleri azaltmak 
ve toplumun bütünlüğünü korumak için aşırı 
siyasi akımların önlenmesi konusunda verdikleri 
eğitimlerin Türkiye’de sosyal politika bilincinin 
gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Türkiye’de 
sosyal politika eğitimine ilişkin ilk çalışmaların 
da bu döneme rastladığı görülmektedir. Üniversi-
te reformu ile yurtdışından gelen hocalar arasın-
da sosyal politika disiplininin Türkiye’de gelişimi-
ne yaptığı katkılar bakımından Prof.Dr. Gerhard 
Kessler özel bir öneme sahiptir. Sosyal politikanın 
çeşitli meseleleri hakkında çok sayıda eser veren 
ve bu alanda birçok bilim insanının yetişmesine 
katkı sağlayan Kessler, ülkemizde sendikacılık 
hareketlerinin gelişmesi ve 1945 yılından itibaren 
Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere birçok ku-
rumun oluşumunda önemli katkılar sağlamıştır. 

1982 Anayasası’nın çalışma hayatı ve sosyal poli-
tikalara ilişkin ilkelerini özetlemek. 
 1982 Anayasası’nın tüm hak ve özgürlükler açı-
sından getirilen sınırlılıklar ve devleti güçlendiren 
hükümleri ile 1961 Anayasası’nın özgürlükçü ru-
hundan aykırı bir niteliğe sahip olduğu söylenebi-
lir. 1982 Anayasası bir yandan getirdiği sınırlayıcı 
hükümlerle toplumsal güçlerin ve demokratik me-
kanizmaların güçlenmesini kısıtlayıcı bir etki yarat-
mış, diğer yandan liberal felsefesi ile devletin sosyal 
denge ve uzlaşma sağlayıcı rolünden uzaklaşması-
na yol açmıştır. 1982 Anayasası’nın “koruma” ilke-
si” yerine “düzenleme” ilkesini ön plana çıkardığı 
görülmektedir. Sendika kurma ve grev hakkında 
önemli sınırlamalar getiren Anayasa, sendikaların 
faaliyetlerini de önemli ölçüde sınırlandırmıştır. 

Türkiye’de kurulan ilk işçi sendikası konfederasyo-
nunu tanımak. 
 Türkiye’de kurulan ilk işçi sendikası konfederas-
yonu 1952 yılında kurulan konfederasyon Türki-
ye İşçi Sendikaları Konfedearsyonu (Türk-İş)’dur. 

1

2

3

4

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet öncesi döne-
minde sosyal politikaları belirleyen unsurlardan biri 
değildir?

a. Vakı�ar 
b. Aile
c. Toplumsal Yardımlaşma 
d. Sendika 
e. Ahi teşkilatı

2. Kişinin sahip olduğu servetini belirli bir amaca yö-
nelik olarak kendi mülkiyetinden çıkararak toplumsal 
mülkiyete aktarmasına ve orada tutmasına ne ad verilir?

a. Vakıf 
b. Hayır
c. Lonca 
d. Dayanışma 
e. Ahi 

3. Aşağıdakilerden hangisi Ahi Teşkilatının başlıca 
amacıdır?

a. Üretimi maksimize etme 
b. Devlet yönetiminde etkili olma 
c. Savaşlarda faaliyet gösterme
d. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma düşünce-

sinin oluşturulması 
e. Güvenlik hizmetlerini sağlama

4. Cumhuriyetin ilanının hemen öncesinde ekono-
mik ve sosyal politikalara yön verecek temel ilkelerin 
belirlendiği ve tüm sosyal tara�arın davet edildiği or-
ganizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mecelle 
b. Takrir-i Sükun 
c. Dilaver Paşa Nizamnamesi 
d. Tatil-i Eşgal
e. İzmir İktisat Kongresi 

5. Cumhuriyet döneminin ilk iş kanunu aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Mecelle
b. 4857 sayılı İş Kanunu
c. 3008 sayılı İş Kanunu
d. 1475 sayılı İş Kanunu
e. 931 sayılı İş Kanunu 

6. 1961 Anayasası sonrasında Türkiye’de uygulanan 
ekonomik modeli ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. İhracata dayalı büyüme modeli
b. İthal ikameci model
c. Liberal model 
d. Serbest piyasa modeli 
e. Hızlı büyüme modeli

7. 1961 Anayasası ile “Sosyal Devlet” ilkesinin Ana-
yasada yer alması, sosyal politikaların aşağıdaki yakla-
şımlardan hangisine dayandığını göstermektedir?

a. Hak temelli 
b. Düzenlemeci
c. Sınırlayıcı
d. Liberal
e. Korumacı

8. Türk sendikacılık tarihinin ilk örgütlenmesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Tophane İşçileri Cemiyeti
b. Telgraf İşçileri Cemiyeti 
c. Osmanlı terakki Cemiyeti 
d. İttihadi Osmanlı Cemiyeti
e. Ameleperver Cemiyeti 

9. Türkiye’de işveren sendikacılığının ülke genelinde 
örgütlenerek Türkiye İşveren Sendikalarının kurul-
duğu tarih aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

a. 1936 
b. 1952
c. 1961
d. 1962 
e. 1982

10. Türkiye’nin ilk işçi sendikası konfederasyonu olan 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kuruluş 
tarihi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

a. 1936 
b. 1946 
c. 1952 
d. 1963 
e. 1971 
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

İspanya’da Sosyal Devlet Sistemi Risk Altında
İspanyolların en büyük kaygısı işsizlik. Rakamlar ol-
dukça dramatik: Yaklaşık 5 milyon insanın iş bulama-
ması, ülkeyi erken seçime götüren temel gerekçe ola-
rak gösteriliyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu 
durgunluk ve tasarruf önlemleri 2012 yılı için iyimser 
beklentilere yer bırakmıyor. Yaklaşık beş milyon işsizin 
%30’u uzun süreli işsiz statüsünde ve iki yılın sonunda 
işsizlik tazminatı alma haklarını yitirmişler. Ancak sos-
yalist hükümetin ağustos ayında verdiği bir hakla, altı 
ay daha, 400 euroluk istisnai bir yardım alabiliyorlar. 
İspanya’nın Sosyal Devlet ekonomisi oldukça gergin, 
1,6 milyon işsiz devletin işsizlik sigortası kapsamı dı-
şında kalıyor. Ülkede hiçbir ferdinin çalışmadığı hane 
sayısı 1,4 milyona çıkmış durumda. Yani, İspanya’da 
çalışma yaşında olan üyelerinin tamamı işsiz olan ha-
nelerin oranı %11.
İspanya’da devletin ana tasarruf kalemlerinden biri 
de eğitim. Ülkede eğitim harcamalarının %88’i yerel 
yönetimler tarafından kullanılıyor. İspanya’nın eğitim 
bütçesi gayrisafi yurtiçi hasılasının %4,98’ini oluştu-
ruyor. Ve bu rakamın bir kısmı da eğitim kurumları-
nın %33’üne tekabül eden özel okullara destek olarak 
ödeniyor. Bu sene, Halk Partisi’nin yönettiği Madrid 
Bölgesinde ders zili çaldığında, devlet okullarındaki 
öğretmen kadrolarının azaltılması protesto edildi.
Ancak, bütçe üzerindeki en büyük yükü sağlık harca-
maları oluşturuyor. İspanya’da 1986’dan beri sağlık hiz-
metlerinden ücretsiz yararlanabilmek için sigorta şartı 
aranmıyor. Masra�arın tamamı devlet tarafından kar-
şılanıyor. İspanya’daki sağlık harcamaları gayrisafi yur-
tiçi hasılanın %9’unu oluşturuyor, ki bu rakam Avrupa 
Birliği ortalamasına oldukça yakın. Sağlık harcamaları 
bütçesi devlet tarafından yerel yönetimlere, nüfusları 
dikkate alınarak veriliyor. Tamamen yerel yönetimle-
rin kontrolünde bulunan sağlık bütçesi, bölgelerin top-
lam harcamalarının %35’ine tekabül ediyor.

Kaynak:
http: //tr.euronews.net/2011/11/15/ispanya-da-sosyal-
devlet-sistemi-risk-altinda/

...
Gerhard Kessler, 1933 yılında Almanya’dan kaçmak 
zorunda kalıp genç Türkiye Cumhuriyetine iltica eden 
ve burada Üniversitelerin Avrupa modeli kapsamın-
da inşa edilmesinde katkıda bulunma şansına erişmiş 
olan bilim adamları arasında yer almaktadır. Kessler, 
Türkiye’de sosyal politika biliminin temellerinin oluş-
turulması ve de bunların pratikte uygulanmasına kat-
kıda bulunma imkanını değerlendirmiş bir bilim ada-
mıdır. Günümüzde de halen Türkiye’de sosyal hukuk 
ve sosyal politika alanında çalışmalarda bulunurken 
- maalesef Almanya’da neredeyse unutulmuş olan1- 
Kessler ismine sıklıkla rastlanmaktadır.
...
Kessler araştırmalarını tamamladıktan sonra “Sosyal 
Reform Topluluğu” (Gesellscha� für Sozialreform). 
adlı kuruluşun Berlin Bölge yöneticisi olmuş ve aynı 
zamanda da “Soziale Praxis” adlı Derginin Editör-
ler Kurulunda yerini almıştır. Kessler, daha sonraki 
yıllarda Cumhurbaşkanı olacak olan �eodor Heuss 
ile birlikte, papaz olan neo-liberal görüşlü politika-
cı ve milletvekili Friedrich Naumann’ın asistanlığını 
yapmıştır. 1911 yılında Kessler Braunschweig Teknik 
Yüksek Okulunda ekonomi ve sosyal bilimler alanın-
da doçentlik unvanını almış ve 1912 yılında da Jena 
Üniversitesinde sosyal politika ve ulusal ekonomi ala-
nında profesörlüğünü almıştır. 1913 yılında evlenen 
Kessler’in eşi Dorothea’dan (1882-1939) dört çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Birinci dünya savaşı sırasında ilk 
önce 27 ay boyunca Fransız Cephesinde görev almış, 
savaşın son iki yılında ise Romanya’da idari görevleri 
yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Savaşın biti-
minin ve de Almanya’ya geri dönüşünün ardından Jena 
Üniversitesine Profesör olarak atanmıştır. Burada özel-
likle sosyal politika alanında çalışmalarını sürdürmüş-
tür. Daha sonradan İstanbul’a göç etmek zorunda kala-
cak olan Fritz Neumark, Kessler ile ilgili olarak, Kessler 
tarafından düzenlenen “Konut Sorunları” başlıklı ilk 
seminerinde, Kessler’in oldukça canlı tebliği sayesin-
de çok sayıda öğrenciyi çekebildiğini ve öğrencileri ile 
alışılagelmişin dışında çok yakından ilgilendiğini ifade 
etmiştir. Ancak Kessler konut sorunu ile ilgili olarak 
pratikte de çalışmalarda bulunmuştur.
Jena’da örnek nitelikteki yüzlerce küçük konutlar üreten 
Heimstätten Meslek Kooperatifini “Heimstätten Berufs-
genossenscha�ı” yönetmiştir. 1927 yılında Kessler Le-
ipzig Üniversitesine geçerek İktisadi Bilimler ve Sosyal 
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Politika kürsüsünün başına geçmiş ve aynı zamanda İs-
tatistik Enstitüsünün Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 
1930/1933 yılları arasında Alman Demokratik Partisi/
Devlet Partisi” üyesi olarak giderek güçlenen Nasyonal 
Sosyalizm karşısında aktif olarak faaliyet göstermiştir. 5 
Mart 1933 seçimlerinin ardından, Hitler’in Koalisyon 
Hükümetinin oylarının çoğunluğuna sahip olması ile bir-
likte, aynı Mart ayı içersinde Kessler’in Leipzig Üniversi-
tesindeki profesörlüğüne son verilmiştir. Kessler daha ka-
leme aldığı yazılarında, özgürlük, hak ve adalet alanında 
vermiş olduğu savaş uğruna, despot hükümet tarafından 
görevinden atılan ilk Alman Profesör olmanın gururunu 
taşıdığını ifade edecektir. İzleyen aylarda Kesler sürekli 
takip edilmiş, evinin camları kırılmış, evi ve işyeri aran-
mıştır. Ardından da herhangi bir İddianame hazırlanma-
dan ve yargılanmadan Haziran-Ağustos 1933 tarihleri 
arasında hapsedilmiştir. Cumhurbaşkanı Hindenburg’un 
müdahalesi ile daha uzun süreli hapis edilmesi engellen-
dikten sonra bile aylarca Gestapo’dan saklanmak zorun-
da kalmıştır. Bu süre zarfında Kessler, Türk Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan İstanbul’a gelmek üzere bir davet alınır ki, 
bu daveti almasında daha önceden öğrencisi olduğu ve 
bundan sonra meslektaşı olacak Fritz Neumark’ın büyük 
rolü olmuştur. Berlin’deki Türk Büyükelçiliğinden ve An-
kara’daki Türk Dışişleri Bakanlığından vizesini aldıktan 
sonra, ailesi ile birlikte ülkesini terk edebilmiş ve Aralık 
1933 yılının ortalarında Kessler ailesi İstanbul’a ulaşır. Bu 
tarihten itibaren Kessler 18 yıl boyunca İstanbul Üniver-
sitesinde Sosyal Politika Kürsüsünde, Sosyoloji, İktisadi 
Bilimler, siyaset bilimi ve yerel yönetimler derslerinden 
de sorumlu olarak görev almıştır. 1935 yılında İktisadi 
Bilimler ve Sosyoloji Enstitüsünü kurmuş ve yönetmiştir. 
1937 yılında ise İktisat Fakültesinin kurulmasının ardın-
dan, iktisat derslerinin Hukuk Fakültesi çatısı altında ve-
rilmesi uygulamasına son verilmiştir.
Kessler 1951 yılına kadar İstanbul’da yaşamını sürdür-
müştür. Savaşın ardından ilk olarak 1949 yılında Göt-
tingen Üniversitesinde ders vermiş ve 1950 yılında Göt-
tingen Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak 
çalışmıştır. 1951 yılında ise eski arkadaşı olan Alman 
Cumhurbaşkanı �eodor Heuss’un katkıları ile Göttin-
gen Üniversitesine sürekli olarak geçebilmiş ve burada 
iktisat tarihi ve konut bilimi konusunda dersler vermiştir. 
1946 yılında Leipzig Üniversitesi tarafından Fahri Dok-
tora unvanı verilen Kessler, 1954 yılında ise Büyük Fe-
deral Hizmet Nişanı ile onurlandırılmıştır. 1958 yılında 
sağlık nedenleri ile Kessler Kassel’de bir Huzurevine çe-
kilmek zorunda kalmış ve burada da 80.doğum gününe 
birkaç gün kala 1963 yılında hayata gözlerini kapatmıştır.

...
Genç Türkiye Cumhuriyeti büyük bir enerji ile ülkeyi 
Avrupa modeli doğrultusunda inşa etmeye başlamıştır. 
Gerçekleştirilen reformlar özellikle eğitim sistemini de 
kapsamaktaydı. 1933 yılında İstanbul’daki eski Üniver-
site kapatılarak”İstanbul Üniversitesi” olarak yeniden 
kurulmuştur. Yeniden yapılanma süreci,zamanlama 
olarak nasyonal sosyalistler tarafından Almanya’dan 
bilim adamların görevden alınması ve takibe alınması 
süreci ile çakışmıştır. Böylelikle Türkiye yeni kurmakta 
olduğu Modern üniversitesi için bilim adamları kazan-
ma şansını elde etmişti. Kovulan bilim adamları için 
ise bu durum, sürgünde dahi kuruluş faaliyetlerine 
katılabilme şansı anlamına gelmekteydi. Görevlen-
dirilecek kişilerin arz- talep arasındaki aracılığı özel-
likle iki kişi tarafından gerçekleştirilmişti: Birincisi, 
Frankfurt’tan Zürich’e göç etmiş olan ve İsviçre’de “Al-
man Bilim Adamları Yardım Topluluğunu” (Notge-
meinscha� deutscher wissenscha�ler) kuran Patolog 
Philipp Schwartz dır. Diğer isim ise, Atatürk tarafın-
dan 1931 yılında Türkiye’de yüksek öğretimin reform 
edilmesi için öneriler geliştirmek ile görevli kılınan 
Cenevre’li Pedagog Albert Malche dir. Ülkenin ihtiyaç 
duyduğu inovasyonu sağlamak ve böylelikle gelişime 
katkı sağlamak için iltica edenler ile sözleşmeler ba-
ğıtlanmıştır. Akdedilen belirli süreli sözleşmeler kap-
samında Alman Profesörler kendi alanlarında modern 
bir eğitim oluşturmak ve genç Türk bilim adamlarını 
yetiştirmek ile görevli kılınmışlardı. Bu nedenle de 
alanlarında ders kitapları yazmak ve de Türk asistanla-
rı araştırma süreçlerine dahil etmeleri yönünde zorun-
lu tutulmuşlardır. Mümkün olduğu ölçüde Türkçe’yi 
öğrenmeleri de kendilerinden beklenmiştir. Oluşan 
bu durum nedeniyle, Almanya’dan kaçmış olan bilim 
adamları Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi yönün-
de çok önemli katkılar sağlayabilmişlerdir. Bunlardan 
biri Gerhard Kessler idi. Kendisi misafir olduğu ülkeye 
gösterdiği çalışma azmi ile minnettarlığını ortaya koy-
muştur 1933 ile 1951 yılları arasında çok sayıda kitabı-
ki bunlar arasında önemli sayıda ders kitabı yer almak-
tadır- ve çok sayıda Türk dergilerinde, Armağanlarda 
makaleleri yayınlanmış ve de kitaplarda bölüm yazar-
lıklarında bulunmuştur.

Kaynak: Prof. Dr. Andreas HÄNLEİN, GERHARD 
KESSLER: Türkiye’de Sürgün Bir Alman Sosyal Politi-
kacı, Çev: Dr. Alpay HEKİMLER, Çalışma ve Toplum 
Dergisi, 2006/2.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Öncesinde Sos-

yal Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. a  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Öncesinde Sos-

yal Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. d  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Öncesinde Sos-

yal Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. e  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Dönemi Sosyal 

Politikası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.  
5. c  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Dönemi Sosyal 

Politikası” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. b  Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Dönemi Sosyal 

Politikası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.  
7. a  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Sosyal Politika-

nın Tara�arı” konusunu yeniden gözden geçirin
8. e  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Sosyal Politikanın 

Tara�arı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. d  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Sosyal Politikanın 

Tara�arı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Sosyal Politikanın 

Tara�arı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Türkiye’de modern sosyal politika kurumlarının olu-
şumu ancak II. Dünya Savaşı sonrasındaki demokratik 
gelişmeler neticesinde gerçekleşebilmiştir. Bu düzenle-
meler, çalışma hayatına ilişkin kurumların oluşturul-
ması, çalışanların örgütlenmelerine ilişkin yasal altya-
pının sağlanarak örgütlenme düzeyinin güç kazanması 
şeklinde kendisini göstermiştir.

Sıra Sizde 2 
Osmanlı Devleti’nde bir nevi üretim ve tüketim birliği 
niteliği taşımış olan aile, kişilerin sosyal risklere karşı 
korunması bakımından çok önemli bir rol oynamış; 
aile içi yardımlaşma, sosyal güvenlik sisteminin teme-
lini oluşturmuştur. Üretimin ağırlıklı olarak tarım sek-
töründe gerçekleşmesi, gelenekler, dini inançlar ve pe-
derşahi aile kuralları, ailenin bölünmeden geleneksel 
bir koruyucu olarak güç kazanmasında etkili olmuştur.

Sıra Sizde 3 
1845 yılında çıkarılan Polis Nizamı “beldede düzenin, 
halkın ve belde sahiplerinin güvenliğinin sağlanması” 
için birtakım genel kuralların bir araya getirilmesinden 
oluşmuştur. Polis Nizamı’nın işçi faaliyetlerine ilişkin 
maddesinde, kamu düzenini bozucu etkilerin önünün 
alınması şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Ma-
denlerin işletilmesinde, kullanılan girdilerin ve istih-
dam edilen insan gücünün kullanılmasında, idareye 
ve maden mühendislerine birtakım yükümlülükler ge-
tiren 1863 tarihli Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizam-
name, maden iş yerlerinin yönetimine ilişkin esasları 
belirlemeye çalışmıştır. Tanzimat döneminin bir diğer 
düzenlemesi de dönemin şartları bakımından olduk-
ça ileri bir sosyal politika düzenlemesi şeklinde olan 
Dilaver Paşa Nizamnamesi’dir. 1865 yılında “Ereğli 
Maadin-i Humayun Teamülnamesi” ismini taşıyan 
düzenleme, işçilerin korunması ve huzur içinde çalışa-
cakları iş şartlarının oluşturulmasını hükme bağlayan 
çok sayıda maddeyi ihtiva etmektedir. İşçilerin barın-
ma yerlerinin temini, çalışma süreleri, dinlenme sü-
relerinin çalışma süreleri dışında tutulması, Hristiyan 
işçilerin kendi dinî günlerinde izin verilmesi gibi çok 
sayıda ve dönemin çalışma ilişkilerinin çok ilerisinde 
düzenlemeler içermektedir. 1869 tarihli Maadin Ni-
zamnamesi de iş güvenliği ilkeleri üzerinde ısrarla dur-
muş ve akit serbestisi ilkesini tanımlamaya çalışmıştır. 
İlk Türk Medeni Kanunu olma özelliğine sahip Mecelle 
de bu dönemin çalışma hayatının düzenlenmesinde 
yer alan uygulamalardan biridir.

Sıra Sizde 4
Liberal politikaların uygulandığı dönem boyunca özel 
sektör ile sanayileşmeyi teşvik amacı ile devlet tarafın-
dan kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sağ-
lanan teşviklere rağmen sermaye ve girişimci eksikliği, 
1929 yılına kadar devam eden eski gümrük rejimi, dış 
borçlar ve 1929 Ekonomik Bunalımı özel sektöre daya-
lı sanayileşme çabalarının sonuçsuz kalmasına neden 
olmuştur. 1932 yılından sonra uygulanan devletçi sa-
nayileşme politikaları sanayileşmenin finansmanının 
kamu kaynaklarından sağlanmasını, bunun yanında 
özel sektörün desteklenmesini öngörmüştür.
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 5
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk İş Kanunu 1936 tarihli 
3008 Sayılı İş Kanunu’dur. 

Sıra Sizde 6
1946 yılında kurulan Çalışma Bakanlığının ilk bakan-
lık görevini Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak yapmıştır. 

Sıra Sizde 7
1980’li yıllara kadar süren sosyal hizmetlerin yürü-
tümüne ilişkin kurumlararası dağınıklık 1983 yılında 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Kanunu ile giderilmiş ve bu alana ilişkin mevzuatın 
birleştirilerek hizmetlerin tek çatı altında toplanması 
sağlanmıştır. Kurum korunmaya muhtaç çocuklara, 
sakatlara, kimsesiz ve yaşlılara koruma garantisi sağ-
lamaktadır. Ülke çapında faaliyet gösteren yurtlar ve 
huzurevleri aracılığıyla sağlanan sosyal hizmetler, gö-
nüllü kuruluşlar ile iş birliği içerisinde sosyal refah hiz-
metlerinin etkinleştirilmesi amacını taşımaktadır.

Sıra Sizde 8
1961 Anayasası’nda klasik demokrasinin kişilere tanı-
dığı hak ve özgürlüklerin ötesinde ilk kez iktisadi ve 
sosyal hak ve ödevler Anayasa maddesi şeklinde dü-
zenlenmiştir. Anayasa’nın 46. maddesi tüm işçi ve iş-
verenler için sendika kurma hakkını tanıyarak özgür 
sendikacılığın temel ilkelerini benimsemiştir. 47. mad-
de ise işçi sendikalarına, üyelerinin iktisadi ve sosyal 
durumlarını korumak ve düzeltmek amacı ile toplu 
iş sözleşmesi yapma ve greve gitme hakkı tanımıştır. 
1963 tarihinde 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile 
toplu iş ilişkilerinde yeni ve hareketli bir dönemin baş-
laması sağlanmıştır. İşçi sendikalarının üye sayılarının 
1960’lı yılların sonunda bir milyonu aşmış oldukları 
görülmektedir.
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4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sosyal politikanın teorik amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan 
araçları açıklayabilecek,
Sosyal politikanın ulusal araçları içerisinde kamusal araçların belirleyici özel-
liğini açıklayabilecek,
Kolektif kendi kendine yardım araçlarının sosyal politika açısından önemini 
saptayabilecek, 
Sosyal politikanın ulusal araçlarındaki değişimin nedenlerini listeleyebilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Ulusal	Araç	
•	 Kamu	Müdahalesi	
•	 Kendi	Kendine	Yardım

•	 Sivil	Toplum
•	 Sendika	Özgürlüğü

İçindekiler









Sosyal Politika I Sosyal Politikanın Ulusal Araçları
•	 ULUSAL	ARAÇLARIN	ORTAYA	ÇIKIŞI	VE	
GELİŞİMİ

•	 ULUSAL	ARAÇLARIN	TÜRLERİ

SOSYAL POLİTİKA I



ULUSAL ARAÇLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
Sosyal politikanın dar ve geniş anlamda tanımları yapılırken bu bilim dalının 
amaçlarından da söz edilmişti. Bu tanımlarda toplumun değişik kesimleri ara-
sındaki eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, barınma, korunma, istihdam, ücret ve 
gelir dağılımı gibi alanlarda ortaya çıkan farklılıkları, çatışmaları ve zıtlıkları gi-
derme amacına dikkat çekilmektedir. Bu sağlandığı takdirde sosyal adalet, barış 
ve huzur gerçekleşmiş olacaktır. Ancak ulusal amaçlarda öne çıkan temel amacın, 
devleti ve hukuk düzenini korumak olduğu unutulmamalıdır. Bunları gerçekleş-
tirmek üzere ortaya konulan amaçlar ne kadar iyi belirlenmiş ya da düşünülmüş 
olursa olsun, ülke gerçekleri ile uyum içerisinde olması da gerekir. Ülkelerin ge-
lişmişlik düzeyleri aynı olsa bile gelenekleri, inançları, toplumsal dokuları ve yö-
netim anlayışları farklı olabilir. Bu nedenle belirlenen amaçların toplum hayatına 
uygulanabilir olması gerekir. Belirlenen amaçlar toplum hayatına uygulanamadığı 
sürece bir değer ifade etmeyecek ve teoride kalacaktır.

Ülkeler benimsenen amaçları gerçekleştirebilmek için birtakım araçlar kulla-
nacaklardır. Kullanılacak araçların seçiminde, ülkelerin içerisinde bulundukları 
ekonomik ve sosyal koşullar, hukuk anlayışı, yönetim biçimi, sosyal devlet anlayı-
şı, sosyal politikanın kapsamında yer alanların büyüklüğü, sendikaların gücü, üc-
retli çalışma biçiminin yaygınlığı, demokrasi anlayışı, sivil toplum kuruluşlarının 
gücü ve toplumun bilinç düzeyi gibi unsurlar etkili olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde, hem ülkenin zenginlikleri hem yöneticilerin sosyal sorum-
lulukları hem de toplumun bilinç düzeyi daha yüksek olduğu için, sosyal politi-
kanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere araçların seçiminde daha sorumlu dav-
ranışlar ortaya çıkabilir. Buna karşılık az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 
bütün bu alanlarda, içerisinde bulunulan olumsuz koşullar nedeni ile araçların bir 
kısmından vazgeçilebilir.

Çağdaş sosyal politikanın ulusal araçları ister güçlü ister zayıf olsun, ister sı-
nırlı olsun isterse geniş toplum kesimlerine ulaşsın, temel amaçları sanayi kapi-
talizminin ortaya çıkarmış bulunduğu sosyal sorunları çözmektir (İzveren, 1970: 
6). Ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak artan toplumsal 
ihtiyaçlar ve sosyal sorunlar, ulusal araçlarda da önemli değişikliklerin ortaya çık-
masına neden olmuştur.

Sosyal Politikanın
Ulusal Araçları
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ULUSAL ARAÇLARIN TÜRLERİ
Sosyal Politikanın ulusal araçları esas olarak iki grupta toplanmaktadır (Tuna - 
Yalçıntaş, 1991: 195). Birinci grupta, sosyal politika bilim dalının temel özellikle-
rinden biri olan kamusal alanda yer alma özelliğine dayanan araçlar yer alır. Bun-
lar; kamu gücü ve otoritesini temsil eden yasal düzenlemeler, kamunun izlemiş 
olduğu eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, istihdam ve ücret gibi kamusal politika-
lar ve yasaların ve politikaların uygulanmasından ve denetlenmesinden sorumlu 
kamusal kurumlardır. İkinci grupta ise kamunun yetişemediği ya da kapsamına 
almadığı alanlar ve problemlere yönelik olarak halkın kendi özgür iradesi ile or-
taya çıkardığı, tamamen dayanışma, merhamet, acıma ve yardımseverlik duygu-
larını yansıtan yardımlaşma ve dayanışma araçları yer almaktadır. Bu araçların 
en önemlileri sendikalar, vakıflar, kooperatifler, dernekler ve diğer gönüllü yar-
dım kuruluşları gibi tüzel kişilikleri olan kuruluşlardır. Bu grupta yer alan ulusal 
araçların temel özelliği, kuruluşundan, zorunlu organlarına, yasak faaliyetleri ve 
denetlenmesine kadar bütün fonksiyonlarının kamu tarafından belirleniyor ol-
masıdır. Görüldüğü üzere ikinci grupta yer alan araçlar, toplumların demokratik 
gelişimleri ile çok yakından ilişkilidir. 

Kamu Müdahalesi
İlk ünitede tanımları yapılan dar anlamdaki sosyal politika anlayışında dikkati 
çeken temel özellik, toplum kesimleri içerisinde işçilerin korunmasına yönelik 
düzenlemeleri ve tedbirleri konu almasıdır. Batı toplumlarında iktisadi libe-
ralizmin öne çıkması ve Sanayi Devrimi’nin yaygınlaşması bir taraftan sosyal 
politikanın bir bilim dalı olarak doğup gelişmesine ve zenginleşmesine katkı 
yaparken diğer taraftan da işçilerin ekonomik ve sosyal açılardan yoksullaşması 
gibi birbirine zıt iki farklı gelişmeye neden olmuştur (Turan, 1990: 97). Sanayi 
devrimi’nin üretim ve istihdam koşullarında ortaya çıkardığı önemli değişim 
(Sander, 2007: 207 vd.), iş koşullarının ve iş sürelerinin kötüleşmesi yanında 
ücretlerde de ciddi düşüşlere yol açmış ve ücretlilerin ekonomik ve sosyal du-
rumlarının kötüleşmesine neden olmuştur. Ücretlilerin işverenler karşısında en 
temel haklarını dahi savunamaz hale getiren iktisadi liberalizm anlayışı çalışma 
barışının bozulmasına ve toplumsal huzursuzlukların artmasına neden olmuş-
tur. Özellikle düşen ücretlere bağlı olarak geçimlerini sağlayamayan işçi ailele-
rinin kadınları ve çocukları da ailenin geçimine katkı yapabilmek için ücretli 
olarak çalışmaya başlamışlardır. Aile birliğindeki bozulmayı artıran bu gelişme-
ler yanında kadınların ve çocukların ağır ve tehlikeli iş koşullarında çalışmak 
zorunda kalması, aile sağlığını da tehlikeye düşürmüştür. Bozulan aile birliği, 
kötüleşen çalışma koşulları ve artan yoksulluk iktisadi liberalizmin öngördü-
ğü şekilde mutlu toplum yaratılacağı iddialarını boşa çıkarmıştır. Özgürlük ve 
eşitlik temelli iktisadi liberalizm ve zenginliklerin kaynağı olan Sanayi Devrimi 
başta işçiler ve onların aileleri olmak üzere toplumların güçsüz kesimlerinin 
durumlarını kötüleştirmiş, gelirin bölüşümünü daha da bozmuş ve toplumsal 
çatışmaların kaynağı olmuştur. 

İşçilerin ve ailelerinin artan sorunlarını çözmeye gücü yetmeyen iktisadi libe-
ralizmin yol açtığı sorunları ortadan kaldırmak veya azaltmak sureti ile devleti ve 
hukuk düzenini sürdürmek (Kessler, 1945: 4) amacı ile çalışma hayatına devletler 
müdahale etmek zorunda kalmışlardır. Bu müdahale ilk olarak, işçilerin kendile-
ri ve ailelerini çalışma hayatının tehlikeleri ve zararlarına karşı koruma şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Ancak takip eden dönemlerde düşünce alanında yaşanan geliş-
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meler ve özellikle klasik demokrasi alanından sosyal demokrasi alanına doğru 
geçmeye yönelik gelişmeler, koruma alanını ve kapsamını genişletmiştir. İşçiler 
yanında ekonomik yönden güçsüz ve korunmaya muhtaç bütün toplum kesimleri 
de, sadece çalışma hayatının tehlikelerine karşı değil, toplumsal hayatın ortaya 
çıkardığı ekonomik, sosyal, fiziki, mesleki, psikolojik ve hukuki tehlikelerin tama-
mına karşı devlet eli ile korunmaya çalışılmıştır. 

Kamu müdahalesi, devlet gücü ile ekonomik ve/veya sosyal bir gelişmenin or-
taya çıkardığı problemlerin giderilmesi demektir. İlk ortaya çıkan şekli ile kamu 
müdahalesi, iktisadi liberalizmin, Sanayi Devrimi ve sanayi kapitalizminin neden 
olduğu bozulan işçi - işveren ilişkilerinin devlet eli ile düzenlenmesine yönelik 
yasal düzenlemeler ve diğer tedbirlerin tümüdür. 

Ücretlilerin, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik 
olarak devlet eli ile alınacak tedbirler, tehlikeler ve zararlı durumlara karşı çalışan-
ların korunmasını içereceği gibi bu tehlikelere karşı çalıştıkları işverenlerin yanında 
uğranması muhtemel tehlikelere karşı işverenlere ve üçüncü kişilere sorumluluk 
yüklemeyi ve koruyucu tedbirler almayı da içermektedir. Geniş anlamda sosyal po-
litika tanımından hareketle toplumun bütün kesimlerini çalışan birey olma yanın-
da öncelikle insan olduğu düşüncesi ile tehlikelere ve tehlikelerin zararlarına karşı 
koruyucu tarzda değişme ve gelişme gösteren kamu müdahalesi anlayışı, kullanılan 
kamu müdahalesi araçlarının zenginleşmesini sağlamıştır. Toplumun sosyal açıdan 
gelişmesini sağlamak, sosyal barışı ve sosyal bütünleşmeyi gerçekleştirmek, dengeli 
kalkınmayı amaçlayan tedbirler üretmek, gelir dağılımında adaleti sağlamak, emek 
piyasalarında fırsat eşitliği yaratmak refah, konut, eğitim ve sağlık sorunlarına çö-
züm üretmek amacını taşıyan kamu müdahalesi araçları, ihtiyacın çeşitliliği ve şid-
detine bağlı olarak sürekli değişim ve gelişim içerisindedir. 

Günümüzde sosyal politika açısından kamu müdahalesi araçları denildiğinde 
toplumu ilgilendiren sosyal sorunları ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya yönelik 
yasal düzenlemeler, bu problemlerle ilgili kamu politikaları ve kamu kurumları 
anlaşılmaktadır.

Kamu Müdahalesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Kamu müdahalesi düşüncesi ve araçları, ülkelerin ekonomik ve sosyal koşulları-
nın ortaya çıkardığı ihtiyaçlara ve bunun şiddetine bağlı olarak sürekli değişmek-
tedir. Bu değişim bazen iç etkenlerle bazen de dış etkenlerle olabilmektedir. Kamu 
müdahalesinin derecesi ve kullanılan araçların çeşitliliği de ülkenin ihtiyaçları 
ile yakından ilişkilidir. Bir toplumu yakından ilgilendiren ulusal ve uluslararası 
gelişmeler ve bu gelişmelerin neden olduğu devlet anlayışından kültürel dokuda 
ortaya çıkan değişime kadar pek çok neden kamu müdahalesi ve araçlarındaki 
değişimin kaynaklarını oluşturmaktadır (Altan, 2009: 33 vd.). 

Devlet Anlayışındaki Değişim
İnsanların birlikte yaşama arzuları sonucu ortaya çıkan devlet, birlikte yaşamayı 
mümkün kılmak için ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmektedir. Bu mü-
dahale devletin toplum hayatında her alanda mutlak etkin olduğu dönemlerde 
yüksek olmuş, etkinliğin azaldığı dönemlerde düşük olmuştur.

Birlikte yaşamayı anlamlı kılabilmek için devletler ekonomik ve sosyal hayatı 
düzenlemek; sağlıklı, dengeli ve sürekli gelişmeyi mümkün kılabilmek için eko-
nomik ve sosyal politikalar oluşturmak, gerek devlet kimliği gerekse işveren kim-
liği ile ücret ve istihdam politikalarına aracılık etmek ve nihayet geliri yeniden 

Ekonomik ve sosyal alanda 
devlet, diğer bir ifade ile kamu 
eli ile korunmaya yönelik 
tedbirler, sosyal politikanın 
kamu müdahalesi aracının 
ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 
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dağıtmak gibi görevler üstlenmiştir. Devletin elbette üstlendiği başka görevler de 
vardır. Ancak bu konuda verilen açıklamalarda sosyal politika alanı ile sınırlı kal-
maya özen gösterilecektir.

Devlet kavramının ortaya çıktığı ilk dönemlerde devlete yüklenen görevler, iç 
ve dış güvenliği sağlamakken (Gökçeoğlu, 2007: 28) ilerleyen zamanlarda ortaya 
çıkan ihtiyaçlara ve ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki anlamda yaşanan gelişim-
lerin sonucu olarak ilk takdir edilen görevlerden oldukça uzaklaşılmıştır. Devlet en 
genel anlamda yoksulluk sorunu ile özel olarak da çalışma hayatına, sosyal politika 
ve sosyal hukuk araçlarını kullanarak müdahale etmekle, sosyal adaleti sağlamak 
üzere yoksullar ve çalışanlar lehine tasarruflarda bulunmakla görevli kılınmıştır. 
Bu anlamda devletin temel değerleri “yaşama hakkının sağlanması”, “çalışma hakkı 
ve etiği” ve “çalışma gücünü koruması” olarak sayılmıştır (Gökçeoğlu, 2007: 34). 
Diğer bir ifade ile devlet, toplumdaki adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri çözebilmek 
için kamu gücünü kullanmaktadır. Bu anlayışın özelliği yurttaşlık temelinde her-
kesin korunması (evrensellik) anlayışıdır. Buradaki yurttaşlık, bireyin devletle olan 
ilişkilerinde haklarını, ödevlerini ve bağlılığını ifade etmektedir (Koray, 2002: 209). 
Bu bağlamda kastedilen, bireyin kendisini o toplumun üyesi olarak görmesi, gü-
ven duyması ve sadakat hisleri ile dolu olmasıdır. Devlete düşen görev, yurttaşını 
haklar ile donatmak ve hukuk ile güvence altına almaktır. Bu düşünce toplumsal 
dayanışmanın temelini oluşturmaktadır. Devlet anlayışındaki değişime ve gelişime 
bağlı olarak zaman içerisinde devlet, sosyal adaleti ve eşitliği sağlayabilme düşün-
cesi ile fiyatlara ve ücretlere müdahale etmiş, imar ve bayındırlık işlerini üstlenmiş, 
ekonomide ihtiyaç duyulan malları ve özellikle özel kişi ve kuruluşların üretmek-
ten kaçındığı malları ve hizmetleri üretmiştir. İnsanları ve toplumu ekonomik, 
sosyal, mesleki, psikolojik, fizyolojik risklere karşı korumayı amaç edinmiş, toplu-
mun eğitimi, güvenliği, sağlığı, korunması, barınması ve istihdamı gibi problem-
lerle uğraşmış ve gelir dağılımına aracılık etme gibi görevleri üstlenme anlayışına 
gelmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren neoklasik anlayışın dünyaya 
egemen olması, yaşanılan krizlerde devletin ekonomik ve sosyal hayattaki egemen 
rolünün tartışılmasına neden olmuştur. Bu düşünceye bağlı olarak, devlet yeniden 
tanımlanmaya ve inşa edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, devlete biçilen görev-
lerde önemli ölçüde sınırlamalar yaşanmakta, hatta bu görevlerden hızla uzakla-
şılmaktadır. Örnek olarak, özelleştirme ve esneklik uygulamaları gibi çalışma ha-
yatını derinden etkileyen uygulamalar ile yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik 
harcamalarının azaltılması veya uygulamalarından yararlanmanın güçleştirilme-
si gibi düzenlemeler yanında sosyal devleti niteleyen harcamaların adeta iktisadi 
krizlerin sorumlusu olarak gösterilmesi ve mahkûm edilmesi çabaları sayılabilir.

Görüldüğü üzere, devlet anlayışındaki değişimin bir sonucu olarak sosyal dev-
let algısı değişmektedir. Bazen bu algı güçlenmekte, buna bağlı olarak devletin 
piyasaya müdahalesi artmakta ve müdahale araçları çeşitlenmektedir. Algının za-
yıfladığı dönemlerde ise devlet, rolünü azaltmakta ve bir kısım müdahale araçla-
rından vazgeçmektedir. 

Siyasi Partiler Arasındaki Rekabet
Demokratik toplumlarda siyasal iktidarların seçimle belirlenmesi, sosyal politika 
anlayışında önemli değişimlerin yaşanmasına yol açmıştır. Seçim yolu ile iktidara 
gelebilmek için siyasal partilerin rekabeti, sosyal politika kapsamında halka ve-
rilen hizmetlerin genişlemesine neden olmuştur. Seçimle iktidara gelen siyasal 
partilerin programları önemli ölçüde hükümet programlarına yansımaktadır. Her 
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seçim döneminde, seçim öncesi ve sonrası dönemde ülkemizde de olduğu gibi 
demokratik ülkelerin tamamında sosyal politika uygulamalarında kamu müda-
halesi araçlarının sıkça değiştiğine şahit olmaktayız. 

Devletin-Kamu Sektörünün Büyümesi
Devletin büyümesi (nedeni ne olursa olsun) toplumun ekonomik ve sosyal hayatı-
na ilişkin pek çok alanda rolünün artması anlamına gelecektir. Bu rol artışı, devle-
tin hem hizmet alanlarının genişlemesine hem de daha fazla harcama yapmasına 
neden olacaktır. Genişleme dönemlerinde olduğu kadar daralma dönemlerinde 
de hizmet sorumluluğu yanında, harcamalar da artış gösterecektir. Hizmet ve har-
cama alanlarının her biri, yeni bir kamu müdahalesi şeklinde kendisini gösterir.

Kamu sektörünün, genellikle piyasa şartları dışında ve çoğunlukla popülist 
yaklaşımlarla gerçekçi olmayan, verimsiz alanlarda faaliyetler gösterdiği ve har-
cama yaptığı birçok kişi tarafından dile getirilmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ekonomilerde hükümetlerin tercihleri çoğu kez hatalı ve gereksiz harcamalar şek-
linde ortaya çıkabilir. İktidar gücünün aşırı şekilde kullanılması, müdahale araçla-
rının şekillenmesine ve harcamaların artmasına neden olabilmektedir. 

Piyasa Başarısızlıklarına Müdahale Anlayışının Gelişmesi
Özellikle kriz sonrası bunalımın, klasik iktisatçıların iddia ettiği gibi piyasa güçleri 
aracılığı ile kendiliğinden aşılamaması ve Keynezyen iktisat anlayışının bir sonucu 
olarak devletin piyasada aktif rol alması, piyasa müdahalesi anlayışının güçlenmesi-
ne ve kamu harcamalarının artmasına neden olmuştur. 2008’in son çeyreğinde baş-
layan ve 2015’in sonlarında hâlen etkilerini sürdürmekte olan ekonomik kriz, piyasa 
ekonomisi anlayışının önem kazandığı yıllarda, piyasanın krizi kendi kurumları ve 
kuralları ile aşamamasına ve buna bağlı olarak kamunun para ve iktisat politikaları 
aracılığı ile piyasaya müdahalesine iyi bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.

Büyük ekonomik krizlerin dışında, ülke çapında ya da sektör çapında yaşanı-
lan krizlerde de hükümetler, piyasaya ihtiyaç oranında müdahil olabilmektedir. 
Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler sonrasında yaşanılan ekonomik ve sosyal 
sorunları piyasada kendiliğinden aşmak mümkün değildir.

Hangi hâlde ve hangi nedenle olursa olsun krizleri ve problemleri aşabilmek 
adına, kamunun yapmış olduğu para, maliye, iktisat, istihdam ve ücret politikaları 
şeklindeki her müdahale, kamu müdahalesinin araçları arasında yer almaktadır.

Katılımcılık Anlayışının Genişlemesi
Düşünsel alanda ortaya çıkan gelişmeler klasik demokrasi anlayışında da geliş-
melerin yaşanmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak ülkelerde ekonomik 
ve sosyal hayata ilişkin kararların alınmasında, siyasal iktidarların yanında başta 
sendikalar olmak üzere, değişik toplum kesimlerinin temsilcileri olarak dernekler, 
barolar ve odalar gibi sivil toplum kuruluşları etkili olmaya başlamışlardır. Özellikle 
uluslararası kuruluşların giderek güç kazanması ve ulusal sivil toplum kuruluşları-
nın bu kuruluşlara üyeliği ve buralardan önemli destekler alması, siyasal iktidarların 
tekelindeki kamu gücünün sivil güç temsilcileri ile paylaşılmasına neden olmuştur. 

Sendikacılık başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının güç kazanması, bu 
kuruluşların sosyal politika uygulamaları ve yeni kamu müdahalesi araçlarının 
üretilmesi konusunda, siyasal iktidarlara baskı yapmalarını sağlamıştır. Bunun 
sonucunda hem sosyal politika tedbirlerinin sayısı artmış ve hem de siyasal ikti-
darların sosyal sorunlar karşısında daha sorumlu davranmaları sağlanmıştır.
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Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları
Bilindiği gibi, ülkeler ekonomik ve sosyal gelişmenin ilk dönemlerinde gelişmeyi, 
ülkenin her köşesine eşit olarak dağıtamazlar. Bunun çok değişik nedenleri var-
dır. Temel nedenler olarak sermaye birikimi yetersizliğini ve tasarrufların düşük 
oluşunu gösterebiliriz. Diğer nedenler arasında bölgenin gelişme için dezavantajlı 
oluşu, özel sektörün yatırım yapmaya isteksiz oluşu, diğer bölgelere oranla yatırım 
maliyetlerinin yüksek oluşu, ham madde ve pazara uzaklık, ulaşım imkânlarının 
sınırlı oluşu ve yeterli ve nitelikli işgücünün olmayışı gösterilebilir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin temel problemi olarak karşımıza çıkan bölge-
sel eşitsizlikler karşısında devletler, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ya da azalt-
mak için tedbirler alır. Bu tedbirler, yeni kamu müdahalesi araçlarını gerektirebilir.

Az gelişmiş bölgelere yapılan devlet yatırımları, özel sektöre verilen yatırım 
teşvikleri ve muafiyetler yanında, bölge insanlarını, değişik risklere karşı koruyu-
cu tarzda geliştirilecek tedbirler de yeni kamu müdahalesi araçlarını gerektirebilir. 
Daha çok az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler veya bölgeler için sözü edilen 
bu tedbirler, günümüzde gelişmiş ekonomiler için de büyük önem taşımaktadır. 

Korunmaya Muhtaç Kesimlerin Büyümesi
Kamu müdahalesinin nedenlerinden biri de korunmaya muhtaç nüfustaki artış-
tır. Sefaletin yaygınlaşması, artan çocuk ve kadın işgücü istismarı, özürlü nüfusun 
giderek büyümesi, giderek yaşlanan fakat sosyal güvenlik kapsamına alınamayan 
nüfusun çoğalması, sokakta yaşamak durumunda kalan çocuk nüfusundaki artış, 
ayırımcılığa uğrayan nüfusun artışı, mobing ve cinsel taciz yanında bu gruba ek-
lenebilecek onlarca grup kamu müdahalesindeki değişimi açıklayan nedenlerdir.

Sosyal devlet ve sosyal politika anlayışının bir sonucu olarak korunmaya muh-
taç insanlar, kendi hallerine bırakılamaz; başkalarının merhamet, acıma ve insaf 
duygularına terk edilemezler. Bu zorunluluk modern ve çağdaş devlet olmanın 
bir gereğidir. Bu gereklilik ülkeleri kamu müdahalesi araçlarını kullanmaya ya da 
zenginleştirmeye sevk etmiştir.

Hümaniter-Kültürel- Dinî-Askerî Nedenler
Devletlerin ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki politikalarını oluşturmada hüma-
niter, kültürel ve dinî nedenler büyük öneme sahiptir. İnsanlığa aykırı çalışma 
ve yaşama şartları ile mücadele, günümüzde hemen hemen bütün toplumların 
meşgul olduğu bir alandır. Aynı şekilde, çocuk ve kadın emeğinin istismarı ile 
mücadele, ailenin korunması endişesi ve eğitim hakkından herkesin eşit olarak 
yararlandırılması gibi alanlar, ülkelerin öncelikli alanlarıdır. Bu alanların öncelikli 
olması, ulusal hükümetler yanında uluslararası kuruluşların da yeni kamu müda-
halesi araçları geliştirmelerinde etkili olmaktadır.

Modern devlet anlayışının temelinde laiklik anlayışının yattığı bilinmektedir. 
Orta Çağ Avrupası’nın, yoksulluğu Tanrı’nın eseri olarak görmesi ve hatta kut-
saması, zenginlerin günahlarından arınabilmelerini ve cennete girebilmelerini, 
yoksullara yardım etme şartına bağlanmasına yol açmıştır. Bu anlayışa göre, Tanrı 
istese idi herkesi zengin olarak yaratabilirdi. O halde bu, zenginlere yapacakları 
yardımlar ile günahtan kurtulmaları için sunulmuş bir fırsattır. Yoksulların var-
lığı Tanrı’nın herkese bir armağanıdır. Fedakarlık yapmanın, namuslu bir hayat 
yaşamanın, tövbe etmenin ve ilahî mutluluğa ulaşmanın yolu yoksullara yardım 
etmekten geçmektedir. Bu anlayış, yoksullukla mücadeleyi bireysel sorumlulukta 
görmektedir. Devlete bu alanda bir sorumluluk yüklenmemektedir.
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Modern devlet anlayışının mimarları Locke ve Hobbes’e göre modern devlet, 
yaşama hakkını sağlayan ve koruyan devlettir. Bu yaklaşımda tanrının esirgeyi-
ciliği anlayışından devletin koruyuculuğuna geçiş görülmektedir. Çalışamayacak 
durumda olanlar ve yoksullar, Hristiyanlık inancının dışında devletin koruma-
sı altına alınmaktadır. Devlet sorumlu tutulmaktadır. Locke, devlet anlayışında 
birey, mülkiyet ve çalışmayı öne çıkarmaktadır. Yoksullukla mücadelede birey-
ciliğe, mülk edinmenin önemine ve herkesin çalışmasının gerektiğine dikkat çe-
kilmektedir. Dolayısı ile kazanmanın önemine, yoksulluk yerine çalışmanın kut-
sanmasına ve bireylerin çalışabilecekleri işlerin devlet tarafından sağlanmasına 
dikkat çekilmektedir. Jean-Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi adlı eserinde, 
toplumda adalet ve eşitliğin sağlanmasında devletin yoksullukla mücadelesine ve 
özgürlüğün ve eşitliğin sağlanması anlamına gelen kamu yararı düşüncesine işaret 
etmektedir. 

Jean- Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. M. Tahsin Yalım, İstanbul: Devin 
Yayınları, 2005. 

İslam inancında da çalışmanın ve çalışanın korunmasının önemine işaret 
edilmiş ve “...çalışanın alın teri kurumadan emeğinin ödenmesi” anlayışı emre-
dilmiştir. Aynı şekilde, helal kazancın önemine işaret edilmiş ve fakirlere yardım 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca “zekât” farz olarak kabul edilmiştir. Ancak 
belirtilen düzenlemelerin kim zaman bireylerin sorumluluğuna ve inanışlarına 
bırakıldığı belirtilmelidir. Devlet ise en azından bugünkü ülkemiz uygulamasıyla 
herhangi bir sorumluluk ve görev yüklenmemiştir. Yoksulluk ile mücadele ve ça-
lışamayacak durumda olanlara yardım edilmesi, iyi insan ve iyi mümin olmanın 
gereğine terk edilmiştir.

Gerek Orta Çağ Avrupası’nın gerekse İslam toplumlarının bireysel sorumlulu-
ğa terk ettiği, sosyal adalet ve eşitliğin sağlanması düşüncesi, Fransız İhtilali son-
rasında gelişen devlet anlayışının görev alanının belirlenmesinde etkili olmuştur. 
Dinî inanışların alanında bırakılan sosyal adaletin ve eşitliğin sağlanması, dev-
letin temel görevleri hatta unsurları arasında sayılmıştır. Aynı şekilde, pek çok 
alandaki koruyucu düzenlemeler, ülkelerin hukuk sistemlerine ve sosyal politika 
alanında oluşturdukları kurumlara ve politikalara yansımıştır.

Kamu müdahalesi araçlarının gelişiminde rol oynayan önemli nedenlerden 
biri de kültürel nedenlerdir. Toplumlarda gerek aile içi ve gerekse genel yardım-
laşma anlayışının, ister dini isterse toplumsal endişelerden kaynaklansın geçmiş-
ten beri uygulanıyor olması, devletlerin koruyucu mevzuat oluşturmasında rol 
oynamıştır. Benzeri pek çok gelenek ve alışkanlıklar kamu müdahalesi araçlarının 
oluşumunda önemli rol oynamıştır.

Toplumda haksız rekabetin önlenmesi, verimliliğin yükseltilmesi, toplumun 
sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerle mücadele edilmesi gibi faktörler 
kamu müdahalesi araçlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. İhtilalci hareket-
lere karşı toplumun korunması, devlet ve hukuk düzeninin sürdürülmesi, halkın 
iç ve dış tehlikelere karşı güven içerisinde yaşama duygusunun güçlendirilmesi, 
morali yüksek bir toplum ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Bu nedenler 
de, kamu müdahalesi araçlarını oluşturmada ve çeşitlendirmede aynı derecede 
öneme sahiptir.
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Kamu Müdahalesi Araçları

Yasal Düzenlemeler 
Devletin ekonomik ve sosyal sorunlar ile mücadelesindeki en önemli araç yasal 
düzenlemelerdir. Başlangıçta çok sınırlı toplum kesimlerini kapsayan yasal dü-
zenlemeler, sonradan bütün toplum kesimlerini kapsamış ve hatta aynı ülkede 
birçok ülke vatandaşını da kapsamına alarak uluslararası bir boyut kazanmıştır. 
Başlangıçta işçiler ile işverenler arasındaki problemleri çözmek üzere iş koşulları, 
iş süreleri ve ücretler gibi sınırlı alanlarda karşımıza çıkan yasal düzenlemeler, 
günümüzde bütün toplum kesimlerini ilgilendiren sosyal sorun alanlarını kapsar 
hale gelmiştir. İşsizlik, yoksulluk, sosyal güvenlik, dışlanma, ayırımcılık, çocuk ça-
lıştırma yasağı, çevrenin korunması gibi alanları ilgilendiren yasal düzenlemeler 
bu çerçevede sayılabilecek yeni alanlardır.

Toplumsal hayatı ilgilendiren alanlarda çıkartılan yasal düzenlemeler bir taraf-
tan devletin bu alanlara müdahalesi ile ilgili sınırları ortaya koyarken diğer taraf-
tan da bu müdahalenin meşruiyetini ortaya koyacaktır.

Yasal düzenlemeler hiyerarşisi içerisinde geliştirilen her bir kamu müdahalesi, 
gücünü başta anayasa olmak üzere ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerden 
almak zorundadır. Bu anlamda hem tehlikelere ve tehlikelerin zararlarına karşı 
korunmaya yönelik tedbirlerin gücünü ortaya koymak hem de bu yolla ortaya 
çıkan kamu müdahalesinin hukukiliğini göstermek bakımından yasal düzenle-
meler önemlidir.

Türkiye’de ve bütün ülkelerde toplumu ilgilendiren sosyal sorunlara karşı ge-
liştirilen kamu müdahalesi aracı olarak yasal düzenlemeler kaynağını ve gücünü 
Anayasa’dan almaktadır. Örneğin 1982 Anayasası’nın üçüncü bölümünde devlete 
ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi, çalışma ve sözleşme hürri-
yeti, dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, toplu pazarlık hakkı, grev hakkı, üc-
rette adalet sağlama, sağlık, çevre, konut ve sosyal güvenlik gibi alanlarda görevler 
yüklenmiştir (1982 Anayasası md. 41-65). Bu haklar, hem kişilerin bu alanlara 
yönelik taleplerinin hukuki kaynağı ve güvencesini, hem de devletin bu görevle-
rini yerine getirebilmek için üreteceği başta yasal düzenlemeler olmak üzere di-
ğer kamu müdahalesi araçlarının meşruiyetini sağlayacaktır. Diğer bir ifade ile bu 
hakların ve müdahalenin güvencesini oluşturacaktır.

Anayasa’ya aykırı olmamak üzere anayasal güvenceye sahip olunan hakların 
nasıl kullanılacağı, kimleri kapsayacağı ve sınırlarının belirlenmesi gibi konular 
ile devlete yüklenen sorumluluklar ve sınırları yasalar, tüzükler ve yönetmelikler 
aracılığı ile belirlenir. Anayasal bir güvenceye sahip olan “dinlenme hakkı”nın na-
sıl kullanılacağı kanun, tüzük ve yönetmelik ile belirlenir. Bu örnekten hareketle 
sosyal hayatı ilgilendiren bütün anayasal hakların benzer şekilde düzenleneceğini 
söyleyebiliriz.

Sosyal politikayı ve kamu müdahalesini doğrudan ilgilendiren yasal düzenle-
melerin başında 4857 Sayılı İş Kanunu gelmektedir. İlk olarak 1936 yılında bir iş 
sözleşmesine dayanarak işverenlerin yanında çalışan işçilerin çalışma şartları ve 
çalışma ortamına ilişkin düzenlemeler yapma ve işçileri koruyucu yönde tedbirler 
alma ihtiyacından doğan İş Kanunu’na ilişkin düzenlemeler, önemli süreçlerden 
geçmiştir. İş Kanunu’nun bugünkü yapısına ilişkin son kapsamlı düzenleme 2003 
yılında yapılmıştır.

Kaynağını ve gücünü yasal 
düzenlemelerden almayan 
müdahaleler, hangi problemi 
çözmeye yönelik olursa olsun 
demokratik toplumların meşru 
kamu müdahalesi olarak kabul 
edilemez. 
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İş Kanunu işin düzenlenmesi, işçinin korunması, işverenlerin ve işçilerin 
karşılıklı hak ve borçlarının düzenlenmesi, ücretin korunması, çalışma hayatı-
nın düzenlenmesi ve geliştirilmesi, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinin kurala 
bağlanması ve iş sözleşmesinin haksız yere sona erdirilmesinin önüne geçilmesi 
açısından önemli düzenlemeler getirmektedir. Asgari ücretin, iş süreleri ve koşul-
larının belirlenmesi, kadınların ve çocukların çalışma hayatına karşı özel olarak 
korunması, dinlenme sürelerinin düzenlenmesi gibi pek çok koruyucu önlem de 
İş Kanunu’nda yer almaktadır. Görüldüğü üzere İş Kanunu, sosyal politikanın 
amacına ve ruhuna uygun olarak çalışma hayatına yapılacak müdahaleleri ve sı-
nırlarını belirlemek bakımından önemli bir kamu müdahalesi aracıdır. 

Asgari ücretle ilgili yasal düzenlemenin sosyal politika açısından anlamını araştırınız.

Yasal düzenlemeler hiyerarşisi içerisinde sosyal politika aracı olarak üretilen 
Anayasa ve kanunlardan sonra gelenler tüzükler ve yönetmeliklerdir. Tüzükler 
kanunların uygulanışını, yönetmelikler ise kanunların ve tüzüklerin nasıl uygula-
nacağına ilişkin düzenlemelerdir. Örneğin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39.madde-
sine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği, asgari ücretin belirlenmesi 
sırasında uyulacak esasları belirler. Bu anlamda Kanun bir hakka ilişkin teminat 
getirirken, uygulama yönetmeliğin ürünü olmaktadır. Bu örnekten hareketle yö-
netmeliklerin de önemli bir kamu müdahalesi aracı olduğunu belirtebiliriz. 

Kamusal Politikalar
Sosyal politikanın kapsamına giren toplum kesimlerinin ekonomik, sosyal, fizik-
sel, mesleki, psikolojik ve hukuki risklere karşı korunmasına yönelik olarak geliş-
tirilen yasal düzenlemeler, tesadüflere bağlı olarak yapılamayacağı gibi ekonomik 
ve sosyal alt yapısı olmayan anlık kararlara da dayandırılamaz. Bu düzenlemelerin 
her biri kısa, orta ve uzun vadeli politikaların birer ürünüdür. İzlenilen politikalar 
bağımsız bir araç olma özelliğine sahip değildir. Ancak her yasal düzenlemenin ve 
kamusal kurumun arkasında bir politikanın olduğunu söyleyebiliriz. En önemli 
sosyal politika araçlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu kurumun 
dayandığı yasal çerçeve, üzerinde çok uzun yıllar düşünülen, tartışılan ve değişik 
şekillerde uygulama ve denemelerle günümüze taşınan sosyal güvenlik politika-
sının bir yansımasıdır. Devlet izlediği sosyal güvenlik politikası ile vatandaşlarını 
hastalık, yaşlılık, analık, malullük, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve işsizlik gibi 
risklere karşı korur ve bu politikanın ürünü olarak yasal düzenlemeleri yapar ve 
ilgili kurumları kurar.

Aynı şekilde kamu tarafından izlenilen istihdam ve işsizlikle mücadele po-
litikası ile istihdam genişletilmeye ve işsizlik azaltılmaya çalışılır. İzlenilen aktif 
işgücü piyasası politikaları ile işgücünün istihdam edilebilirliği yükseltilmeye ça-
lışılırken pasif işgücü piyasası politikaları ile işsizlik durumunda yaşanılacak gelir 
kayıpları telafi edilmeye ve olası sosyal sakıncalar giderilmeye çalışılır.

Kamu izlediği ücret politikaları ile hem ücretin asgari miktarını yani pazarlık 
konusu edilemeyecek miktarını belirlerken hem de ülkedeki ücretler genel dü-
zeyini etkileme yanında gelir dağılımının adil olmasını sağlama ve ücretleri ve 
ücretlileri koruyucu yönde alınacak önlemleri belirleme çabası içerisinde olur. 
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Kamu tarafından izlenilebilecek sosyal politikaların sayısını artırmak mümkün-
dür. Büyüme ve kalkınma politikaları, gelir ve refah politikaları, insan dostu büyü-
me ve kalkınma politikaları, vergi adaletini sağlamaya yönelik vergi politikaları, 
çalışma barışını sağlamak üzere izlenecek politikalar, halkın alınacak ekonomik ve 
sosyal kararlara katılımını sağlamaya yönelik ekonomik demokrasi içerikli politi-
kalar, halkın sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik sağlık politikaları ile özel-
likle kız çocuklarının okullaşma oranlarını ve kadınların işgücüne katılım oran-
larını yükseltmeye yönelik eğitim politikaları, bu politikalara örnek gösterilebilir. 

Vergi politikaları hangi özelliklerinden dolayı sosyal politika kapsamında bir kamu 
müdahalesi aracı olarak düşünülmektedir? 

Türkiye’nin ailenin korunması, geliştirilmesi ve yoksullukla daha iyi mücade-
le edebilmek amacı ile bu alandaki dağınıklığı önlemeye yönelik 2011 seçimleri 
sonrasında oluşturduğu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ailenin korunması 
ve geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele politikasının bir ürünüdür.

Görüldüğü üzere kamu müdahalesi araçları içerisinde izlenilen kamu sosyal po-
litikaları, hem yasal düzenlemelere kaynaklık etme ve hem de bu alanlarda oluştu-
rulacak kamusal kurumların belirlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Kamusal Kurumlar
Kamu müdahalesi araçları içerisinde önemli bir yere sahip olan kamusal sosyal 
politika kurumları, hem kamusal sosyal politikaları hazırlayan hem de bu politi-
kaları hayata geçiren kurumlar olarak ayrı bir önem taşır. Aynı şekilde toplumu 
tehlikelere karşı koruma amacını taşıyan yasaların çıkarılmasına katkı yapan ve 
hem de bu yasaların uygulanmasını gerçekleştiren birimler olarak kamusal ku-
rumlar önemlidir. Devlet, bu kurumlar aracılığı ile halkı tehlikelere ve tehlikelerin 
zararlarına karşı korumaya çalışır ve ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bu-
lunur. Bu kurumların en önemlileri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu’dur. Bu Kurumlar doğrudan sos-
yal politika kurumları olarak kabul edilir. Ayrıca toplumun eğitimi, sağlığı, barın-
ması, korunması, güvenliği, beslenmesi gibi alanlarda görev yapan kamu kurum-
ları da doğrudan olmasada, dolaylı sosyal politika kurumları olarak kabul edilir. 
Geleceğe güvenle bakan, iç ve dış güvenliğinden emin bir toplum yaratılabildiği 
takdirde, işgücünün verimliliği ve motivasyonu yüksek olacaktır. Toplumun en 
önemli zenginliği olan insan sermayesinden en üst düzeyde yararlanmanın yolu 
bu türden kurumların güçlü olmasından geçmektedir.

Kamusal sosyal politika kurumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere kurumların web site-
lerinden ulaşabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sitesi 
www.ailevecalısma.gov.tr, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesi: www.sgk.gov.tr, 
Türkiye İş Kurumu’nun web sitesi: www.iskur.gov.tr’dir. 

Doğrudan sosyal politika kurumlarından en önemlisi “Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı”dır. Bakanlık sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal 
politika ve stratejiler geliştirmekle de görevlidir. Bakanlık, esas olarak sosyal gü-
venlik sistemi dışında kalan ve tehlikeler ile tehlikelerin zararları karşısında ko-
rumasız durumda olan ve bu nedenle özel olarak korunmaya muhtaç durumda 
olanların korunması görevini üstlenmiştir. 
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Ailenin korunması ve refahının artırılması çocukların, kadınların, engellilerin, 
yaşlıların, şehit yakınları ve gazilerin her türlü ayırımcılık, mağduriyet ve mahru-
miyetten korunması Bakanlığın görevleri arasında sayılmaktadır. Sosyal yardım 
ve korunmaya muhtaç kesimlere yönelik yardım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 
yürütülmesi, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile içerisinde yetişmesi-
nin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve gerçek ya da 
tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin koordine 
edilmesi diğer görevler arasındadır. Yapılan yardımlar ve yardım yapılan kişilerle 
ilgili standartlar geliştirilmesi ve bilimsel veri tabanı oluşturulması, uluslararası 
faaliyetlerin izlenmesi ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının sağlanması 
da Bakanlığa görev olarak verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, sosyal politika açısından korunmaya muhtaç kesimlerin ko-
runmasına ilişkin yasaların ve geliştirilen politikaların bir anlam ifade edebilmesi 
için, böyle bir Bakanlığın varlığı gereklidir. Devlet, bu Bakanlık aracılığı ile yuka-
rıda belirtilen amaçlara ulaşmak için müdahalede bulunur. Bu özelliği ile Bakan-
lık, bir kamu müdahalesi aracıdır.

Bakanlık, kendisine verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmek için, 
çok önemli birer sosyal politika aracı olarak, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğü gibi birimler oluşturmuştur. Bu genel müdürlüklerin her biri, kendi 
görev alanlarında yer alan kesimlerin korunmasına ilişkin olarak bir taraftan yasal 
düzenlemeleri ve politikaları hazırlarlar, diğer taraftan da yardıma ihtiyacı olanlar 
ve yardım yapacaklarla ilgili olarak müdahalede bulunurlar.

Sosyal politika açısından taşıdığı önemden bu kitapta yer alması uygun görü-
len iki kuruluş daha görev yapmaktadır. Bu kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve Türkiye İş Kurumudur. 

Önemli bir sosyal politika kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, 2003 yı-
lına kadar üç ayrı genel müdürlük olarak görev yapmakta idi. Kamuda memur 
statüsünde idare hukukuna tabi olarak çalışanlar, sosyal güvenlikleri açısından, 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne tabi idiler. İşçi statüsünde kamu ya da özel 
kuruluşlarda hizmet akdi ile çalışanlar, sosyal güvenlikleri açısından Sosyal Sigor-
talar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, kendi nam ve hesabına çalışanlar ise sosyal 
güvenlikleri açısından Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne tabi idiler.

Üç ayrı Sosyal Güvenlik Kurumu, mensuplarına sunduğu hizmetler ve riskler 
karşısında korunma tedbirleri bakımından büyük farklılıklar taşımakta idi. Sosyal 
güvenlik hizmetlerinden sağlığa ve bağlanan emekli aylıklarına kadar oluşan farklı-
lıklar, sosyal politikanın amaçları ile ters düşen sonuçlara yol açmıştır. Bu karışıklık-
ların önüne geçmek, benzer tehlikeler ve benzer durumlar karşısında ülke insanına 
benzer hizmetlerin verilmesini sağlamak ve çalışma hayatında düzenin kurulması 
için bu kurumların bir çatı ve tek mevzuat altında toplanması kaçınılmaz olmuştur.

Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak 2003 yılında üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı adı altında, 4947 Sayılı Kanun ile 2003 yılında Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığının ilgili kurumu olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır (Resmi 
Gazete, 24.07.2003 tarih ve 25178 sayı). 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sosyal güvenlik politikalarının belirlen-
mesi ve bunların uygulanması, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması, 
yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerinin hazırlanması ve çalı-
şanları tehdit eden ekonomik, sosyal, mesleki, psikolojik ve hukuki risklere karşı 
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korunması gibi görevler ile ilişkilendirilmiştir. Başkanlık, çalışanları risklere karşı 
korumak için sosyal sigorta hizmetlerini kurar ve uygular. 

Bu özellikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, hem çok önemli bir sos-
yal politika kurumudur hem de bir kamu müdahalesi aracıdır.

Son olarak hem sosyal politika kurumu olma, hem de bir kamu müdahalesi 
aracı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nü de teşkilat yapısı, amacı ve 
görevleri açısından incelemek yararlı olacaktır. 

Çalışma Bakanlığına bağlı bir birim olarak 1946 yılında kurulan Kurumun ilk 
adı, İş ve İşçi Bulma Kurumudur. Bu Kurum 2003 yılında 4904 Sayılı Kanun ile 
bugünkü teşkilat yapısına kavuşmuş ve Türkiye İş Kurumu adını almıştır (Resmi 
Gazete, 05.07.2003 tarih ve 25159 sayı). İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yay-
gınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi amacı (md.1) ile kurulan İŞKUR, bu özel-
likleri ile hem çok önemli bir sosyal politika aracı hem de bu amaca ulaşabilmek 
için iş piyasasına müdahale eden bir kamu müdahalesi aracıdır. 

İŞKUR’un amaçlarını gerçekleştirebilmesi için 4904 sayılı Kanun’un üçüncü 
maddesinde Kurum’a ulusal istihdam politikalarını oluşturma, istihdamın ko-
runması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yolu ile işsizliğin önlenmesi görevle-
ri verilmiştir. Ayrıca, bir işte çalışıyorken kendi isteği dışında işini kaybedenleri 
hem işsizliğin sonuçlarından korumak hem de onları yeni işlere hazırlamak da 
Kurumun görevlerindendir. Bu anlamda ulusal sosyal politika araçları içerisinde 
önemli bir yeri olan İşsizlik Sigortası işlemlerini yürütmek Kurumun görevidir.

İŞKUR’un istihdamın korunması ve geliştirilmesi görevlerini etkin bir şekilde 
yerine getirebilmesi için, diğer bir ifade ile işgücünün işe girebilmesi ve istihdam-
da kalabilmesi için işgücü piyasasına ilişkin bazı çalışmaların yapılması gereklidir. 
İyi işleyen bir işgücü piyasası ve sağlıklı bir istihdam politikası için inanılır ve 
güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Hem bu verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi, 
hem de işgücü piyasası taraflarının hizmetine sunulması piyasanın etkinliği açı-
sından önem taşımaktadır. İş ve meslek analizleri yapmak, kaybolmaya yüz tutan 
meslekleri belirlemek ve ortaya yeni çıkan ve çıkması muhtemel mesleklere ilişkin 
çalışmalar yapmak, işgücünü bu mesleklere uygun olarak yetiştirmek, iyi işleyen 
iş piyasaları için önemli ve gerekli çalışmalardır.

Kurumdan beklenilen önemli görevler arasında, işe yerleştirme hizmetlerine 
aracılık etme, özel olarak korunmaya muhtaç toplum kesimlerine yönelik zorun-
lu istihdamı ve istihdam alanlarını düzenleme, ikili ve çok taraflı anlaşmaların 
hazırlanması çalışmalarını yapma ve uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarının 
uygulanmasını sağlamak gibi hizmetler de yer almaktadır.

Kamu müdahalesi araçları içerisinde yer alan ve örnek düzenleme olarak ve-
rilen bu dört kurumun gerek yasal düzenlemeleri gerek politikaları ve gerekse 
çalışmaları incelendiğinde, dinamik bir yapılarının olduğu gözlenmektedir. Bura-
dan yola çıkarak, sosyal politika ve özellikle kamu müdahalesi alanının, toplumun 
ekonomik ve sosyal yapısında ortaya çıkan değişim ve gelişime paralel olarak bu 
dinamik yapıyı göstermek zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Toplumun ihtiyaç-
larına cevap vermeyen yasaların, politikaların ve kurumların başarılı bir şekilde 
uygulanma şansı yoktur. Kamu müdahalesi araçlarının başarı şansı, toplumun 
ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarındaki değişimi izleme ve an-
lama hızı ile yakından ilgilidir. 

Bir sosyal politika ve kamu müdahalesi aracı olarak Devlet Planlama Teşkilatının 
önemi nedir? 3
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Kolektif Kendi Kendine Yardım Mekanizması

Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
Sosyal Politikanın kapsamında yer alan toplum kesimlerine yönelik teorik amaç-
ların pratiğe dökülmesi ya da uygulanabilmesi için, ulusal araçlardan biri olan 
kamu müdahalesi araçlarından yukarıda bahsedilmişti. İkinci grupta ise “Kolektif 
Kendi Kendine Yardım Araçları” yer almaktadır. 

Kendi kendine yardım araçlarının ortaya çıkışında Sanayi Devrimi sonrasında 
oluşan ekonomik ve toplumsal şartların etkisini gözlemek mümkündür. Sanayi-
leşmeye bağlı olarak el ve ev emeğine dayalı çalışma düzeni olan lonca sisteminin 
sona ermesi ve bu sistem içerisinde çalışanların yanında, toprakta çalışan köylüle-
rin işlerini kaybetmesi ve sanayi merkezlerine göç ederek işçi sınıfına eklenmesi, 
işçi sınıfının kısa sürede büyümesine yol açmıştır. 

İşçi sınıfında yaşanan sayıca artış yanında, Sanayi Devrimi sonrası oluşan fab-
rikasyon üretimin ücretlerde düşüşe neden olması ve iş süreleri ile iş koşullarını 
kötüleştirmesi, işçi sınıfının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları ağır-
laştırmıştır. Ağırlaşan koşulların yol açtığı toplumsal sorunları çözmek ve mevcut 
düzeni koruyabilmek için ilk kamu müdahalesi araçlarının işçiler ve onların so-
runlarına uygulandığı görülmüştür. 

Ancak yeni sanayi merkezlerinde sayıları giderek artan ve aynı ekonomik ve 
sosyal sorunlar içinde kalan işçilerin ortak bir bilince ulaşmaları zor olmamıştır. 
Burada artan sefalet ve kötüleşen çalışma koşullarının etkisi olduğu gibi, döne-
min sosyal ve siyasal düşüncelerinin de etkisi olmuştur. Durumları ağırlaşan diğer 
toplum kesimlerinin de işçi sınıfına destek vermesi, çalışanların sermaye karşısın-
da güçlü bir blok oluşturmasını sağlamıştır. 

İşçi hareketleri, sendikalar aracılığı ile işverenler karşısında yeni bir denge du-
rumunu ortaya çıkartırken, aynı zamanda bu tecrübe ile güçlü bir sendikal kül-
türün oluşumunu da sağlamıştır. Sanayi toplumunun ortaya çıkardığı sorunların 
demokratik sistem içerisinde kalınarak çıkar mücadelelerinin sınıf çatışmaları 
yerine sendikalar ve toplu pazarlık sistemi ile çözülmesi kültürü oluşmaya baş-
lamıştır. İlk kendi kendine yardım araçları örnekleri bu şekilde ortaya çıkmıştır. 
İlerleyen süreçte sendikaların toplu pazarlık, grev ve toplu sözleşme hakları ile 
donatılması, çalışma hayatının güçlü bir aktörü olarak ortaya çıkmalarına ve sos-
yal politikaları şekillendiren etkili bir araca dönüşmelerine neden olmuştur.

Demokrasi anlayışındaki gelişmeler, kamunun artan ve çeşitlenen hizmet 
yükleri, her alana yetişememe, kamusal düzenlemelerin çağın ihtiyaçlarına uyum 
gösterecek esnekliğe sahip olmaması ve özel olarak ilgilenilmesi gereken alanların 
her geçen gün çeşitlenmesi ve hacminin genişlemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan 
ve gelişen kolektif kendi kendine yardım araçları birtakım amaçları gözetmekte-
dir. Bu amaçların başında, kendi kendine yardımın ortaya çıkardığı tatmin duy-
gusu yer almaktadır. Demokrasinin gelişimine katkı yapma, sivil toplumu ortaya 
çıkarma ve güçlendirme, daha iyi yaşam koşullarına ulaşma, yurttaşlık bilincini 
geliştirme, devletin sosyal politika fonksiyonlarının geliştirilmesi ve denetlenmesi 
gibi amaçlar da, diğer önemli amaçlardandır. 

Kolektif kendi kendine yardımın en önemli aracı sendikalardır. Ekonomik, 
sosyal ve siyasal yapıda ortaya çıkan değişmelere bağlı olarak sendikalar yanın-
da vakıflar, kooperatifler, dernekler, siyasal partiler ve gönüllülük esasında faliyet 
gösteren diğer yardım kuruluşları da toplumlarda önem kazanmaya başlamıştır. 
Sivil toplum kuruluşları olarak faliyet gösteren bu kuruluşlar, demokratik top-
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lumlarda daha fazla önem kazanmıştır. Geleneksel toplumlarda bu kuruluşların 
yanında dini endişelerden ve ihtiyaçlardan doğan ve tüzel kişiliğe sahip olmayan 
grupların da önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz.

Gerek kamu müdahalesi gerekse kolektif kendi kendine yardım araçlarının 
gelişiminde sivil toplum anlayışının ya da sivil toplum kuruluşlarının rolü çok 
önemlidir. Bireylerin, kamusal alanda bir dizi hak ve yükümlülüklerle donatılma-
sı sivil toplum anlayışını ifade eder. Ancak modern toplumlarda hiçbir kesimin 
iktidar olamamasıyla, hiçbir hakim ideolojinin öncülüğüne ihtiyaç duyulmaması 
ile devlet ve toplum arasında demokratik sivil toplum ilişkisinden söz edilebilir. 
Bu anlamda, sivil toplum içindeki topluluklar için çoğulculuk, birbirlerine karşı 
özerklik, kamusallık, birbirlerine karşı sorumluluk, bireysellik (özellik) ve yasallık 
yani uymaları gereken ortak çerçeveler önem taşımaktadır. Günümüzün enfor-
masyon toplumu yapısında, sivil toplum örgütlerinin fonksiyonları artarak de-
vam etmektedir. Drucker’in de belirttiği gibi hükümetler II. Dünya Savaşı’ndan 
itibaren dünyanın pek çok yerinde bürokrasiye boğulmuşlardır. Dolayısı ile hü-
kümetler standart kamu görevleri ile sınırlı kalmıştır. Hükümetlerin sosyal so-
runlara yeterince zaman ayıramaması, sivil toplum kuruluşlarının modern top-
lum sorunlarını çözmeye talip olmalarına neden olmuştur (Drucker, 1995: 15). 
Sivil toplum kuruluşları bu ihtiyaçtan yola çıkarak, insanı değiştirmeye, eğitmeye, 
maddi ve manevi refahlarını sağlamaya, yurttaşlık bilincini geliştirmeye, diğer 
toplumsal kesimlerle dayanışma bilincini geliştirmeye, toplumu daha çoğulcu 
hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bu örgütler siyasallaşma sorunu yaşamadıkları 
sürece amaçları, hükmetmek değildir. Kamuoyunda güç kazanmak sureti ile top-
lumun sorunlarının çözümüne katkı yapmak ve hükûmetleri daha duyarlı olmaya 
zorlamaktır. Sivil toplum kuruluşlarının sosyal politika açısından taşıdığı önem, 
Giddens’in de belirttiği gibi “demokrasinin demokratikleşmesi” ve güçlü bir yurt-
taşlık kültürünün gelişmesi durumunda öne çıkmaktadır (Giddens, 2000a: 92). 
Sivil toplum kuruluşları demokratik tutumların geliştirilmesine katkı yapar. İyi 
işleyen bir demokraside hükûmet, ekonomi ve sivil toplumun dengede olması 
gerekir. Sivil toplum kentleşme ve uygarlaşma bağlamında gelişmektedir. Ancak 
Türkiye’de nüfusun %76’sı kentlerde yaşamasına rağmen, kentli kültürü yeterince 
geliştirilemediği için, sivil toplum kuruluşları gelişmiş toplumlarda olduğu kadar 
güçlenememiş ve demokrasi kültürü de olgunlaştırılamamıştır. Türkiye’de 2000 
yılında 61.000 olan dernek sayısı son onbeş yılda önemli bir sıçrama göstermiş ve 
2015 yılı itibarıyla 108.504’e ulaşmıştır. Bu derneklerin üye sayısı 10.036.945 kişi 
olup, 1.935.231’i kadındır. Avrupa’da dernek sayısı ile ilgili veriler farklılık göster-
mekle beraber 2004 yılında Almanya’daki dernek sayısının 2.100.000, Fransa’da-
ki dernek sayısının 1.470.000 ve ABD’de 1.200.000 olduğu görülmektedir. 2004 
yılına ait bu rakamların bile ülkemizdeki dernek sayısının çok üzerinde olması 
söz konusudur. Bu sayılar ülkelerin sivil toplum anlayışının neresinde olduğunun 
da bir göstergesidir. Türkiye’deki derneklerin 17.803’ü dini, 33.319’u mesleki ve 
dayanışma, 20.166’sı spor, 6.844’ünün insani yardım ve yalnızca 1.665’inin hak 
ve savunuculuk dernekleri olduğu görülmektedir. (http://www.dernekler.gov.tr). 
Bu nedenle ülkemizde hâlâ paternalist anlayış yani “devlet baba” kültürü hakim-
dir. Dolayısı ile her şeyi devletten bekleme kültürü, sivil toplum ve demokrasinin 
gelişiminin önünde önemli bir engeldir. Demokrasi ve sivil toplumun yeterince 
güçlenememesi ise sivil toplum kuruluşlarının kolayca siyasallaşabilmesine neden 
olmaktadır. Türkiye’de kentleşme ve şehirlileşme yeterince geliştirilemediği için 
devletin ve sivil toplum kuruluşlarının dolduramadığı alanlarda, aile içi dayanış-

Enformasyon Toplumu: 
Bilginin en değerli kaynak 
ve en temel ürün olduğu; 
iletişim ve enformasyon 
teknolojilerindeki gelişmelerin 
biçimlendirdiği yeni bir 
toplumsal yapıyı ifade 
etmektedir.
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ma ve cemaatler etkili olmaktadır. Bu durum, otoriter bir devlet ve zayıf bir sivil 
toplum anlayışının sonucudur (Fukuyama, 1998: 145vd.).

İşverenlerin ya da sermayedarların, üyelerinin ekonomik ve sosyal durumla-
rını korumak ve geliştirmek amacı ile kurdukları benzeri kurumlar da kendi ken-
dine yardım aracı olarak kabul edilmekle birlikte, sosyal politikanın kapsamında 
yer alanlar ve geliştirilen korunma alanları sınırlamasından hareketle bu türden 
kurumlar üzerinde durulmayacaktır.

Sosyal politika disiplinin özelliklerinin ve öneminin incelendiği birinci üni-
tede de belirtildiği gibi sosyal politika disiplininin faliyet alanı kamusal alanı il-
gilendirmektedir. Kamusal alanla ilgili olmanın birinci özelliği, sosyal politikaya 
ilişkin bir tedbir ya da düzenlemenin kamu tarafından yapılmış olmasıdır. Başka 
bir ifade ile düzenlemenin ya da tedbirin arkasında bir kamu gücünün bulun-
masıdır. İkinci özellik ise bir sosyal politika tedbiri ya da düzenlemesi, gerçek 
ya da tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ise bu tedbirleri alan kurumların 
ya da tedbirlerin mutlak surette bir yasal ve kurumsal çerçevesinin bulunması 
zorunluluğudur. Bu nedenle kendi kendine yardım araçları olarak kabul edile-
bilmesi için sendikalar, vakıflar, dernekler, yeşiller, feministler, çevreyi koruma 
hareketleri ve benzeri kurumların işleyişini ve faliyetlerini düzenleyen bir yasal 
ve kurumsal çerçevenin bulunması gereklidir. Sendikalar Kanunu çerçevesinde 
faliyetlerini yürüten sendikaların, Vakıflar Kanunu çerçevesinde ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün gözetiminde faliyetlerini sürdüren vakıfların ve Dernekler Kanu-
nu çerçevesinde faliyet gösteren derneklerin bu özellikleri, kendi kendine yardım 
aracı olma özelliğinin arkasındaki yasal ve kurumsal güce tabi olma özelliğine 
örnek gösterilebilir. 

Gönüllülük esasında faliyet gösteren, yasal ve kurumsal bir çerçeveye tabi ol-
mayan kuruluşlar esas olarak sosyal politika benzeri hizmetler görüyor olsalar 
bile, yaptıkları hizmetlerin kurallara bağlı olmaması nedeni ile sosyal politika 
hizmeti olarak görülmesi mümkün değildir. Buna yardımcı ya da tamamlayıcı 
hizmetler denmesi mümkündür.

Kolektif kendi kendine yardım araçlarından en önemlileri olarak sendikalar, 
kooperatifler ve vakıflar ortaya çıkışı, gelişimi, faaliyetleri ve sosyal politika açı-
sından taşıdığı önem itibarı ile aşağıda incelenecektir. Çeşitli amaçlarla kurulan 
dernekler, siyasal partiler ve gönüllülük esasında faaliyet gösteren kurumlar da 
sivil toplumun gelişmesine ve demokrasiye olan katkıları ile hem toplumsal du-
yarlılığı artırıcı etkisi hem yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik edici özellikleri 
ile bu üç kuruma benzerlik gösterdiği için ayrıca incelenmeyecektir. 

Kolektif Kendi Kendine Yardım Araçları

Sendikalar
Kolektif kendi kendine yardım araçlarının en önemlisi sendikalardır. Günümüzde 
gelişmiş toplumların çalışma hayatı “kolektif çalışma düzeni” olarak adlandırılan 
ve karşılıklı olarak örgütlenen menfaat grupları (sendikalar) arasındaki ilişkilerin 
önemli ölçüde etkisi altındadır. Bu örgütler, temsil ettikleri grupların ekonomik 
ve sosyal çıkarlarını korumak ve geliştirmek için toplu pazarlık ve toplu sözleşme-
ler yolu ile çalışma hayatında etkili olmaya çalışırlar. 

Sendikalar karşılıklı iki grup halinde “işçi” ve “işveren” sendikaları olarak fa-
liyet göstermektedirler. İş sözleşmesi ile çalışanlar dışında, kamuda idare hukuku 
hükümlerine tabi olarak çalışan ve “memur” olarak nitelendirilen kamu çalışanla-
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rı da “memur” sendikalarını kurmaktadırlar. Memur olarak çalışanların sendikal 
hakları işçilere oranla oldukça geri kalmıştır. Sendikalar zayıf olan çalışanların çı-
karlarını koruma endişesinden kaynaklandığı için işçi sendikaları, işveren sendi-
kalarına oranla daha fazla gelişmiştir. İşveren sendikaları, işverenlerin sadece işçi 
sendikalarının karşısında bir topluluk olarak birlikte hareket etme isteklerinden 
ortaya çıkmıştır. Üretim araçlarına ve büyük maddi imkânlara sahip olan güçlü 
işverenlerin ayrıca bir sendikaya girerek güç kazanmaya ihtiyaçları yoktur. Bu ne-
denle işverenler genellikle işveren sendikaları içerisinde yer almazlar. İşverenlerin 
kendi aralarında oluşturdukları “ticaret odaları”, “sanayi odaları”, “ihracatçı birlik-
leri” gibi kuruluşlar, işveren sendikalarının verebileceği destekten daha fazlasını 
verebilecek güçtedir. Bu nedenle sendikalardan bahsedildiğinde işçi sendikaları 
akla gelmektedir.

Özellikle 19’uncu yüzyılda, Sanayi Devrimi sonrasında çalışma koşullarının 
giderek kötüleşmesi ve ücretlerin düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan ve dönemin 
siyasal düşüncelerinden de etkilenen sendikalar “birlikten güç doğar” düşünce-
sinin bir ürünüdür (İzveren, 1970: 37). Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma 
endişesinden ortaya çıkan sendikalar, bu özelliği ile tipik bir meslek kuruluşu 
özelliğini taşımaktadır. Ancak ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ortaya çıkan 
gelişmelere bağlı olarak, özellikle gelişmiş ülkelerde işçi sendikaları, üyelerinin 
çıkarları yanında bütün toplumu ilgilendiren problemlerle uğraşma politikaları 
ile bir sivil toplum kuruluşu olma özelliğine de sahiptir. Sendikalar, üyeleri dı-
şında diğer toplum kesimlerinin problemlerine de çözüm üretebilmek için ulusal 
ve uluslararası sendikal oluşumlar da meydana getirmişlerdir. Sendika Birlikleri, 
Sendika Federasyonları ve Konfedarasyonlar ulusal, Dünya Sendika Fedarasyonu, 
Milletlerarası Hür İşçi Sendikaları gibi oluşumlar da uluslararası sendikal üst ku-
ruluşlara örnek gösterilebilir. 

Sendikaların ortaya çıktığı ve geliştiği döneme bakıldığında, ekonomik ve si-
yasal liberalizm anlayışına bağlı olarak güç kazanan kapitalist iktisadi sisteminin 
neden olduğu sorunların yoğunluğu dikkati çekmektedir. Ekonomik ve sosyal 
sorunları çözebilmek için İngiltere’de 1829 yılından itibaren güç kazanan Robert 
Owen’in birleşme (koalisyon) fikri, Almanya’da Ferdinand Lasalle’nin siyasal ide-
olojisine bağlı olarak 1863 yılında kurduğu “Genel Alman İşçi Birliği” gibi olu-
şumlar günümüzün modern sendikacılık hareketlerinin ilk öncüleridir. 

Görüldüğü üzere sendikalar, işçilerin örgütlenmek sureti ile güç kazanmak ve 
işverenler karşısında uygun ücret ve çalışma koşullarını elde etmelerini kolaylaş-
tırmak veya mümkün kılmak için oluşturulan kendi kendine yardım kuruluşla-
rıdır. Sendikaların önemli rolü, işçilerin güçlü sermaye karşısında ezilmesine izin 
vermemek ve haklarını eşit olarak savunabilmesine imkân sağlamaktır. Devleti ve 
toplumu, emeği ile geçinen zayıf işçilerin sorunlarına karşı duyarlı hale getirmek 
de sendikaların temel amaçlarındandır. İşçi sınıfının sorunları yanında bütün 
toplumu ilgilendiren sorunlarla da uğraşan sendikalar, devletin izlediği ekonomik 
ve sosyal politikaların zayıf toplum kesimlerinin lehine olacak şekilde gerçekleş-
mesine çaba gösterir.

Sendikaların kendi kendine yardım hareketi olarak önem kazanabilmesi ve 
bütün toplum kesimlerini ilgilendiren sorunlarla uğraşarak günümüzün demok-
ratik devlet anlayışında bir sosyal denge unsuru olabilmesi için sendika (koalis-
yon) özgürlüğü ile toplu pazarlık/toplu sözleşme ve grev hakkı gibi demokratik 
haklarla donatılmış olması gerekir. Bu özgürlükler ve haklar, kaynağını ve gücünü 
o ülkenin anayasasından almalıdır.
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Çalışanların serbestçe sendika kurma, sendika seçme, sendikalara üye olma ve 
ayrılma hakkı olarak ifade edilen sendika özgürlüğünün güvence altına alındığı 
demokratik ülkelerde, toplu pazarlık/toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı, çalışan-
ların ekonomik ve sosyal durumlarını koruma ve geliştirmede öneme sahiptir. 
Pozitif sendika özgürlüğü olarak tanımlanan (Çubuk, 1979: 148) bu özgürlükler, 
çalışanların sendikalarla ilgili iradelerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlar. 
Çalışanlara sendika kurma ve üye olma hakkının tanınmış olması, sendikal öz-
gürlükler için yetmez. Aynı anayasal güvencenin, sendika kurmama, üye olma-
ma ve üyelikten ayrılabilme özgürlüğü olarak tanımlanan negatif özgürlükleri de 
içermesi gerekir (Çubuk, 1979: 149). 

Demokratik toplumlarda çalışma hayatına ilişkin kararların işçi ve işveren ta-
raflarınca önemli ölçüde birlikte alındığını belirtmiştik. Bireysel olarak sendikala-
ra üye olma özgürlüğü yanında toplu pazarlık/sözleşme ve grev hakkı gibi kolektif 
özgürlükler çalışanların durumlarını belirlemek açısından önem taşır. Demokra-
tik olmayan rejimlerde ise toplumu ilgilendiren ekonomik ve sosyal hayata ilişkin 
kararların alınmasında sendikaların etkilerinden söz etmek mümkün değildir. Bu 
toplumlarda çalışanlarla ilgili kararlar ya doğrudan doğruya tek taraflı olarak dev-
let tarafından ya da devlete hakim olan kişi ya da gruplar tarafından alınmaktadır. 
Katılımcılığın olmadığı, kararların tek taraflı alındığı toplumlarda sosyal denge ve 
barışın sağlanması mümkün değildir.

İlk olarak 1961 Anayasası ile anayasal güvenceye kavuşan sendikal özgürlük-
ler, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal hayatında yaşanan sıkıntılı dönemlerde 
zaman zaman kesintiye uğramış ise de 1982 Anayasası’nda “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” başlığı altında 51. maddeden itibaren güvence altına alınmıştır. 
Anayasa’nın 51. maddesinde çalışanların ve işverenlerin önceden izin almaksızın 
sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ay-
rılma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddede hiç kimsenin bir sen-
dikaya üye olmaya ve üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağına yer verilmiştir. 53. 
maddede toplu iş sözleşmesi yapma hakkı ve 54. maddede ise grev hakkı ve lokavt 
düzenlenmiştir. Günümüz şartları çerçevesinde sendikal faaliyetlere hakim pren-
sip ve kuralları, sendika/koalisyon özgürlüğünün tanındığı, toplu pazarlık/sözleş-
me hakkının verildiği ve grev hakkının barışcıl bir mücadele aracı olarak kabul 
edildiği bir anayasal düzen olarak ifade etmek mümkündür (İzveren, 1970: 53).

Sendikaların işkolu esasında faaliyette bulunmak üzere serbestçe ve önceden 
izin alınmaksızın kurulabileceğine ilişkin anayasal güvence ve 6356 sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenmiştir. 17. 
maddede sendikalara üye olmanın serbest olduğu, hiç kimsenin üye olmaya veya 
olmamaya zorlanamayacağı, 19. maddede ise işçilerin ve işverenlerin sendikalar-
da üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı hükümleri yer almış-
tır. Bir sosyal ve ekonomik hak olarak sendika/koalisyon özgürlüğü, güvencesini, 
Anayasa’nın 12. maddesinde yer alan, bu hakların hiçbir surette ortadan kaldırı-
lamayacağı gibi özüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir hük-
münden almaktadır. Sınırlamalar, ancak Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demok-
ratik toplum düzenine aykırılık iddiaları ile yapılabilir.

Toplu pazarlık ve sözleşme özgürlüğü de ilk defa 1961 Anayasası ve 275 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile düzenlenmiştir. 1982 Anayasası 
ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda da aynı özgürlük-
ler düzenlenmiştir. Toplu pazarlık ve sözleşme hakkının kullanılması 6356 sayılı 
Kanun’un 33. ve 41. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kurulu bulunduğu iş 
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kolunda çalışan işçilerin %1’ini, toplu iş sözleşmesinin kapsayacağı işyerinde çalı-
şan işçilerin yarıdan fazlasını; işletmede ise %40’ını temsil eden sendikalar, toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Burada aranan şartların nedeni, üyelerinin eko-
nomik ve sosyal çıkarlarını daha iyi savunabilecek sendikaların ve toplu pazarlık 
sisteminin varlığını sağlamaktır. Çok küçük sendikaların, güçlü işverenler karşı-
sında pazarlık gücünün yüksek olması mümkün değildir. Toplu pazarlık ve toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkının anlamlı olabilmesi, yaptırım gücü yüksek olan ve 
barışcıl bir mücadele aracı olarak kabul edilen grev hakkının tanınması ile müm-
kündür. 6556 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinde 
de grev hakkı düzenlenmiştir. Buna göre toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, 
uyuşmazlık çıkması durumunda, işçilerin iktisadi durumlarıyla çalışma şartlarını 
korumak veya düzeltmek amacıyla topluca çalışmamak suretiyle faaliyeti tamamen 
veya kısmen durdurabilirler. Burada amaç, işvereni toplu sözleşmeyi imzalamaya 
zorlamaktır. Bunun dışındaki nedenlerle işin durdurulması kanun dışıdır. Sendika 
özgürlüğü, toplu pazarlık ve grev hakkı gibi konular esas olarak iş hukukunun ko-
nularıdır. Sosyal politika açısından bizi ilgilendiren yönü, bu hakların, emeği ile ge-
çinen insanların ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz koşullarından korunmasın-
da bir sosyal politika aracı olarak oynadığı rolü ve taşıdığı önemi ortaya koymaktır. 

İdare hukuku hükümlerine tabi olarak çalışan kamu görevlileri, işçilerin sahip 
olduğu hakların önemli bir kısmına sahip değildir. Kamu görevlileri sendika ku-
rabilir ve toplu görüşme yapabilirler. Ancak toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına 
sahip değildir. İşçilere verilen hakların kamu görevlilerine sınırlı olarak verilmesi 
demokratik toplumun gerekleri ile uyuşmamaktadır. Kamu görevlileri açısından 
kollektif kendi kendine yardım araçları sınırlı işlemektedir.

Kooperatifler 
Kooperatifler, belirli ve ortak bir amaca ulaşmak üzere bireylerin ekonomik var-
lıklarını birleştirmek suretiyle oluşturdukları kurumlardır. Sosyal politika açısın-
dan kooperatifçilikte en belirgin amaç, kendi kendine yardım ilkesine dayanması 
ve ekonomik yönden üyelerine güç ve kuvvet kazandırmasıdır. Kooperatiflerde de 
sendikalarda olduğu gibi birlikten güç doğar anlayışı ile ekonomik zorluklarla baş 
etme, yaşam seviyelerini koruma ve yükseltme amacı, bir araya gelmenin temel 
nedenlerini oluşturmaktadır. Kooperatifçilikte, toplumun dar gelirli kesimlerinin 
birleşmek suretiyle elde ettikleri güçle, maddi ve manevi ihtiyaçlarını daha kolay 
elde etme amacı hakimdir. Kâr düşüncesi yoktur. Buna karşılık ekonomik zorluk-
ları yenme amacı vardır.

Kooperatifler, elde ettikleri başarılar ve üyelerine sundukları imkânlar ile sos-
yal politikanın temel amacı olan sosyal tezatların giderilmesi ve demokratik re-
jimin geliştirilmesi amaçlarına da katkı yapmaktadırlar (Çubuk, 1979: 157vd.). 
Kooperatifçilik sayesinde fert ve devlet kapitalizminin baskısı hafiflemiş, üretici-
nin tüketici üzerinde kurduğu hâkimiyet zayıflamış, ekonomik hayatta, üretici ile 
tüketici, emekle sermaye arasında mevcut bulunan ve sömürüye dayanan haksız 
tahakküm azaltılabilmiştir (Turan, 1979: 15).

Kooperatifçilik hareketi de sendikalarda olduğu gibi ilk olarak İngiltere’de or-
taya çıkmıştır. Sanayinin gelişmesi ve bunun sonucunda oluşan toplum grupları 
arasındaki aşırı gelir farklılaşması, sendikalarla birlikte kooperatiflerin doğumuna 
zemin hazırlamıştır. Robert Owen’in işçilerin kötüleşen durumlarını düzeltmeleri 
amacı ile kooperatifçiliği önermesi ile kooperatifler görülmeye başlanmıştır (İz-
veren, 1970: 73). 
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Türkiye’de kooperatifçilik hareketini başlatan Mithat Paşa olmuştur. Tarımla 
uğraşan çiftçilerin tefecilerden aldıkları kredileri ödeyemediklerini gören Mithat 
Paşa 1863 yılında “Memleket Sandıkları” nı kurmuştur. Ahmet Cevat (Emre), aynı 
tarihlerde yaptığı çalışmalarda, ülkenin kurtuluşunun kooperatifçilik hareketinde 
olduğunu belirtmiştir. Sosyal politika tarihimiz açısından çok önemi olan bu fi-
kirler, kooperatifçiliğin teorik çerçevesini ortaya koymakla birlikte, hareketin ge-
lişmesi için uygun ortamın sağlanamaması nedeni ile kurulan kooperatifler uzun 
ömürlü olmamıştır. Kooperatifçiliğin gelişimi, Atatürk’ün isteği ile 1931 yılında 
kurulan Türk Kooperatifçilik Derneği ile olmuştur. İlk defa 1961 Anayasası’nın 
51. maddesinde, devlete kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirler alma 
görevinin verilmesi ile bizzat yardım hareketi olarak kooperatifler önemli bir sos-
yal politika aracı olmuştur. 1969 yılında Kooperatifler Kanunu’nun kabul edilmesi 
ile birlikte, üreticiler ve tüketiciler başta olmak üzere dar gelirli bütün toplum 
kesimleri, ekonomik güçlüklerle başetmek amacı ile kooperatifler kurmaya baş-
lamışlardır. Üretim kooperatifleri küçük üreticileri, tüketim kooperatifleri bütün 
tüketicileri ve yapı kooperatifleri de dar gelirli toplum kesimlerini hayatın zorluk-
larına karşı korumada önemli gelişmeler göstermişlerdir.

Türkiye’de hâlen 37 ayrı türde 69.665 kooperatif faaliyet göstermektedir. Bu 
kooperatiflerin 7.443.108 ortağı vardır. Tarım satış kooperatifleri, konut yapı ko-
operatifleri, motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, tüketim ve pazarlama kooperatif-
leri en önemlileridir. Kooperatifler toplumun düşük ve orta gelir gruplarından 
insanları temsil ettiğine göre, sosyal politika aracı olarak kooperatiflerin ulaştığı 
büyüklüğü daha iyi değerlendirebiliriz.

Vakıflar 
Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir etki altında kalmadan, kendi istekleriyle ken-
dilerine ait mallarını veya her türlü ekonomik değerlerini ve haklarını mülkiyetten 
çıkartıp, belirli bir amaçla hayır ve hizmete ebedî olarak tahsis etmesinden oluşan 
tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Vakıflar, bu özellikleri 
ile sosyal politikanın giderek önemi artan kendi kendine yardım araçlarının en 
önemlilerinden biridir. İnsan hayatının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi, toplumsal 
düzenin korunması ve devamı için kurulan vakıflar, insan onurunun korunması 
yanında toplum ve devlet bütünlüğünü de sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Toplumsal 
sınıflar arasındaki farkların derinleşmesini önleyen, sınıflar arasında yakınlaşmayı 
sağlayan en önemli unsurun karşılıklı yardımlaşma olduğu bilinmektedir. Vakıfla-
rın düşünce kaynağı, diğer kendi kendine yardım araçlarından farklı olarak dinî 
inanışlardır. Diğer dinlerde de karşılıklı yardımlaşma öngörülmüş ve bununla ilgili 
olarak birtakım organizasyonlara gidilmiş ise de vakıf geleneği ve inancı daha çok 
İslamiyetten beslenmektedir. Hicri üçüncü asırdan itibaren vakıfların görünmeye 
başlanması bunu doğrulamaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti’nde vakıflar, batılı 
sosyal politikacıların da belirttiği gibi en ileri dönemini yaşamıştır. Bunda Osmanlı 
Devleti’nin esas olarak kendisini iç ve dış güvenliği sağlama görevi ile sınırlamış 
olmasının da etkisi vardır. Bu nedenle Osmanlı’da vakıflar, toplumun tüm ihtiyaç-
larına cevap vermeye çalışan tek yaygın toplumsal kuruluştur. 

Vakıfların hizmetlerinin genişlediği dönemlere baktığımızda, ekonomik geliş-
me ve genişlemenin yaşandığı dönemlere denk geldiğini görmekteyiz. Bu anlam-
da vakıflar, ekonomik ve mali durumun gücü ile yakından ilgilidir. Ekonomik 
ve mali durum güçlendikçe vakıf hizmetleri genişlemiş, zayıfladıkça hizmetler 
daralmıştır. 
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Vakıfların faaliyetleri incelendiğinde sosyal hizmet ve bayındırlık hizmetleri-
nin de önemli yer tuttuğunu görmekteyiz. O halde, dinî nedenler yanında sosyal 
ve kültürel nedenler de vakıfların oluşumunda etkili olmuştur. Vakıfların oluşu-
munda sahip olunan servetin ve gücün teşhiri düşüncesi de etkili olmuştur. Sahip 
olunan zenginlikler farklı şekillerde gösterilebilir. Servetin bir kısmının vakfedi-
lerek teşhiri ve toplumun sevgi ve saygısını kazanma düşüncesi önemli bir yer 
tutmaktadır (Özaydın, 2003: 748).

Sosyal politika kurumu olarak vakıfların en önemli fonksiyonu, sosyal güven-
lik ve sosyal yardımdır. Servet sahiplerinin sosyal sorumluluklarını artırma da ge-
lirin ve servetin yeniden dağılımını sağlamada vakıfların önemi yüksektir. Tüke-
timin ve savurganlığın önlenmesi yanında toplumsal sınıflar arasındaki farklılığın 
derinleşmesini önlemek ve istihdama katkı sağlamak, ihtiyaç içerisinde olanlara 
burslar ve eğitim yardımları yapmak da vakıfların önemli görevleri arasında yer 
almaktadır. Hatta eğitim yatırımları yolu ile eğitimin kalitesini geliştirmek, top-
lumsal grupların dengeli bir biçimde kalkınmasını sağlamak ve kişilerde yardım 
duygusunun güçlenmesi ve daha yüksek tatmine ulaşmasını sağlamak da diğer 
fonksiyonları arasında sayılmaktadır. 

Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanılan ekono-
mik ve sosyal kayıplara bağlı olarak güç kaybeden vakıflar, 1924 yılında kavuştuğu 
yasal ve kurumsal çerçevesini ancak 1970’li yıllarda yenileyebilmiştir. Yapılan de-
ğişiklikler ile vakıflara, sanayi, ticari ve eğitim sahalarında teşebbüs ve yatırımlara 
girme imkânı verilmiştir. Böylelikle kurum, uzman bir kimlikle eski vakıfları yö-
netmek, bazı sosyal hizmetler ile gelir artırıcı ekonomik faaliyetlerde bulunmak, 
mülhak vakıflar ile cemaat ve esnafa ait vakıfları kontrol etmek ve yeni kurulan 
vakıfları denetlemek görevleri ile yükümlü kılınmıştır. 

Son yıllarda batı toplumlarında ve ülkemizde kâr amacı gütmeyen ve kamu 
ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak adlandırılan vakıflar büyük önem 
kazanmıştır. Hem ulaştığı maddi büyüklük hem sayı ve hem de faaliyet çeşitliliği 
bakımından önemi artmaya devam etmektedir.

Ülkemizde 2014 yılı itibarıyla 5.335 vakıf bulunmaktadır. Bunların 275’i mül-
hak vakıf, 166’sı cemaat vakfı, 4.893’ü yeni vakıf ve 1 tanesi de esnaf vakfıdır. Vakıf-
lara bağlı 66 üniversite, 95 vakıf işletmesi ve 1.399 kar amaçlı kuruluş bulunması 
vakıfların genişleyen hizmetlerini göstermektedir. Vakıflar, eğitim, sağlık, kültür, 
sanat, spor, çevre, kadın amaçlı, tüketiciyi koruma ve sağlık yardımları gibi çok 
çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Kendi kendine yardım aracı olarak derneklerin sosyal politika açısından fonksiyon-
larını araştırınız.4
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Özet
Sosyal politikanın teorik amaçlarını ve bu amaç-
lara ulaşmak için kullanılan araçları açıklamak.
 Sosyal politika bilim dalının teorik amaçları, 
toplum kesimleri arasındaki farklılıkları, tezat-
ları, çatışmaları azaltmak, sosyal barışı, sosyal 
adaleti ve toplumsal gelişmenin dengeli gerçek-
leşmesini sağlamaktır. Sosyal Politika Bilim Dalı 
bu amaçlarını gerçekleştirmek için bazı araçları 
kullanmak zorundadır. Bu araçlar, kamu müda-
halesi araçları ve kolektif kendi kendine yardım 
araçlarıdır. Yasal düzenlemeler, kamusal ku-
rumlar ve kamusal politikalar kamu müdahalesi 
araçlarındandır. Sendikalar, dernekler, koopera-
tifler ve vakıflar gibi kuruluşlar da kendi kendine 
yardım araçlarıdır.

Sosyal politikanın ulusal araçları içerisinde ka-
musal araçların belirleyici özelliğini açıklamak.
 Sosyal Politika bilim dalının araçları içerisinde 
kamu müdahalesi araçları belirleyici bir öne-
me sahiptir. Sosyal barışın, sosyal adaletin ve 
toplumsal gelişimin sağlanması gibi alanlarda 
alınacak tedbirlerin, devlet dışında özel kişi ve 
kuruluşların görev alanına bırakılması mümkün 
değildir. Bu görevler, devletin temel görevleri 
arasında yer alır. Bu nedenle kullanılacak araçlar 
da kamuya ait araçlar olacaktır. Kolektif kendi 
kendine yardım araçları, devletin aldığı tedbir-
lere ek tedbirler geliştirebilir. Ayrıca bu araçla-
rın nasıl kullanılacağı, sınırlarının ne olacağı ve 
kimlerin hangi ölçülerde yararlanacağına ilişkin 
düzenlemeler de yine kamu tarafından belirlen-
mektedir.

Kolektif kendi kendine yardım araçlarının sosyal 
politika açısından önemini saptamak.
 Demokratik toplumlarda, sosyal politikanın 
amaçları esas olarak, kamu müdahalesi araçları 
ile gerçekleştirilmekte ise de fertlerin ve toplum-
sal kesimlerin, kendi ekonomik ve sosyal du-
rumlarını korumak ve geliştirebilmek amacı ile 
kamu araçlarına ek olarak, kolektif kendi ken-
dine yardım araçlarını da kullandıkları görül-
mektedir. Hatta bu araçların kullanılma derecesi 
ile ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve iktisadi de-
mokrasi anlayışı arasında ilişki kurulmaktadır. 
Gerçekten de kendi kendine yardım araçlarının 

daha fazla kullanıldığı ülkelerde, iktisadi de-
mokrasi anlayışının da daha gelişmiş olduğunu 
görmekteyiz. Aynı zamanda bu araçların kulla-
nılma düzeyi, ülkede sosyal devlet anlayışının 
özümsenme düzeyini de gösterir.

Sosyal politikanın ulusal araçlarındaki değişimin 
nedenlerini listelemek.
 Sanayi Devrimi sonrasında, ortaya çıkan çalış-
ma hayatının temel sorunları olan ücret, çalışma 
koşulları, artan çocuk emeği ve kadın işgücünün 
istismar edilmesini önlemek amacı ile kullanılan 
sosyal politika araçları sınırlı sayıda alanı ve çok 
az sayıda insanı kapsamıştır. Ancak ekonomik 
ve sosyal yapıda görülen gelişmeler, devlet an-
layışında yaşanan değişim, ücretli çalışan sayı-
sının artması, devletin her alana yetişememesi, 
yoksulluğun artması, toplumsal sorunlara olan 
ilginin gelişmesi, uluslararası baskıların artması, 
sendikaların büyümesi ve kendi kendine yardım 
bilincinin gelişmesi gibi nedenlerle sosyal poli-
tikanın araçları önemli gelişmeler göstermiştir. 
Bu araçlar yasal düzenlemeler, kamu tarafından 
izlenilen sosyal hayata ilişkin politikalar ve araç-
ları uygulayacak olan kamusal kurumlar gibi ka-
muya ilişkin araçlardır. İkinci grupta ise fertler 
ve toplumsal grular tarafından bizzat kullanılan 
araçlar yer almaktadır. Bunların başlıcaları, sen-
dikalar, kooperatifler, vakıflar ve dernekler gibi 
sivil topluma ait araçlardır. 
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Kendimizi Sınayalım
1.  Ülkelerin benimsedikleri sosyal politika amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için kullanacakları araçların seçi-
minde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 

a.  Yönetim biçimi 
b.  Sendikaların gücü 
c.  Sosyal politika kapsamında yer alanların bü-

yüklüğü
d.  Dini değerler 
e.  Toplumsal bilinç düzeyi 

2.  Aşağıdakilerden hangisi iktisadi liberalizmin orta-
ya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? 

a.  İşçilerin aldıkları ücretlerin yükselmesi 
b.  İşçilerin işveren karşısında en temel haklarını 

savunamaz hale gelmesi 
c.  Kadın ve çocukların ağır ve tehlikeli koşullarda 

çalışmaya başlaması 
d.  Çalışma barışının bozulması 
e.  Toplumsal husursuzlukların artması 

3.  Aşağıdakilerden hangisi kamu müdahalesinin or-
taya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri 
değildir?

a.  Katılımcılık anlayışının gelişmesi 
b.  Kamu sektörünün büyümesi 
c.  Bölgesel gelişmişlik farklarının azalması 
d.  Devlet anlayışında değişim meydana gelmesi
e.  Korunmaya muhtaç kesimlerin büyümesi 

4.  Aşağıdakilerden hangisi kamusal sosyal politika 
alanlarından biri değildir?

a. Eğitim Politikaları
b. Para Politikaları
c. İstihdam Politikaları
d. Ücret Politikaları
e. Sağlık Politikaları

5.  Aşağıdakilerden hangisi kamusal sosyal politika 
kurumlarından biri değildir? 

a.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
b.  Sosyal Güvenlik Kurumu 
c.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
d.  Türkiye İş Kurumu 
e.  Türkiye İstatistik Kurumu 

6.  “Çalışanların serbestçe sendika kurma, sendika 
seçme, sendikalara üye olma ve ayrılma hakkı” ifadesi 
aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır? 

a.  Toplu Pazarlık Hakkı 
b.  Sendika Özgürlüğü
c.  Toplu Sözleşme Hakkı 
d.  Lokavt 
e.  Grev Hakkı 

7.  Kolektif kendi kendine yardım mekanizmasının en 
önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Vakıflar
b.  Kamusal Sosyal Politika Kurumları
c.  Dernekler
d.  Sendikalar
e.  Kooperatifler

8.  Kooperatiflerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

a.  İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır
b.  “Birlikten güç doğar” anlayışı ile kurulmakta-

dırlar
c.  Kâr amacı güderler
d.  Ekonomik zorlukları yenme amacı vardır
e.  Sosyal tezatların giderilmesini sağlarlar

9.  Gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir etki altında kal-
madan, kendi istekleriyle kendilerine ait mallarını veya 
her türlü ekonomik değerlerini ve haklarını mülkiyet-
ten çıkartıp, belirli bir amaçla hayır ve hizmete ebedi 
olarak tahsis etmesinden oluşan tüzel kişiliğe sahip mal 
topluluğuna ne ad verilir?

a.  Kooperatif
b.  Vakıf
c.  Sendika
d.  Dernek
e.  Sivil Toplum Kuruluşu

10. Aşağıdakilerden hangisi vakıfları diğer kendi ken-
dine yardım araçlarından ayırmaktadır? 

a.  Toplumsal düzenin korunması için kurulmuş 
olmaları

b.  Hiçbir etki altında kalmadan kurulmaları
c.  Toplumsal sınıflar arasındaki farkların derinleş-

mesini önlemeleri
d.  Devlet bütünlüğünü sağlayıcı olmaları
e.  Temel düşünce kaynağının dini inanışlar olması
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Yaşamın İçinden

Avrupa Sosyal Politikasının engellilere yaklaşımı 
nedir? 
450 milyon nüfusu olan Avrupa Birliği’nde, 36 ila 63 
milyon arası kısmen engelli kişi yaşamaktadır. AB, 
özellikle iş piyasalarında engellilere karşı uygulanan 
ayrımcılığı sona erdirmeyi hedeflemektedir. “Herkesin 
erişebileceği ve herkese açık bir topluma giden yolda 
belirlenen engellerin ortadan kaldırılması” AB’nin te-
mel stratejisidir.
AB için temel ilke, bir üye ülkede başarılan bir uygu-
lamanın diğer bütün üye ülkelerde de aynı seviyede 
gerçekleştirilmesidir. Bunu sağlamak için de “Engel-
lilere Dair Üye Devlet Temsilcileri Üst Düzey Grubu” 
düzenli olarak toplanmaktadır. Hedef, engellilerin top-
lum hayatına yeniden kazandırılmasıdır. 
AB’nin bu konudaki amaçları:
Üye devletler arasındaki iş birliğini güçlendirmek. 
Konuyla ilgili her türlü bilgi ve istatistiğin toplanması, 
karşılaştırılması ve değiştirilmesi. Engellilerin toplum 
yaşamına kazanılması bilincini artırmak. Engellilerin 
sorunlarını tespit etmek, bu sorunların giderilmesi için 
politikalar geliştirmek. 
Avrupa Birliği Politikası: AB, bütün üye ülkelere ve 
vatandaşlarına yönelik bir Avrupa İstihdam Stratejisi 
belirlemiştir. Bu stratejiye göre istihdam oranları art-
tırılacak; girişimciliğe destek verilecek; işgücünün, iş 
koşulları ve teknolojideki değişimlere uyum sağlaya-
bilmesi için destek verilecektir.
Engelliler, bu istihdam politikası içinde özel bir yere 
sahiptirler ve fırsat eşitliğini korumak için Avrupa 
Konseyi “Ayrımcılığa Karşı Yönerge”yi hazırlamıştır. 
AB tüm ilgili alanlarda özürlülük konularını dikkate 
almayı ve herkes için engelsiz bir şekilde katılımcı bir 
toplum doğrultusunda çalışmayı hedefler. AB Sosyal 
Politikası çerçevesinde, İstihdam Stratejisi, AB Ayrım-
cılık Karşıtlığı Yönergesi, Sosyal Katılım hakkında Ulu-
sal Eylem Planları, Avrupa Sosyal Diyaloğu, İşyerinde 
Sağlık ve Güvenlik ve Sosyal Koruma öğelerinin tama-
mı özürlü insanlara özel önem vermektedir. 
Engellileri Hatırlama: AB, bütün bu hedeflere ulaşabil-
mek için, her şeyden önce, engellilerin yaşadığı sorunlar 
konusunda bilincin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bir-
leşmiş Milletler 1992’de, bütün dünyada 3 Aralık günü-
nü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. 
Avrupa Komisyonu ise, konuyu daha da etkili bir biçim-
de vurgulamak için 1993 yılından bu yana her yıl 3 Ara-
lık gününü Avrupa Engelliler Günü olarak ilan etmiştir.

Avrupa Komisyonu bu konudaki bilinç düzeyini artır-
mak için ayrıca, Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeydeki 
faaliyetlere de destek vermektedir. Avrupa Birliği için-
deki organizasyonların ana teması 1999 yılında engel-
lilere yönelik şiddete karşı mücadele; 2000 yılında iş 
piyasalarında engellilere uygulanan ayrımcılıkla mü-
cadele; 2001 yılında herkes için tasarım ve 2002 yılında 
ise engelliler ve eğitim sektörü olarak belirlenmiştir. 
2003 ise Avrupa Engelliler Yılı olarak seçilmiştir. 2004 
yılı organizasyonlarının ana teması engellilerin iş bul-
maları ve işlerini korumalarına yardım olarak seçilir-
ken, 2005 yılında toplum içinde beraber yaşama ve son 
olarak 2006 yılında ise Gençler ana tema olarak belir-
lenmiştir. 
Engellilerin İstihdamı: AB üyesi devletler Kasım 2002’de 
verdikleri taahhüt ile iş piyasalarında, işyerlerinde ve 
mesleki eğitimde engelli kişilere ve diğerlerine karşı 
ayrımcılık uygulanmasının önüne geçmişlerdir. Bunu 
sağlamak için işyerlerinin engelli kişilerin ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilmesini sağlamak hedeflenmiştir. 
BAĞLANTILAR: Avrupa çapında engelli kişilere yöne-
lik çalışan ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli ku-
rumların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
http://ec.europa.eu/employment_social/disability/
links_en.html

Kaynak: http://www.ozelegitimsitesi.com/’dan kısalta-
rak alınmıştır.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politikanın Ulusal 

Araçlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Kamu Müdahalesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yanıtınız yanlış ise “Kamu Müdahalesinin Or-
taya Çıkışı ve Gelişimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

4. b Yanıtınız yanlış ise “Ulusal Araçların Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Kamusal Kurumlar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. b Yanıtınız yanlış ise “Kolektif Kendi Kendine 
Yardım Araçları: Sendikalar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “Kolektif Kendi Kendine 
Yardım Araçları: Sendikalar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Kolektif Kendi Kendine 
Yardım Araçları: Kooperatifler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Kolektif Kendi Kendine 
Yardım Araçları: Vakıflar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “Kolektif Kendi Kendine 
Yardım Araçları: Vakıflar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
1982 Anayasası’nın 55. maddesine göre ücret, eme-
ğin karşılığı yapılan ödeme olarak açıklanmıştır. Buna 
göre; devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli 
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan 
yararlanmaları için gerekli tedbirleri almakla yüküm-
lüdür. Özellikle asgari ücret belirlenirken, ülkenin eko-
nomik ve sosyal durumunun göz önünde bulundurul-
ması gerektiğine işaret edilmiştir. Asgari ücret, Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu marifeti ile en geç iki yılda 
bir tespit edilir ve işçilere, normal bir çalışma günü 
karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-
yatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücret olarak tanımlanmaktadır. Yasal düzenlemelere 
bakıldığında, işçilerin ekonomik ve sosyal durumla-

rının düzenlenmesi için “adil ücret”, işçinin zorunlu 
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamasını sağlayacak ve onu yoksul duruma düş-
mekten koruyacak “yeterli ücret” kavramlarının öne 
çıktığı görülmektedir. Asgari ücretten beklenen asga-
ri yaşamı sağlamasıdır. Özellikle işverenler karşısında 
pazarlık gücüne sahip olmayan ve bu nedenle yaşamı 
alacağı asgari ücretle yakından ilgili olanlar için asga-
ri ücret çok önemlidir. Bu özellikleri ile sosyal politika 
araçlarının en önemlilerinden biridir.

Sıra Sizde 2 
Ülkede izlenilen vergi politikalarından beklenilen te-
mel amaçlar, iktisadi büyümeyi, gelir dağılımında ada-
leti, ekonomik etkinliği ve ekonomik istikrarı sağla-
masıdır. Sosyal politika açısından öne çıkan amaç gelir 
dağılımında adaletin sağlanmasıdır. Hükûmet ihtiyaç 
duydukları kamu harcamaları için finansmana ihtiyaç 
duyacaktır. Kamu harcamaları içerisinde öne çıkan 
harcamaların önemli bir kısmı sosyal amaçlı harcama-
lardır. Toplumun eğitimi, sağlığı, sosyal güvenliği, bes-
lenmesi, barınması, korunması ve istihdamının sağlan-
ması için yapılan harcamalar, bu türden harcamalardır. 
Bu harcamalar için duyulan finansman ihtiyacının en 
önemli kaynağı vergilerdir. Toplanacak vergilerin, dar 
gelirlilere oranla yüksek gelirlilerden alınmasını sağla-
yacak politikalar ve araçlar oluşturulabilirse hem dar 
gelirlilerin yukarıda belirlenen temel ihtiyaçları kar-
şılanmış olur hem de bu harcamaların finansmanına 
yüksek gelirlilerin daha çok katılması sağlandığı için 
vergi adaleti ve gelir dağılımı adaleti sağlanmış olur. 
Bu nedenle, ülkelerin izlediği vergi politikaları, devle-
tin, sosyal devlet olma anlayışını göstermek ve sosyal 
politika tedbirlerinin düzeyini göstermek bakımından 
önemlidir.

Sıra Sizde 3 
Türkiye’de kalkınmanın planlamaya bağlanması 1961 
Anayasası ile başlanmıştır. Liberal ekonomi anlayışı-
nın egemen olduğu günümüz dünyasında ve Türkiye’de 
planlı ekonomi anlayışı önemini yitirmiş ise de hâlâ, 
kamu kesimi için emredici, özel sektör için yol gösterici 
karakteri ile planlı kalkınma anlayışı varlığını sürdür-
meye devam etmektedir. Kalkınma Planları ve bu plan-
ları hazırlayan Devlet Planlama Teşkilatı, istihdamın 
artırılması, insani gelişme ve sosyal dayanışmanın güç-
lendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu 
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Yararlanılan Kaynaklar
hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasını amaç-
lamaktadır. 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma 
Planı’nda Türkiye’nin hedefleri “istikrar içinde büyüme, 
gelirin adil paylaşımını sağlama ...” şeklinde sıralan-
mıştır. Devlet Planlama Teşkilatı, bu Plan’ın hazırlık 
çalışmalarında 57 Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) oluş-
turmuştur. Bu komisyonlar arasında, işgücü piyasası, 
sosyal güvenlik, gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele, 
eğitim, sağlık, çocuk ve gençlik ve devlet yardımları gibi 
alanları kapsayan ve toplumun sosyal kalkınmasını sağ-
lama amacı ile çözüm üreten komisyonlar vardır. Devlet 
Planlama Teşkilatı amaçları ve kurduğu komisyonları ile 
sosyal barışı, dengeli kalkınmayı, sosyal adaleti ve insa-
ni gelişmeyi sağlamaya çalışmaktadır. Bu alanlar sosyal 
politikanın temel ilgi alanları olup bu hedefleri gerçek-
leştirmede DPT, sosyal hayatı planlayan ve geliştiren bir 
kurum olarak önemli bir sosyal politika aracıdır. 

Sıra Sizde 4
Gönüllülük esasında ve kâr elde etme düşüncesi ol-
maksızın gerçek kişilerden oluşan tüzel kişiliğe sahip 
kurumlara dernek adı verilir. Bu anlamda derneklerin 
unsurları kişiler, ortak amaçlar, süreklilik, organize ha-
reketler ya da gruplar ve gönüllülük olarak sayılabilir. 
Bu anlamda sendikalar, siyasal partiler, tüketicilerin 
ve üreticilerin korunması amacı ile oluşturulan ku-
rumlar, dernek olarak kabul edilir. Derneklerin ama-
cı toplumsal faydanın artırılmasıdır. İnsan haklarının 
en önemlilerinden biri olan dernek kurma hakkı ya 
da özgürlüğü, toplumlarda ekonomik ve sosyal hayata 
ilişkin kararların sadece siyasi otorite tarafından değil, 
dernekler aracılığı ile toplumun katılması yolu ile alın-
masını sağlar. Bu durum, sivil toplumun gücünü açık-
lar. Dernek kurma özgürlüğünün tanınması, kişilerin 
kendilerini geliştirmelerine ve düşüncelerini rahatça 
açıklamalarına fırsat verilmesi anlamına gelir. Kişiler, 
çok iyi eğitimli, varlıklı, güçlü ya da bir düşünceye 
adanmışlık duygusu içerisinde değil ise kişisel düşün-
cesini açıklama cesaretini gösteremeyebilir. Bu anlam-
da dernek kurma hakkı, her türlü düşüncenin rahatça 
açıklanabilmesi anlamına gelir. Siyasi otoritenin ya da 
diğer güçlü kesimlerin gücünün, dernekler aracılığı ile 
toplum tarafından paylaşılması, toplumsal dengelerin 
kurulmasına ve sosyal barışa katkı yapılması anlamına 
gelir. Bu özellikleri ile dernekler ve dernek kurma hak-
kı, sosyal politikanın kendi kendine yardım araçları 
içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. 
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ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARININ
ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ
Sosyal Politika tanımlarında üzerinde birleşilen unsur; toplumun ekonomik 
yönden güçsüz, bağımlı çalışan ve özel olarak korunmaya muhtaç kesimlerinin 
korunmasına yönelik tedbir geliştirilmesidir. Bu yolla sosyal barış ve adaleti ko-
rumak amaçlanmaktadır. Esas olan ülkelerin ürettikleri ulusal politikalarla bu 
amaca ulaşmalarıdır. Ancak ülkelerin kendi ekonomik ve sosyal şartlarından or-
taya çıkan sorunlara karşı ürettikleri tedbirler, çoğu zaman yetersiz kalabilmek-
tedir. Sanayi Devrimi sonrası artan üretim, genişleyen ticaret, artan iç ve dış göç, 
denizaşırı ilişkiler ülkeler arasındaki ilişkilerin de genişlemesine neden olmuştur. 
Yaşanan iki büyük savaş, büyük ekonomik buhran (1929 Ekonomik Buhranı), 
sıklaşan ekonomik krizler ve özellikle küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik 
ve sosyal sorunları daha da derinleştirmiştir. Derinleşen ve daha karmaşık hale 
gelen sorunları ülkelerin tek başına aşması imkânsız hale gelmiştir. Artan iç ve 
dış ticarete bağlı olarak, bir ülke kendi ekonomisinde sorun yaşamasa bile, tica-
ri ilişki içerisinde olduğu ülkelerin sorunlarından etkilenmektedir. Eğer ülkenin 
ekonomisi sorunlara karşı dayanıklı ve sorunların bir kısmını dışarıya yansıtma 
gücüne sahip değilse, sorunlar daha da derinleşebilir. Bu nedenle, sorunların çö-
zülmesinde ülkeler arası ilişkiler çoğu zaman gerekli hatta kaçınılmazdır. Sosyal 
politikanın amaçlarına ulaşmak bakımından bu bir çelişki değildir. Aynı şekilde, 
bu durum ulusal ya da uluslararası araçlardan birinin diğerine üstünlüğüne işaret 
etmez. Uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya çıkışı, ülkelerin ekonomik 
ve sosyal politikalarının karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
sorunların birlikte çözümlenmesi düşüncesinin gelişmesinin bir sonucudur.

Ayrıca alınan ulusal sosyal politika tedbirleri, ülkeler arasında farklılık göste-
riyor ise ekonomik ve sosyal anlamda haksız kazançlar veya kayıplar yaşanmasına 
neden olmaktadır. Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin ve Hindistan’ın büyük nüfusla-
rı, ucuz emek ve ucuz işçilik maliyetleri ile dünya piyasasına girmesi, uluslararası 
dengelerin değişmesine ve i�asların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bozulan 
ekonomik ve sosyal dengeleri düzeltmek, sonuçlarını hafi�etmek, tehdit altındaki 
sosyal adaleti düzeltmek ve eşitsizlikleri azaltmak için uluslararası kurumlar ara-
cılığı ile geliştirilen, uluslararası ya da bölgesel düzeyde tedbirler, hukuki düzen-
lemeler, sözleşmeler, ikili ya da çok tara�ı anlaşmalar “Uluslararası Sosyal Politika 
Araçları” olarak tanımlanmaktadır (Gülmez, 2000: 8).

Sosyal Politikanın
Uluslararası Araçları
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Uluslararası sosyal politikanın tarihi gelişimi ikinci ünitede geniş bir şekide in-
celenmiştir. Bu nedenle, bu ünitede tarihi gelişimden daha çok araçların gelişimi 
üzerinde durulacaktır. Ancak, tarihi gelişim ile araçların gelişimi aynı kaynaklardan 
beslendiği için kaçınılmaz olarak tarihi gelişime de zaman zaman yer verilecektir.

Uluslararası Rekabetin Eşitlenmesi Düşüncesi
Uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya çıkış nedenlerinden birincisi ulusla-
rarası rekebetin eşitlenmesi düşüncesidir (Koray, 2000: 77; Altan, 2009: 97). Farklı 
ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyleri, nüfus farklılıkları ve nüfusun yaş, 
cinsiyet, eğitim ve nitelik yapısındaki farklılıklar ülkelerin rekabet gücünü etkile-
mektedir. Ayrıca, ülkelerde çalışma hayatını düzenleyen hukuki düzenlemelerin 
katılığı veya serbestliği, benimsenen refah politikaları ve işgücü piyasasının işle-
yişi gibi unsurlar da rekabet gücünün olumlu ya da olumsuz etkilenmesine katkı 
yapar. Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı bu tablo, günümüzde daha önemli hâle 
gelmiştir. Günümüzün sanayi ötesi toplumlarının ileri gelişmişlik düzeylerinin 
yarattığı rekabet eşitsizliğini, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler de ucuz 
işgücü ve işçilik maliyetleri avantajı, arazi ve hammadde fiyatlatlarının ucuzlu-
ğu, yatırım maliyetlerinin düşüklüğü, yatırım indirimleri ve vergi muafiyetleri 
gibi avantajlarla kendi lehlerine çevirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu gelişmeler, 
emek sahiplerinin ekonomik ve sosyal durumlarının bozulmasına neden olmuş-
tur. Emek maliyetleri dışındaki diğer unsurlarda, tasarruf sınırlarına gelinmiş ol-
ması dolayısıyla, maliyet avantajı sağlama konusunda, müdahale edilebilecek alan 
olarak sadece işçi ücretleri ve işçilik maliyetleri kalmıştır. Bu da emek sahiplerinin 
durumunu daha da kötüleştirmiştir. 

Ortaya çıkan rekabet eşitsizliklerine çözüm üretebilmek amacı ile bir tara�an 
Batı toplumlarında ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki kaybedilen üs-
tünlüğün sorumlusu olarak görülen emek yanlısı politikalar, refah politikaları ve 
sendikalar sorgulanmaktadır. Diğer tara�an da Çin ve Hindistan’ın başını çektiği 
üçüncü dünya ülkelerinde ortaya çıkan düşük ücretler ve çalışanların temel hak-
ları gibi konularda, gelişmiş ülkeler aleyhine rekabeti bozan davranışların önüne 
geçilmesine ve çalışma standartları oluşturulmasına yönelik düşünceler hız ka-
zanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar, uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya 
çıkışındaki en önemli nedeni oluşturmaktadır.

Ulusal Sosyal Politikaların Yetersizliği
Sosyal politika disiplininin yeterince gelişmediği ülkelerde, toplumun ekonomik 
yönden güçsüz ve özel olarak korunmaya muhtaç kesimlerin korunmasına yöne-
lik tedbirler yeterli olmayabilir. Aynı şekilde, hükümetlerin izlediği politikalar içe-
risinde sosyal politika tedbirleri yeterince temsil edilmiyor olabilir. Ekonomik ve 
sosyal politikalar içerisindeki sosyal politika tedbirlerinin yetersizliği, hükümet-
lerin duyarsızlığı ve sosyal politika düzenlemeleri yapılması konusunda yeterli 
kamuoyu baskısı oluşmaması gibi nedenlerle ülke içi sosyal dengeler bozulabilir. 
Bu durum ülkede sosyal adaletin ve sosyal barışın bozulmasına neden olacaktır. 
Dünyanın bir bölge ya da ülkesinde bozulan barış, zaman içerisinde bölge ya da 
dünya barışını tehdit edebilir.

Barışın bozulması ve sosyal çekişmelerin hızlanması, uluslararası kamuoyu-
nun kendiliğinden ya da ülke içerisindeki tara�ardan birinin şikayeti üzerine 
harekete geçmesine neden olabilir. Uluslararası kuruluşlar, tedbir alınması için 
ulusal hükümetlere çeşitli baskılar uygulayabilir. 
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Özellikle üçüncü dünya ülkeleri için önemli birer tehlike olan, yoksullukla 
mücadele, anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, temiz içme suyu kaynaklarına 
ulaşılması, çalışanlara temel haklarının verilmesi gibi alanlarda tedbir alınması 
konusunda baskı yapılması düşüncesinin gelişmesi, uluslararası sosyal politika 
araçlarındaki gelişimin ve değişimin nedenlerindendir.

Ulusal hükûmetlerin bölgesel ya da uluslararası organizasyonlara üye olmak 
istemeleri durumunda, bu organizasyonların ekonomik, siyasal ve sosyal alanla-
ra ilişkin konularda sahip olduğu düzenlemeleri, müracaat eden hükûmetlere ön 
şart olarak ileri sürmesi de uluslararası sosyal politika araçlarının bir yansıması-
dır. Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen Türkiye’ye, “İlerleme Raporları” nda yö-
neltilen eleştiriler ve eksikliklerin tamamlanması yönündeki baskılar, bu durumu 
açıklayan iyi bir örnektir. 

Düşünce Alanında Yaşanan Değişim
Sanayi Devrimi sonrasında oluşan olumsuz çalışma koşullarından en fazla et-
kilenen kesim ücretliler (işçiler/emekçiler) olmuştur. Ancak fiziksel ve zihinsel 
gelişmelerini tamamlayamadan aile bütçelerine katkı yapabilmek için çalışma ha-
yatına girmek zorunda kalan çocuklar ile aile birliğinin bozulmasına yol açacak 
kadar, çok uzun saatlerde ve tehlikeli koşullarda çalışmak zorunda kalan kadın 
işçiler, olumsuz çalışma koşullarından daha da fazla etkilenmişlerdir. Bu olum-
suz gelişmeler, kamuoyunda ciddi rahatsızlıklar uyandırmış ve toplumun değişik 
kesimlerinden itirazlar yükselmeye başlamıştır. Sosyal politikanın tarihsel gelişi-
minin incelendiği ünitelerde, bu gelişim ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu ünitede 
tarihi gelişime, uluslararası araçlarda ortaya çıkardığı değişim ve taşıdığı önemle 
sınırlı olarak yer verilecektir. 

İlk girişimler bireysel düzeyde kalmış ve sonuçları başarısız olmuştur. An-
cak, İngiltere’de Robert Owen’ın 1830-1840 yılları arasında, Fransa’da Dani-
el Le Grand’ın 1840-1855 yılları arasında, İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya 
hükûmetlerine başvurarak çocuk işgücünün kullanımının sınırlandırılması ve 
ha�ada bir gün tatil hakkının tanınması yönündeki çabaları önemli çalışmalar-
dır. Bu hareketler öncü hareketler olmak açısından önemlidir. Ancak, ilk resmi 
girişimleri 1881 yılında başlatan ülke İsviçre’dir. Başlatılan ilk bireysel ya da resmi 
girişimler, çalışmanın ve çözüm arayışlarının uluslararasılaştırılması (Gülmez, 
2000: 9) gerekliliği yönünde atılan ilk adımlardır (Alper ve Kaya, 1995: 10). Batı-
lı ülkelerde iktisadi ve siyasi liberalizm anlayışının, sosyal politikalar anlamında 
yetersiz kalması toplumları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Hatta iktisadi libera-
lizmin sanayi kapitalizmine dönüşmesi sorunları daha da ağılaştırdığı için düşün-
ce alanında yeni tartışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ütopik Sosyalistler, Sos-
yal Hristiyanlık, Kürsü Sosyalizmi, Müdahalecilik ve Dayanışmacılık akımı gibi 
akımlar, hep kapitalizmin ürettiği sorunlara çözüm aramış ve uluslararası sosyal 
politika araçlarının doğumuna kaynaklık etmişlerdir. Aynı şekilde, ilk örgütlü 
hareketler şeklinde karşımıza çıkan, 1856 yılındaki “Yardımseverlik Uluslararası 
Kongresi” ve 1864 yılında yapılan Birinci Enternasyonel, düşünce ve eylem ala-
nında önem taşıyan adımlardır. 

Özellikle Marksist anlayışın güç kazanması ile birlikte, sosyal politika tedbir-
leri ve araçları konusunda, batılı ülkeler ile karşıtları arasında önemli ayrışmalar 
yaşanmıştır. Ancak, bu ayrışmalar da sosyal politika anlayışına zenginlik katmış-
tır. Küresel gelişmelerin bir sonucu olarak, ekonomik sınırların ortadan kalkması 
ve özellikle iletişim alanında yaşanan gelişmeler, ülkeler arasında önemli yakın-
laşmalara yol açmıştır. Özellikle kapalı ekonomiler, bu gelişmelerden öncelikle 
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etkilenmiş ve her türlü bilgi büyük bir hızla toplumun en küçük birimlerine kadar 
ulaşmıştır. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması ya da engellenememesi, sosyal politika 
tedbirlerinin üretilmesi konusunda isteksiz davranan ülkeler üzerinde önemli bir 
kamuoyu baskısının oluşmasına neden olmuştur. Düşünce alanında yaşanan bu 
değişim, bir tara�an uluslararası sosyal politika ve araçları konusunda kamuoyu 
oluşmasını sağlamış, diğer tara�an da politikalarda ve araçlarda değişimin nedeni 
olmuştur. 

Siyasal Barışın Ancak Sosyal Adaletle Sağlanabileceği 
Düşüncesi 
Yoksulluğun dünya barışını tehdit etmesi ve özellikle iki savaş sonrasında yaşa-
nılan ekonomik ve sosyal yıkımın sonuçlarının çok ağır olması, dünyada barış 
arayışlarına hız kazandırmıştır. Eğer bir barış sağlanabilecek ise bu ancak sosyal 
adaleti gerçekleştirmekle mümkün olacaktır. Bu nedenle uluslararası sosyal poli-
tika arayışlarının ortaya çıkışında, başlangıçta rekabet eşitliğini sağlama düşünce-
si önemli ise de ilerleyen dönemde bu anlayış önemini kaybetmiş ve siyasal barış 
ve sosyal adaletin sağlanması düşüncesi önem kazanmıştır. 

En başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmak üzere, uluslararası sosyal 
politika araçları olarak kabul edilen bütün kuruluşların, kuruluş amaçları arasın-
da siyasal barışın ve sosyal barışın sağlanmasına katkı yapılması amacına özellik-
le vurgu yapılmıştır. 1919 yılında imzalanan Versay Barış Antlaşması sonrasında 
kurulan Milletler Cemiyeti ve Uluslararası Çalışma Örgütünün kuruluşunda, si-
yasal barışın tek başına yeterli olmayacağı ve bunun sosyal barış ile desteklen-
mesi gerektiğine işaret edilmektedir. Milletler Cemiyetinin amacı olan “evrensel 
barış”ın ancak sosyal adalet ile mümkün olabileceğine Antlaşma’nın ön sözünde 
yer verilmesi (Gülmez, 2000: 52), başlangıçtaki rekabetin eşitlenmesi düşüncesin-
den ne kadar uzaklaşıldığını göstermek bakımından önemlidir.

Uluslararası sosyal politika araçlarının yaptırım gücü ulusal hukuk düzenle-
melerine göre daha yetersizdir. Ancak bununla birlikte, hem ulusal politikaların 
ve araçların gelişimine katkı yapması, hem de uluslararası çalışma standartları 
geliştirme ve çalışanların temel haklarına ulaşmaları konusunda yükümlülüklerin 
gelişimine katkı yapması ile uluslararası sosyal politika araçları siyasal barışa ve 
sosyal adalete önemli katkılar yapmaktadır. Ülkeler arasında yapılan ikili ya da 
çok tara�ı anlaşmalar, nasıl ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve dostluk-
ların kurulmasına katkı yapıyor ise uluslararası organizasyonlar ve anlaşmalar da 
evrensel barışın ve dostluğun gelişmesine öyle katkı yapmaktadır.

Mesleki Örgütlerin Uluslararası Organizasyonlara Katılma
Çabaları
Sendikalar, çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ve geliştirmek, 
diğer bir ifade ile çalışanları, çalışma ortamının olumsuz koşullarına karşı koru-
mak amacı ile ortaya çıkmışlardır. Sendikalar, işverenlere ve devlete karşı mücade-
lelerini daha güçlü bir şekilde verebilmek için başlangıçta ulusal organizasyonlara 
katılmışlar veya federasyon ve konfedarasyonlar gibi üst örgütler kurma yolunu 
seçmişlerdir. Ancak ticaretin genişlemesi ya da uluslararasılaşmasına bağlı olarak 
zamanla ülkeler ve özellikle işverenlerin kurduğu ve geliştirdiği uluslararası ilişki-
ler, işçi sendikalarını da uluslararası örgütler kurmaya veya kurulu örgütlere üye 
olmaya yönlendirmiştir. 
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Uluslararası sendikacılık, sendikal örgütler arasında dayanışma ve iş birliğini 
sağlama, demokratik sendika anlayışını yaygınlaştırma ve çalışma hayatını ilgi-
lendiren önemli sorunları uluslararası platformlara taşıma ihtiyacından doğan 
örgütlerdir (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2008: 121). İlk olarak Fransız işçilerin, İngiliz 
işçilere 1832’de yaptığı “fabrikanın sesi” isimli çağrı ile başlayan uluslararası dü-
zeyde birleşme fikri, 1862’de Londra Uluslararası Fuarı’na katılan Fransız işçilerin 
çağrısı ile güç kazanmıştır (Turan, 1979: 40; Mahiroğulları, 2011: 55). 

Uluslararası sendikal organizasyonlar anlamında ilk somut adım, 1864 yılında 
Alman, İngiliz, Fransız ve Polonyalı işçi hareketlerinin liderlerinin öncülüğünde 
kurulan Uluslararası İşçi Derneği ile olmuştur. Uluslararası İşçi Derneği, 28 Eylül 
1864’de I. Enternasyoneli, 1889’da ise II. Enternasyoneli oluşturmuştur. Bu tarihten 
sonra çok sayıda toplantı yapılmış ve nihayet 1913 yılında Uluslararası İşçi Sendi-
kaları Federasyonu kurulmuştur. Bunları, 1920 yılında Hristiyan İşçi Sendikaları 
Federasyonu ve 1921 yılında Kızıl Sendikalar Enternasyonelinin kurulması izle-
miştir. Ayrıca, aynı yıllarda değişik iş kollarında federasyonlar ve Meslek Sekreter-
likleri kurulmuştur. 

Günümüzde halen varlıklarını sürdüren çok sayıda uluslararası ya da bölge-
sel sendikal örgüt vardır. Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Dünya Emek Konfedarasyonu (WCL) gibi 
uluslararası, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Arap Sendikalar 
Konfederasyonu (ICATU) gibi bölgesel sendikal örgütler, öncü örgütler olarak 
önem taşımaktadır.

Üst sendikal organizasyonlarda, ulusal ya da uluslararası düzeyde ideolojik 
ayrışmalar sözkonusudur. Bu ayrışma, sendikal hareketlerde güç kaybına neden 
olmuş ise de çok farklı düşüncelerden besleniyor olmanın avantajının da yaşan-
masını sağlamıştır.

Üst düzeydeki sendikal örgütlerde ve bu yöndeki çalışmalar, uluslararası sosyal 
politika araçlarının oluşmasına ve araçlarının çeşitlenmesine önemli katkılar yap-
mıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra hız kazanan küresel gelişmelerin 
oluşturduğu düşünce akımlarının etkisi ile sendikal hareketler önemli ölçüde güç 
kaybetmişlerdir (Munck, 2002; Stiglitz, 2002). Güç kaybında, sendika karşıtı ide-
olojik tutumların yanında, ekonomideki yapısal değişmeler ve ortaya çıkan yeni 
çalışma biçimlerinin de önemli etkisi olmuştur. Sendikalar kaybettikleri gücü ve 
prestiji yeniden kazanabilmek için “Uluslararası Sosyal Forumlar” ekseninde yeni 
tutumlar ve politikalar geliştirmeye çalışmaktadırlar (Yıldız, 2011: 80vd.). 

Sendikal hareketin güç kaybının nedenlerine ilişkin olarak Ronald Munck’ın Eme-
ğin Yeni Dünyası: Küresel Mecadele, Kürüsel Dayanışma (İstanbul, 2003) adlı kitap-
tan yararlanabilirsiniz. 

Uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya çıkışına yol açan sosyal problemler nelerdir? 

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARI
Uluslararası sosyal politikanın teorideki amaçlarına ulaşılabilmesi için, ulusal 
sosyal politika uygulamalarında olduğu gibi araçlara ihtiyaç duyulur. Uluslararası 
sosyal politikanın ortaya çıkış nedenleri olarak saydığımız nedenlerin her biri, 
aslında bir sorunun varlığına işaret etmektedir. İlk sırada saydığımız, rekabet eşit-
liğini sağlama ya da haksız rekabetin önüne geçilebilmesi amacının gerçekleşme-
si, ancak rekabeti düzenleyecek bir kurumun ve bir yasal çerçevenin varlığı ile 
mümkün olacaktır. Aynı şekilde uluslararası sosyal barış ve adaletin sağlanması 
için de bir kuruma ve düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır.

1
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Başlangıçta sanayi kapitalizminin yol açtığı ücretlerin düşmesi, çalışma koşul-
larının kötüleşmesi, çalışma sürelerinin uzaması, artan yoksulluk, kadın ve çocuk 
emeğinin istismar edilmesi gibi sorun alanları ile sınırlı olarak uluslararası araç-
lar geliştirilmiştir. Bu sorunların çözümü için oluşturulan Uluslararası Çalışma 
Örgütünün, bir uluslararası sosyal politika aracı olarak aldığı kararlar ve yaptı-
ğı uluslararası sözleşmeler yeterli olmuştur. Zaman içerisinde ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak uluslararası alanda faa-
liyet göstermek amacıyla bazı kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlileri, 
Birleşmiş Milletler (UN), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bir-
leşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü (UAC) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi başka uluslararası kuruluşlar da ortaya 
çıkmıştır. Bu kuruluşlar aldıkları kararlar ile barışa ve sosyal adalete zaman zaman 
katkı yapmaktadırlar. Aynı şekilde, bölgesel sorunların çözülmesinde de ILO gibi 
uluslararası araçlar yanında Kuzey Amerika Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (NAF-
TA), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi (COE), Arap 
Birliği ve İslam Ülkeleri Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari Daimi Komitesi (İSEDAK) 
gibi bölgesel organizasyonların ve örgütlerin de önem kazandığını görmekteyiz. 
Bu organizasyonlar, genel olarak ekonomik iş birliği teşkilatları olmasına rağmen 
zaman zaman birer sosyal politika aracı olarak da roller üstlenmektedirler.

Çalışma hayatının sorunlarının çözülmesi çoğu kez kolay olmamıştır. Bu so-
runların çözümünde bazen işverenlerin bazen de devletin öne çıktığını görmek-
teyiz. Ancak işverenler ve devlet, geliştirdikleri çözümleri çoğunlukla kendiliğin-
den üretmemişlerdir. Bu sorunların, sorun olarak kabul edilmesinde ve çözüm 
üretilmesinde işçilerin ve onların sendikalarının verdikleri mücadeleyi gözden 
kaçırmamak gerekir. Sendikalar, ulusal işverenlere ve devletlere karşı verdikleri 
mücadelede daha başarılı olabilmek için uluslararası iş birlikleri ve organizas-
yonlara ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın sonunda da mesleki örgütler önem ka-
zanmıştır. Aynı şekilde işverenler de bazen benzeri amaçlarla uluslararası işveren 
örgütlerini kurmuşlardır.

Görüldüğü üzere uluslararası sosyal politika araçları denildiğinde, uluslararası 
veya bölgesel kuruluşlar ile onların kabul ettiği sözleşmeler ve tavsiye kararları 
akla gelmektedir. Alınan kararlar ve sözleşmeler üzerinde söz sahibi olabilmek 
için özellikle işçiler veya işçi sendikaları tarafından kurulan mesleki örgütler de 
bir sosyal politika aracı olarak faaliyet göstermektedirler.

Bu ünitede uluslararası sosyal politika araçlarından en önemlileri olarak dü-
şündüğümüz, uluslararası örgütlerden ILO, BM ve AB’nin sosyal politika aracı 
olarak faaliyetlerine ve önemine yer verilecektir. Ayrıca, İkili İşgücü ve Sosyal 
Güvenlik Sözleşmeleri ve uluslararası meslek örgütleri olarak sendikal organizas-
yonlar üzerinde durulacak ve nihayet uluslararası alanda etkinlikler sergileyen 
Yeşiller ve Feminen hareketler hakkında bilgi verilecektir. Diğerlerinin, sadece 
isimleri verilmekle yetinilecektir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Kuruluşu ve Amaçları
Sosyal politikanın uluslararası araçları içerisinde en önemlisi olan Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO), sosyal adaleti sağlamak ve dünyada kalıcı bir barışı gerçekleştir-
mek amacıyla, 28 Haziran 1919 yılında imzalanan ve I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren 
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Versay Barış Antlaşması’na dayanılarak Milletler Cemiyeti ile birlikte kurulmuştur. 
Milletler Cemiyeti ve ILO’nun kuruluşu, dünya barışının kurulmasına, siyasal barışın 
yetmeyeceğini, bunun mutlaka sosyal barış ile desteklenmesi gerektiğini göstermek 
bakımından önemlidir. Nitekim ILO’nun temel amacı olan evrensel barışın, ancak 
sosyal adalet temeli üzerine oturduğu takdirde mümkün olacağının Antlaşma’nın ön 
sözünde yer alması bunu doğrulamaktadır. ILO’nun başlangıç Anayasası’nda hem 
amaçlara hem de işleyişe yer verilmiştir (http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/
ilo_filadelfiya.html). 

1919 yılında kabul edilen ve en son 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1972 tarihli 
belge ile değiştirilen ILO Anayasası’na göre;

“evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle;
Çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun bulunduğu çalışma 
koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve ahengini tehlikeye düşürecek bir hoş-
nutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin günlük ve ha�alık maksimum çalışma 
saatlerinin düzenlenmesi, işçilerin işe alınması, işsizliğe karşı mücadele, yeterli ya-
şam koşullarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması, işçilerin genel ve mes-
leki hastalıklara ve iş sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması, çocukların, 
gençlerin ve kadınların korunması, yaşlılık ve maluliyet aylıklarının bağlanması, eşit 
işe eşit ücret ilkesinin tanınması, sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması, teknik ve 
mesleki eğitimin düzenlenmesi ve benzer diğer önlemler bakımından bu koşulları iyi-
leştirmenin acilen gerekliliği nedeniyle; 
Gerçekten insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin herhangi bir ulus tarafın-
dan kabul edilmemesi kendi ülkelerinde çalışanların durumlarını iyileştirmeyi arzu 
eden diğer ulusların çabalarına engel oluşturması nedeniyle; 
Adalet ve insaniyet duygularından hareketle, aynı zamanda sürekli bir dünya barışı-
nı sağlamak arzusu ve bu belirtilen hede�ere ulaşmak amacıyla hareket eden Yüksek 
Akit Tara�ar, Uluslararası Çalışma Örgütünün işbu Anayasasını onaylarlar” 

Bu Örgütün kurulmasından önce sosyal politika alanında faaliyet gösteren 
ya da sosyal politika aracı olarak kabul edilebilecek başka örgütler kurulmuş ya 
da kurulmaya çalışılmıştır. Özellikle İsviçre başta olmak üzere İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Belçika gibi ülkelerde çok sayıda toplantı ve konferanslar düzenlen-
miştir. Bu toplantı, konferans ve organizasyonlara, uluslararası sosyal politikanın 
tarihsel gelişiminin incelendiği ünitede yer verilmiştir. Bu nedenle bu türden faa-
liyetlerin tamamı, bu ünitede ILO’nun kuruluşuna kaynaklık eden çalışmalar ola-
rak kabul edilecek ve yeniden üzerinde durulmayacaktır. 

ILO’nun ilk uluslararası konferansı olan Washington toplantısında 6 sözleşme 
ve 6 tavsiye kararı kabul etmiştir. İlk sözleşmeler çalışma süreleri, analığın korun-
ması, işsizliğe karşı koruma, kadınların gece çalıştırılmasının sınırlanması ve ya-
saklanması, sanayide asgari çalışma yaşına ilişkin düzenlemeler ve çocukların gece 
çalıştırılmasının yasaklanması gibi konularda olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında bu sözleşmeler ile günlük ve ha�alık çalışma sürelerinin 8 ve 48 saat 
olarak belirlenmesi, işsizliğin tehlikelerine karşı insanların korunması ve ücretsiz 
kamusal istihdam bürolarının kurulmasının kabul edilmesi, kadınların doğum ön-
cesinde ve sonrasında istihdamda korunması, kadınların ve çocukların gece çalış-
maları ve sanayide yapılan çalışmalara karşı özel olarak korunmaları sağlanmaya 
çalışılmıştır. Görüldüğü gibi ILO’nun kuruluş yıllarında ilk sözleşmeler, çalışma 
hayatının temel sorunları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak Savaş’ın hemen sonra-



Sosyal Politika I122

sında sosyal barışın sağlanması konusunda çalışma hayatında atılan ilk adımlar, 
ILO’nun çabasını ve amacını göstermek bakımından çok önemlidir.

Kurulduğu tarihten itibaren Versay Barış Antlaşması çerçevesinde faaliyette bu-
lunan ILO, 1934 yılında Milletler Cemiyeti’ne bağlanmıştır. II. Dünya Savaşı yılla-
rında Milletler Cemiyeti ortadan kalkmış olmasına rağmen varlığını sürdürmüştür. 
Savaş sonrasında Milletler Cemiyeti dağılmış ve yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
(UN) kurulmuştur. 1944 yılında toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda ka-
bul edilen ve ILO Anayasası’na eklenen 10 Mayıs 1944 tarihli “Filadelfiya Bildirisi” 
ile ILO’nun amaçları ve çalışma konuları yeniden ve daha güçlü biçimde belirlen-
miştir. Özellikle çalışma hayatına ilişkin sorunlara çözüm bulunması ve ücretlile-
rin durumunu yakından etkileyen ekonomik sorunlarla uğraşılması benimsenmiş-
tir (http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo_filadelfiya.html). 

Bu Bildirge, emeğin ticari bir mal olmadığına vurgu yapmaktadır. Dernek kur-
ma ve ifade özgürlüğünün ilerlemenin vazgeçilmez bir şartı olduğuna işaret etmek-
tedir. Yoksulluğun herkesin refahını tehdit eden bir tehlike olduğunu belirtmekte 
ve ihtiyaca karşı mücadelenin, her ulusun kendi ülkesi içerisinde, kamu yararının 
sağlanması amacıyla işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin eşit temsili ve katılı-
mıyla birlikte verilmesi gerektiğini kararlaştırmaktadır. Bu özellikleri ile Filadelfiya 
Bildirgesi uluslararası sosyal politika açısından özel bir önem taşımaktadır. 

ILO, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile imzaladığı özel bir anlaşma ile 
yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çaba gösteren özerk bir sta-
tüye kavuşmuş ve BM’nin ilk uzmanlık kuruluşu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

ILO, başlangıçta çalışma hayatının temel sorunlarına çözüm üretmeye ve in-
san gücünü korumaya ve geliştirmeye çalışan önemli bir örgüt iken günümüzde 
bu fonksiyonlarına ek olarak uluslararası sosyal politikalar önermesi ve üretmesi 
ile çok önemli bir sosyal politika kurumu haline gelmiştir (erişim,http://www.bel-
genet.com/arsiv/sozlesme/ilo_temelhak.html). 

1998 yılında kabul edilen Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi’nde, 
evrensel ve kalıcı bir barış için sosyal adaletin gerekli olduğu tekrar belirtilmiş 
ve 1919 yılında konulan amaçların kalıcılığına işaret edilmiştir. Bu Bildirge’de 
ekonomik büyümenin, eşitliği, toplumsal ilerlemeyi ve yoksulluğu ortadan kal-
dırmada tek başına yeterli olamayacağına vurgu yapılarak, güçlü sosyal politika 
tedbirlerinin önerilmesi ve teşvik edilmesi, ILO’nun bir sosyal politika kurumu 
olarak önemini göstermektedir. Bildirge, sosyal politikanın özel olarak korun-
ması gereken gruplar olarak kabul ettiği işsizlerin ve özellikle göçmen işçilerin 
sorunlarının çözümüne yönelik politika önerileri ile önem taşımaktadır. Ayrıca 
yaratılan zenginlikten katkıda bulunanların “hak temelli” olarak özgürce talepte 
bulunabilmeleri için, çalışma yaşamındaki temel hak ve ilkelerin güvence altına 
alınmasının özel bir önem taşıdığının Bildirge’de yer alması, küresel gelişmelerin 
hız kazandığı ve endüstri ilişkilerinin güç kaybettği bir dönemde ayrıca önemli-
dir. Sonuç olarak, 1998 Bildirgesi, bütün ülkelere, ilgili sözleşmeleri onaylamamış 
olsalar bile, sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde ta-
nınması, zorla ya da zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması, 
çocuk işçiliğine etkin biçimde son verilmesi ve istihdamda ve meslekte ayrımcı-
lığın ortadan kaldırılması gibi görevler yüklemiştir. Bu amaçla gerekli tedbirleri 
alma, sözleşme ve tavsiye kararlarına uyma ve ilgili sözleşmeleri onaylama görev-
ler arasında sayılmıştır. 

ILO, evrensel barışın sağlanması anlamında sosyal barışa yaptığı katkılardan 
dolayı, 1969 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilmiştir.
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ILO’nun Yapısı ve Organları
ILO, tüm faaliyetlerini işçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan “üçlü 
yapı” ilkesine dayalı olarak yürütmekte ve bu özelliği ile diğer uluslararası kuru-
luşlardan ayrılmaktadır. ILO’ya üye 186 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 
Teşkilatına üye olan ülkeler, ILO Ana Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri ka-
bul ettiklerini bildirmeleri halinde üye olabilmektedirler. BM’ye üye olmayan bir 
ülke ise ancak ILO Genel Konferansı kararıyla üyeliğe alınmaktadır. Üyelikten çe-
kilme ise ILO Genel Müdürü’ne yapılacak bir bildirimle mümkün olabilmektedir.

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl haziran ayında yapılan ve karar orga-
nı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki 
Yönetim Kurulu ve Teşkilat’ın sekreterya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalış-
ma Bürosu’ndan oluşmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Konferansı
Uluslararası Çalışma Konferansı örgütün en üst karar organıdır. Çalışma yaşamıyla 
ilgili güncel sorunların tartışıldığı, sözleşme ve tavsiye kararlarının alındığı, ulusla-
rarası çalışma standartlarının tespit edildiği ve üye ülkelerde uygulanmasının de-
netlendiği, üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilen ILO bütçesinin kabul edildiği, 
faaliyet programının belirlendiği ve her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerinin se-
çildiği yer Uluslararası Çalışma Konferansıdır. Bu özellikleri ile Konferans, parla-
menter rejimlerde bir ülkenin parlamentosu gibi örgütün yasama organı niteliğini 
taşır. Konferans çalışmaları, oluşturulan Komiteler eliyle yürütülmektedir.

Üye devletler, Konferansta 4 üye ile temsil edilir. Bu üyelerden 2’si ilgili devle-
tin hükûmet temsilcisidir. 1 üye işçilerin ve diğer 1 üye ise işverenlerin temsilci-
sidir. Bu yapı ile çalışma hayatının tara�arı arasında adil bir dengenin sağlanması 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu yönetim anlayışı, çalışma hayatının sorunlarının diya-
log ile aşılabileceğini, sosyal barış ve adaletin sağlanmasında en önemli mekaniz-
manın üçlü temsile dayalı yönetim anlayışı olduğunu göstermek açısından önem 
taşımaktadır. Hükûmet temsilcisini belirlemede ilgili hükûmet tam bir serbestiye 
sahiptir. İşçi ve işverenleri temsil eden delegeler, ülke genelinde en çok üyeye sa-
hip olan meslek örgütleri ile anlaşarak hükûmetler tarafından belirlenir. Meslek 
örgütleri ile kastedilen, işçi ve işveren sendikalarıdır. İşçi ve işveren sendikalarını 
temsilen en çok üyeye sahip konfederasyonlar temsilci seçiminde yetkilidirler.

Çalışma konferansına katılan delegelerin her biri bağımsız olarak söz ve oy hakkı-
na sahiptirler. Hükûmetler, işçi ya da işveren sendikalarından üye belirlememiş ya da 
göndermemiş ise tara�arın temsilcileri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Çalışma Konferansı her yıl en az bir kez toplanmak zorundadır. Toplantılar 
Yönetim Kurulu’nun belirlediği yer ve zamanda yapılır. Çalışma Konferansı da 
bir sonraki toplantının yer ve zamanını belirleyebilir. 1949 yılından beri Çalışma 
Konferansı toplantıları her yıl haziran ayında İsviçre’de yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu 
ILO’nun ikinci anayasal kurumu Yönetim Kuruludur. Bu Kurul, yürütme organı 
olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu, Konferans gibi üçlü yönetim anlayı-
şına sahiptir. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için Çalışma Konferansınca seçilir. 
Yılda üç kez toplanmakta ve 28 hükûmet, 14 işçi ve 14 işveren olmak üzere toplam 
56 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, ILO’nun icra organıdır. Çalışma Konferansı’nın ve çeşitli 
toplantıların gündemini belirlemek, bütçeyi kabulünden önce incelemek, çeşitli 
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komisyon üyelerini atamak, teknik iş birliği politikalarını belirlemek, kendisine 
karşı sorumlu olan Çalışma Bürosu Genel Müdürü’nü atamak ve sendikalar ile 
üye devletlerin şikâyetlerini ilgili hükûmetlere ileterek sonucunu takip etmek ve 
gerektiğinde soruşturma komisyonu kurmak, Yönetim Kurulunun görevleri içe-
risinde daha önemli olanlardır. 

Çalışma Bürosu
Uluslararası Çalışma Örgütünün daimi sekreteryasını oluşturur. Yönetim Kurulu 
ve beş yılda bir seçilen Genel Müdür yönetiminde hazırladığı tüm faaliyetlerin 
merkezidir. Büro Cenevre’deki merkezinde 110’un üzerindeki ulustan yaklaşık 
1900 görevliyi istihdam etmektedir ve dünyada 40 alan ve bölge ofisi bulunmak-
tadır. Bunlara ek olarak teknik iş birliği programı çerçevesinde yaklaşık 600 uz-
man dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlerini yürütmektedirler. ILO’ya ulusla-
rarası örgüt olma niteliğini kazandıran en önemli özellik, Çalışma Bürosu’nun 
değişik uluslardan çalıştırdığı çok sayıdaki personel ve uzmandır (erişim,http://
tr.wikipedia.org/). Diğer organlarda görev yapanlar ulus hükûmetlerin delegeleri-
dir. Büro aynı zamanda araştırma, belge ve uzman çalışmalar, raporlar ve dergileri 
kapsayan bir basım merkezi işlevi görmektedir.

Çalışma Bürosunun görevleri, ILO Anayasası’nın 10. maddesinde aşağıdaki 
şekilde sayılmıştır:

“1- Endüstriyel yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin uluslararası sözleşmeler akdet-
mek amacıyla Konferans’ta görüşülmesi önerilen konuların incelenmesi ve Konferans 
veya Yönetim Kurulu’nca istenilen özel araştırmaların yürütülmesi ile ilgili konular-
da bilgilerin toplanıp dağıtılmasını sağlamaktır. 
2- Yönetim Kurulu’nun kendisine verebileceği direkti�er saklı kalmak kaydıyla, Büro: 
(a) Konferans toplantılarının gündeminde yer alan çeşitli maddeler konusunda do-
kümanlar hazırlamak, 
(b) İstekleri üzerine, Konferans kararları esas alınarak mevzuat hazırlanması, idari 
uygulamaların ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi için uygun her türlü yardımı, 
gücü nispetinde hükümetlere sağlamak, 
(c) Sözleşmelere etkin bir yürürlük kazandırılması bağlamında bu Anayasa hüküm-
lerince istenen görevleri yerine getirmek,
(d) Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği dillerde, uluslararası önem arzeden sanayi ve 
istihdam sorunları ile ilgili yayınları basmak ve yayınlamaktır.
3- Genel olarak, Konferans ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilecek diğer 
görev ve yetkilere de sahip olmaktır”. 

Diğer Organlar
ILO’nun Anayasal organları yanında, belli başlı endüstri alanlarını kapsayan üçlü 
yapıda sektörel ve teknik komiteler, bölgesel ve teknik konferanslar ve komisyon-
lar gibi organları bulunmaktadır. Ayrıca bölge, alan, şube ofislerinden ve çok yön-
lü uzmanlık gruplarından oluşan taşra teşkilatları vardır. Bilindiği gibi ülkemizde 
faaliyet gösteren ILO alan ofisi yakın geçmişte (1998 yılında mektup değişimi yo-
luyla) şube ofisi haline dönüştürülmüştür. Bu ofis, Avrupa Bölge Ofisine bağlıdır.

ILO bünyesinde, ayrıca, bir İdare Mahkemesi, Araştırma Merkezi ve İtalya’nın 
Torino şehrinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

ILO Anayasası’nın örgüte yüklediği görevleri etkin şekilde yerine getirile-
bilmesi, merkezde ve taşrada görev yapan bu organların başarısına bağlıdır. Bu 
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organlar, ana yönetim organlarının verdiği görevleri yaparlar. Görev gereği, üye 
ülkelerle irtibatlar kurar, ILO’nun çalışma hayatına ilişkin görevlerini yerine getir-
mede gerekli diğer kurum ve kuruluşlarla ortak toplantılar yapıp kararlar alabilir. 

ILO’nun organları arasındaki hiyerarşik yapı ve işleyişi değerlendiriniz.

ILO’nun Standart Tesisi ve Denetim İşlevleri 
ILO’nun temel amacının sosyal barışa ve sosyal adalete katkı vermek olduğunu 
belirtmiştik. Bu amacın gerçekleşmesi, çalışmanın ve çalışma hayatının, asgari 
ve evrensel uluslararası standartlarının belirlenmesine bağlıdır. Bu sağlanabildiği 
takdirde, üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi mümkün 
olacaktır. Bu standartlar, uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şek-
linde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 189 Sözleşme ve 204 
Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarınca 
onaylandığı takdirde, onaylayan ülke için bağlayıcı hale gelmektedir. Tavsiye Ka-
rarları için ise onaylama söz konusu değildir. Tavsiye kararlarında yer alan ilkeler 
yol gösterici veya sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.

ILO, üye ülkelerin onaylamış oldukları sözleşmeleri ne ölçüde uyguladıklarını 
izlemek üzere kapsamlı ve etkin bir denetim mekanizması oluşturmuştur. Bu de-
netimler, üye ülkelerdeki tara�ardan birinin, özellikle işçi sendikalarının şikâyetleri 
üzerine veya komisyonların hazırlamış olduğu raporlara dayanılarak yapılmaktadır. 
Üye ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili olarak ulusal mevzuat ve uygulama-
ları hakkında, belirli aralıklarla ILO’ya gönderdikleri raporlara dayanan denetim 
sistemine göre, bu raporlar önce Uzmanlar Komitesi tarafından incelenmekte ve 
belirlenen aykırılıklar bir rapor halinde Konferans’a sunulmaktadır. Konferans’ta 
oluşturulan Aplikasyon Komitesi ise bu raporda yer alan ülkelerden bir kısmını, 
Komite’de sözlü savunma yapmaya davet etmektedir. Aplikasyon Komitesi’nde söz 
konusu ülkenin yaptığı savunma ve bunu izleyen tartışmalar ile komite kararı kon-
ferans raporu içinde yayımlanmaktadır. Ciddi aykırılıkların tespit edilmesi halinde 
ise ilgili ülkelerdeki duruma “özel paragraf” içinde dikkat çekilmektedir.

Şikâyetlere dayanan denetim usulüne göre, şikâyet konusu, ilgili olduğu söz-
leşmeye göre ya Sendikal Özgürlükler Komitesinde incelenmekte ya da Yönetim 
Kurulunda oluşturulan üçlü yapıda özel bir komitede ele alınmaktadır. 

Temel ILO Sözleşmeleri 
ILO’yu uluslararası sosyal politika araçlarının en önemlisi yapan özelliği, yaptığı 
sözleşmeler ve aldığı tavsiye kararları ile korunmaya muhtaç kesimlerin korun-
malarına yönelik karar üretme gücüne sahip olmasıdır. Üyesi olan 186 ülkede, 
yaptığı sözleşme ve aldığı tavsiye kararlarını aynı anda uygulatma becerisine sahip 
başka bir uluslararası sosyal politika kurumundan söz etmek mümkün değildir. 
Zaman zaman ILO, gelişmiş ülkelerin politikalarına hizmet eden bir kuruluş ol-
makla suçlanmaktadır. Ancak emeği çalışma hayatının güçlüklerine karşı koru-
yan, kadınları ve çocukları özel olarak koruması altına alan ve din, mezhep, ırk, 
renk, kadın ve göçmen gibi her türden ayırımcılıkla mücadele eden bir yapı olma 
özelliği, Örgütü önemli kılmaktadır. Ayrıca ILO, dünya barışı, sosyal adalet ve 
yoksullukla mücadele açısından vazgeçilmez bir kurumdur. 

ILO’nun barışı ve adaleti gerçekleştirme, yoksullukla mücadele etme amacı ile 
yapmış olduğu belli başlı sözleşmelerin temel özellikleri aşağıda verilmiştir. Bu 
sözleşmeler, üye ülkelerin gelişmişlik seviyesine bakılmaksızın uygulanmak zo-
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rundadır. Çünkü bu sözleşmeler ILO tarafından, temel insan haklarını ilgilendi-
ren sözleşmeler olarak kabul edilmektedir. 

ILO’nun bu sözleşmeler dışında, çalışma hayatının önemli sorunlarını kapsa-
yan ve standart çözüm üretmeyi amaçlayan çok sayıda sözleşmesi ve tavsiye kararı 
bulunmaktadır. Sözleşmelerin ve tavsiye kararlarının tamamının bu ünitede ince-
lenmesi mümkün değildir. Bu aşamada, sadece 8 temel sözleşme ana özellikleri 
çerçevesinde incelenecektir. 

29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
1930 yılında yapılan bu Sözleşme ile zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her tür bi-
çimine son verilmesini öngörmektedir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na ve I. 
Dünya Savaşı’nın ağır tahribatına rağmen ILO’nun bu sözleşmeyi yapması, Örgütün 
sosyal barış ve sosyal adaleti sağlama özelliğinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya 
koymaktadır. Zorla çalıştırma yasağının istisnaları, askerlik hizmeti, mahkûmların 
belirli bir denetime göre çalıştırılmaları, bu arada savaş, yangın ve deprem gibi ola-
ğanüstü durumlarda gerek duyulan çalıştırma biçimleri şeklinde sayılmaktadır. 

87 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması
Sözleşmesi
1948 yılında yapılan bu sözleşme, işçilerin ve işverenlerin, önceden izin almaksı-
zın ve serbestçe kendi örgütlerini kurma ve bu örgütlere katılma haklarını güven-
ce altına almakta ve bu örgütlerin resmi görevlilerin müdahalelerinden bağım-
sız serbestçe görev yapabilmelerini sağlayacak güvenceler getirmektedir. Sosyal 
politikanın gerek ulusal ve gerekse uluslararası araçlarının başında gelen sendi-
kaların, kendilerinden beklenilen fonksiyonları yerine getirebilmesi, örgütlenme 
özgürlüğüne getirilen anayasal güvence ile mümkün olacaktır. Bu sözleşme, ILO 
Anayasası’nda getirilen güvencenin bir sonucudur. 

98 Sayılı Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi 
1949 yılında kabul edilen Bu Sözleşme ile işçilerin çalışma alanında birleşmelerini 
önleyici her türlü ayrımcılık eylemlerine karşı korunması amaçlanmıştır. Çalış-
manın bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya bağlanamayacağı, sendikaya üye 
olmaktan dolayı farklı işlem yapılamayacağı, sendika üyeliğinden dolayı işten çı-
kartılamayacağı veya zarar verilemeyeceği güvence altına alınmıştır. Ayrıca toplu 
pazarlık ve toplu sözleşme hakkına ilişkin güvenceler getirilmiştir.

100 Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi
1957 yılında yapılan bu sözleşme, erkek ve kadınların eşit işlerde eşit ücret ve sos-
yal haklara sahip olmalarını öngörmektedir. Ücret gibi çalışma barışını yakından 
ilgilendiren ve çalışma hayatının en önemli konularından birisi ile ilgili olarak 
yapılan bu sözleşme, ücrette ayırımcılık yapılamayacağını, özellikle cinsiyet fark-
lılığına bağlı olarak ücretlerin farklılaştırılamayacağını karara bağlamaktadır. 

105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi
1951 yılında kabul edilen bu sözleşme ile zorla ya da zorunlu çalıştırmanın her-
hangi bir biçiminin uygulanamayacağı, siyasal zorlama yapılamayacağı, siyasal 
ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle ceza verilemeyeceği, işgücünü 
harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve greve katılanları ce-
zalandırma aracı olarak kullanılamayacağı karara bağlanmıştır. 
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111 Sayılı Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi
1958 yılında kabul edilen bu sözleşme ile iş verme, eğitim ve çalışma koşullarının 
düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kimlik ve sosyal 
köken temelinde ayrımcılık yapılamayacağı, bunun ulusal politikalarla önlenmesi 
gerektiği karara bağlanmıştır. Fırsat ve uygulama alanında eşitliğin geliştirilmesi 
çağrısı yapılmaktadır. 

138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi
1973 yılında kabul edilen bu sözleşme, 1995 yılında yapılan Çalışma Konferansı’ndan 
sonra temel insan haklarını ilgilendiren sözleşmelerin arasına alınmıştır. İşe kabul-
de asgari yaşın zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaştan daha düşük olamayaca-
ğını öngörerek çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. 

182 Sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi
1999 yılında kabul edilen bu sözleşme, çocuk işçiliğinin acilen ve etkili biçimde 
ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını öngörmektedir. Çocuk 
işçiliğinin en kötü biçimleri arasında kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, 
silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi 
amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma ve bu arada çocukların sağlığına, gü-
venliğine ve ahlaki değerlerine zarar verecek işler yer almaktadır. 

Temel ILO Sözleşmelerinin ortak özellikleri nelerdir?

ILO -Türkiye İlişkileri
Türkiye’nin ILO ile ilişkileri 1927 yılına kadar dayanmaktadır. Ülkemiz Milletler 
Cemiyeti’nin üyesi olmadığı için o yıllarda ILO çalışmalarına gözlemci statüsüyle 
katılmıştır. Türkiye 9 Temmuz 1932 yılında Milletler Cemiyetine üye olduğu için 
Cemiyetin statüsü gereği ILO üyeliğini de kazanmıştır. Ülkemiz ile ILO arasında-
ki ilişkiler 1946 tarihine kadar sınırlı düzeyde gelişmiştir. Ancak, Türkiye II. Dün-
ya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmakla, tercihini batılı ülke-
lerden yana koyduğunu göstermiştir. Bunun sonucu olarak ve özellikle çok partili 
siyasi hayata geçişle birlikte Türkiye ile ILO arasındaki ilişkiler hız kazanmıştır. 
Nitekim Türkiye’nin onayladığı sözleşmelerin biri hariç, tamamı 1946 tarihinden 
sonra onaylanmıştır. Üye olduğumuz tarihten bugüne kadar ILO çalışmalarına 
üye ülke sıfatıyla katılmaktayız.

Türkiye, aralarında temel çalışma haklarına ilişkin 8 sözleşmenin de bulunduğu 
uluslararası çalışma sözleşmelerinden 59’unu onaylayarak ulusal mevzuatına kat-
mıştır. Ancak burada sorulması gereken asıl soru, 189 Sözleşme’ye karşılık niçin hala 
59 Sözleşme onaylamış olduğumuzdur. Üye olmak için müracaat ettiğimiz Avrupa 
Birliği’nin üyesi ülkeler, Türkiye’nin iki katından daha fazla sözleşme onaylamıştır.

ILO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler, bu kuruluşun Ankara’da 12 Eylül 2001 tarihin-
de açılan “Enformasyon Merkezi”nin hizmete girmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır.

Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
Birleşmiş Milletler’in temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı’nın ar-
dından, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek amacıyla 
kurulmuştu. Paris Barış Konferansı’nın 25 Ocak 1919’da yapılan toplantısında; 
uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir örgüt kurulmasına 
karar verildi. Bu kararı yerine getirmek için bir komisyon kuruldu.
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Komisyon’un hazırladığı sözleşme 28 Nisan 1919 tarihinde Konferans Genel 
Kurulu’nda kabul edildi ve böylece Milletler Cemiyeti kurulmuş oldu.

20 yıl süreyle dünya milletlerine hizmet veren bu Cemiyet, tüm çabalara rağmen II. 
Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyemedi. Savaş sonrası 18 Nisan 1946’da Cenevre’de 
toplanan Genel Kurul Toplantısı’yla Cemiyetin dağılmasına karar verildi. 

Türkiye, 1932 tarihine kadar Milletler Cemiyetine üye olmamıştır. Bunun ne-
deni, İngilizlerin, Ortadoğu politikasında Türkiye’nin yanında yer almamasıdır. 
Ancak, Türkiye, yurtta sulh, cihanda sulh anlayışının bir sonucu olarak, 1932 yı-
lında üye olma kararı almıştır. 

Birleşmiş Milletler örgütünün kurulması çalışmaları ise II. Dünya Savaşı sı-
rasında, dönemin ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchil’in 
14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Bildirisi ile başlamıştır. 1 Ocak 1942’de Sovyet, 
Amerikan ve İngiliz liderleri, Washington’da “Birleşmiş Milletler Bildirisi”ni im-
zalamışlardır. 1 Kasım 1943’de Moskova Bildirisi’nin ABD, SSCB, Çin ve İngiltere 
tarafından imzalanmasını takiben, 3-11 Şubat 1943 Yalta Konferansı ile kuruluş 
süreci tamamlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin nihai kuruluş imzası 25 Nisan 1945’te 
San Francisco’da, Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş ülkelerin katılımı ile atıl-
mıştır. Birleşmiş Milletler Anlaşması, 24 Ekim 1945’te yürürlüğe girmiştir. 

Birleşmiş Milletler örgütünün amaçları; uluslararası dostça ilişkiler geliştir-
mek, ekonomik, sosyal kültürel alanlarda iş birliği sağlamak, üyelerinin dış siya-
setlerini uyumlaştırmak, çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, 
yoksullukla mücadele gibi alanlarda tedbir almak, eğitim, kadın hakları, iş ve işçi 
haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak şeklinde sayılabilir. 

Birleşmiş Milletlerin kuruluşunda Türkiye dahil 51 olan üye sayısı sonradan 
katılan ülkelerle bugün 193’e ulaşmıştır. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekono-
mik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sek-
reterlik olarak 6 organı vardır. 

BM örgütü, dünya ve Türkiye kamuoyunda daha çok yaşanılan siyasal kriz-
ler sırasında üstlendiği roller ile bilinmektedir. Ancak yapmış olduğu uluslararası 
sözleşmeler ile sosyal barış ve sosyal adaletin sağlanması için de önemli görevler 
üstlenmektedir. BM’in en çok bilinen belgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. 
Diğer bilinen sözleşmeleri ise, “Çocuk Haklarına Dair”, “Ekonomik, Toplumsal ve 
Kültürel Haklar”, “Her Çeşit Irk Ayırımcılığının Kaldırılmasına İlişkin”, “Kadınlara 
Karşı Her Çeşit Ayırımcılığın Önlenmesi”, “Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin”, “Sığı-
nanların Statüsüne İlişkin”, “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının 
Korunmasına Dair” ve “Engellilerin Haklarına İlişkin” uluslararası sözleşmelerdir. 

10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve 20 Kasım 1989 
tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve 
özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da 
toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayrım-
lar dâhil, hiçbir ayrım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip oldukları belir-
tilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, bu haklar temel insan hakkı olarak 
düzenlenmiştir. Çocukların ise özel ilgi ve yardıma hakkı olduğu ilan edilmiştir. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de, Bildirge’ye atı�a bulunularak toplumun 
temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esen-
likleri için doğal ortamı oluşturan ailenin, toplum içinde kendisinden beklenen 
sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için, gerekli koruma ve yardımı 
görmesinin zorunluluğuna vurgu yapılmıştır. Çocuğun, kişiliğinin tam ve uyum-
lu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile 
ortamında yetişmesinin gerekliliğine işaret edilmiştir.
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21 Aralık 1965 tarihli, Her Türlü Irk Ayırımcılığının Kaldırılmasına İlişkin 
Sözleşme’nin birinci maddesinde; insanlar arasında ırk, renk, soy, ulusal ya da 
etnik kökene dayalı olarak, siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel alanda, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin eşitlik temeli üzerinde tanınmasında, kullanılma-
sında ve bunlardan yararlanmada ayırımcılık yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu 
anlamda, hiç kimse diğerine üstün tutulamayacaktır. 

21 Aralık 1979 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’nde, hak eşitliği ve insan onuruna saygı ilkelerinin çiğnendiği, kadın-
ların erkeklerle eşit olarak ülkelerinin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel 
hayata katılmalarının engellendiği, toplumun ve ailenin refahının artmasında 
engel olduklarının görüldüğü ileri sürülmüştür. Yoksulluk hallerinde kadınların 
yiyecek, sağlık, eğitim, öğretim ve iş bulma ve öteki ihtiyaçlarının karşılanması 
bakımından, erkeklere oranla daha az imkana sahip bulundukları belirtilmiştir. 
Sözleşme’de hak ve adalete dayalı yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulması-
nın, kadınlarla erkekler arasındaki eşitliği sağlamak için önemli bir aşama oluştu-
racağı öngörülmüştür. 

Birleşmiş Milletler örgütü, diğer uluslararası sözleşmelerde de, sosyal politika-
nın kapsamına giren toplum kesimlerinin korunmalarına yönelik tedbirler geliş-
tirmeye çalışarak önemli bir sosyal politika aracı olma özelliğini ortaya koymuştur. 

Avrupa Birliği

İkinci Kuruluşu ve Gelişimi 
Savaş sonrasında önemli bir insan gücü kaybı ve ekonomik sıkıntı yaşayan Av-
rupa devletleri, ideolojik farklılaşmaya dayanan yeni bir tehditle de karşı karşı-
ya kalmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin tam ortasında kalan Avrupa, barış ve güvenliğin sağlanmasında ivedi 
çözümler geliştirmek zorunda kalmıştır. İki kutuplu dünya düzeninde güvenlikle-
rini sağlama endişesi içinde olan Batı Avrupa devletleri NATO’ya, Doğu Avrupa 
devletleri de Varşova Paktı’na üye olmak suretiyle 1990’lı yıllara kadar derin bir 
ayırımın içerisinde kalmışlardır. 

Avrupa devletlerinden Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya 
ve Hollanda, bu ayrışmaya rağmen II. Dünya Savaşı’ndan yıkımla çıkan Avrupa’yı 
yeniden inşa edebilmek ve siyasal barış yanında kalıcı bir sosyal barışı da gerçek-
leştirebilmek için, önce 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu daha 
sonra da 1957 yılında Roma Antlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Top-
luluğu (AET)’nu kurmuştur. Kuruluş gerekçelerinde ekonomik endişeler öne çık-
mıştır. Ancak, topluluğu kuran Antlaşma’nın başlangıç maddelerinde, yüksek bir 
istihdam düzeyi, iyileşen çalışma standartları, işçilerin serbest dolaşımı ve çalışan-
ların temel haklarının verilmesi yönündeki düzenlemeler ile “sosyal Avrupa”nın 
da temelleri atılmıştır (Koray, 2000: 86vd.). Takip eden yıllarda AB’nin sosyal bo-
yutu önemli bir değişim göstermiştir. Bu değişimin en önemli göstergesi, Avrupa 
bütünleşmesinin başlangıç metni olan Roma Antlaşması’nda yapılan değişikliktir. 
Buna göre, 1986 yılında kabul edilen Avrupa Tek Senedi’nde öngörülen reformlar, 
serbest mal dolaşımının güvence altına alındığı, iç sınırların kalktığı bir ortak pa-
zar amacına uygun olarak hazırlanmıştır. 

İkinci önemli gelişme, üye devletler tarafından 1992 tarihinde imzalanan ve 
1993’te yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması’dır (Maastricht Antlaşması). 
Bu Antlaşma ile Avrupa ülkelerinin daha çok yakınlaştırılması hede�enmiştir ve 
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Avrupa Birliği, başlangıç hedefi olan ekonomik bütünleşmeyi, siyasi bütünleşme 
ile tamamlamış ve sosyal boyutta bütünleşme hede�erine yönelmiştir. Avrupa 
Kömür Çelik Topluluğu Antlaşması’nı imzalayan Fransa, Federal Almanya, Bel-
çika, Lüksemburg, Hollanda ve İtalya’nın başlattığı Avrupa bütünleşme hareketi, 
zaman içerisinde tüm Avrupa’yı içine alan bir birliktelik olma yoluna girmiştir. 
Günümüzde Birliğin üye sayısı 28’e yükselmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye, 
Makedonya, Karadağ ve Sırbistan katılım müzakerelerini sürdürmekte iken Bos-
na – Hersek ve Kosova potansiyel üye ülkeler olarak değerlendirilmektedir.

AB’nin temel organları, Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi, AB Kon-
seyi ve Avrupa Adalet Divanı’dır. Ayrıca danışma organı olarak Ekonomik ve Sos-
yal Komite önemli görevler üstlenmektedir. Bu ünitede AB’nin diğer özelliklerin-
den daha çok, bir uluslararası sosyal politika aracı olarak taşıdığı önem ve sosyal 
politika anlayışının özellikleri üzerinde durulacaktır. 

AB’nin İstihdam ve Sosyal Politikası
Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş 
Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa sosyal modelini yeniden şekillendiren Sos-
yal Gündem (2005-2010) AB istihdam ve sosyal politikalarının genel çerçevesini 
belirlemektedir. Bu gündem çerçevesinde, herkese eşit şartlar ve iş imkânları sağ-
lanması ile AB’nin büyümesi ve istihdam artışından herkesin yararlandırılması 
hede�enmiştir. Bu hede�er doğrultusunda, AB İstihdam ve Sosyal Politikası’nın 
en önemli araçları, iş hukuku, sosyal diyalog, istihdam, Avrupa Sosyal Fonu, iş 
sağlığı ve güvenliği, ayırımcılıkla mücadele ve herkese eşit haklar sağlanması baş-
lıklarıdır (erişim,http://www.mess.org.tr/ab/PDF/istihdamvesosyalpolitika.pdf). 

İş Hukuku
AB iş hukukunun temel hedefi, etkin rekabetin, işçilerin hak ve standartlarının 
korunması ve iyileştirilmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilme-
sidir. Bu amaca yönelik olarak, sosyal tara�ar arasında yapılan anlaşmaların yanı 
sıra, Birlik düzeyinde çeşitli düzenlemeler de öngörülmektedir. İş sözleşmesi ya 
da istihdam ilişkisi çerçevesinde uygulanacak kurallar, çalışma sürelerinin belir-
lenmesine ilişkin mevzuat, istihdam ilişkisinde kadınların ve gençlerin korunma-
sı, işçilerin başka bir üye devlette çalışması halinde uyulması gereken kurallar ve 
klasik tam zamanlı çalışma biçimi dışındaki, kısmi çalışma ve belirli süreli çalış-
maya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 

Sosyal Diyalog
AB’de sosyal diyaloğa ilişkin temel düzenleme, 1986 tarihli “Tek Avrupa Senedi” 
ile yapılmıştır. Bu düzenleme ile “sosyal diyalog” AB sosyal politikasının resmi 
hede�eri arasında yer almış ve Avrupa sosyal modelinin vazgeçilmez bir parçasını 
oluşturmuştur. Sosyal diyalog bu anlamda, sosyal tara�arın katıldığı tartışmaları, 
görüşmeleri, müzakereleri ve ortak eylemleri içermektedir. Sosyal diyalog kapsa-
mında ILO’nun sözleşmeleri çerçevesinde belirlenen standartlar, AB sosyal diya-
log anlayışının önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

İstihdam Politikası
AB açısından işsizliğin önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının hayat standartları-
nın artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede oluşturulan istihdam 
politikasının temel hedefi, Avrupa İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenmiş-

Sosyal diyalog;demokratik 
ve siyasal reimi benimsemiş 
ülkelerde,sosyal taraf olarak 
nitelendirilen işçi ve işveren 
örgütlerinin, toplumda 
yer alan diğer organize 
çıkar gruplarıyla birlikte 
temel ekonomik ve sosyal 
politikaların belirlenmesi 
ve uygulanmasına katılma 
sürecidir.
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tir. 2005 yılında Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Konseyi, üye 
ülkelerin ulusal programlarını yürütürken izleyecekleri bir dizi bütünleştirilmiş 
kılavuz ilkeler yayımlamıştır. Bu çerçevede yer alan İstihdam Kılavuz İlkeleri eko-
nomi ve istihdam politikalarının uyumu ve uluslararası denetim mekanizmalarını 
öngörmektedir. AB seviyesindeki, Avrupa İstihdam Stratejisi’nin başlıca finansal 
araçları ülkelerin bütçeleri ve Avrupa Sosyal Fonu’dur. 

Avrupa Sosyal Fonu
Avrupa Sosyal Fonu (ESF), AB istihdam stratejisinin eyleme dönüşmesini sağla-
yan temel mali araçtır. Roma Antlaşması ile tesis edilen bu araç, AB’nin 60 yılı aş-
kın bir zamandır mevcut olan, üye ülkeler ile birlikte kişilerin nitelikleri ve kapa-
sitelerini geliştirmelerine hizmet eden birçok programa kaynak sağlamış en eski 
yapısal fonudur. ESF bütçesi, yapısal fonlara ayrılmış toplam bütçenin % 35’ine 
denk gelmektedir. İşçilerin Temel Hakları’na ilişkin Avrupa Sosyal Şartı, ekono-
mik ve sosyal dayanışmanın hukuki kısmını oluştururken Avrupa Sosyal Fonu da 
mali kısmını oluşturur. Avrupa Sosyal Fonu, desteğini özellikle Avrupa genelinde 
az gelişmiş bölgelerdeki işgücünün niteliklerini iyileştirmeye ve güncelleştirmeye 
yönelik uzun vadeli programlara kanalize etmektedir. Bu çerçevede girişimcilik 
de desteklenmektedir. Bu şekilde, iç ve dış yatırımlar bölgelere çekilmekte, bölge-
lerin ekonomik rekabet ve refah seviyeleri yükseltilmektedir. Programlar, Avrupa 
Komisyonu ve üye devletler tarafından planlanmakta, daha sonra kamu sektö-
rüne ve özel sektöre mensup birçok sağlayıcı örgüt (provider organization) vası-
tasıyla uygulanmaktadır. Söz konusu örgütler ulusal, bölgesel ve yerel idarelerin 
yanı sıra eğitim ve öğretim kurumlarını, hayır kuruluşlarını ve sosyal ortakları 
(örneğin sendikaları ve iş konseylerini, endüstriyel ve mesleki dernekler ile özel 
şirketleri) içermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Topluluk politikasının yasal temelini AT 
Antlaşması’nın 137. maddesi oluşturmaktadır. Bu madde Topluluk’un, koşulları 
uyumlaştırmak suretiyle işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak ve özellikle de 
çalışma ortamının iyileştirilmesi için bu yöndeki gelişmeleri destekleyeceğini ifa-
de etmektedir. AB Konseyi’nin 1989 yılında kabul ettiği, iş yerlerindeki sağlık ve 
güvenlik koşulları konusunda ilerleme kaydedilmesi için önlemler alınması hak-
kındaki Çerçeve Yönerge’dir. Yönerge’nin temel amacı, iş kazaları ve meslek has-
talıklarına karşı koruyucu önlemlerin alınması suretiyle işçilere yüksek düzeyde 
koruma sağlanmasıdır. Bu mevzuat üç ilkeyi temel almaktadır: İşverenin, genel 
anlamda işçilerin işyerinde maruz kaldıkları mesleki riskleri engelleyerek sağlık 
ve güvenliklerini koruma yükümlülüğü, işçileri bilgilendirme yükümlüğü, işçilere 
bununla ilgili eğitim verme yükümlülüğü.

İşverenlerin söz konusu sorumlulukların yanı sıra, işçilerin de çalışma 
imkânlarından doğru bir şekilde yararlanarak ve güvenlik talimatlarına uyarak 
bu sürece katkıda bulunmaları gerekmektedir. 1989 tarihli Yönerge’yi takiben iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak kabul edilen ve bu alanlarda uyulması gere-
ken asgari koşulları belirlemekte olan diğer bireysel yönergeler de aynı ilkeleri 
temel almaktadır. AB, bu düzenlemelerin yanı sıra mevcut mevzuatı uygulama-
ya ve konsolidasyona yönelik programlar da açıklamıştır. Burada amaçlanan, söz 
konu faaliyetler için farkındalığın artırılmasıdır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ajansı, bu alana ilişkin teknik, bilimsel ve ekonomik verileri toplama ve yayma 
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konusunda aktif faaliyet göstermektedir. Ayrıca Ajans, üye ülkeler arasında bilgi 
paylaşımını da desteklemektedir.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın faaliyetleri hakkında geniş bilgiye Ajans’ın 
internet adresinden (http://europe.osha.eu.int) ulaşabilirsiniz. 

Ayrımcılıkla Mücadele
Maastricht Antlaşması’na, özellikle ırk veya etnik kökene dayalı ayrımcılık ile 
mücadeleyi amaçlayan bir maddenin eklenmesi, bu alandaki düzenlemeler için 
büyük önem taşımaktadır. Maastricht Antlaşması’nı takiben, 1997 yılı Haziran 
ayında “Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi” (EUMC) kurulmuş-
tur. Viyana’da bulunan EUMC’un temel görevi, AB’ye ve üye devletlere, Avrupa 
genelindeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Yahudi düşmanlığı konularında nes-
nel, güvenilir ve mukayese edilebilir bilgi ve veri sağlamaktır. Bu sorunlara karşı 
önlem almaktır, eyleme geçmektir. EUMC, toplanan veriler doğrultusunda bu so-
runların gelişimi, nedenleri, boyutu, sonuçları ve etkileri konusunda çalışmalar 
yapmaktadır. Bir diğer görevi ise, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili stratejiler 
geliştirmektir. Göçmenlerin, etnik ve dinî azınlıkların topluma kazandırılması ile 
ilgili iyi uygulamaları tespit edip yaygınlaştırmaktır. EUMC, Avrupa Irkçılık ve 
Yabancı Düşmanlığı Bilgi Ağı’nı (RAXEN) kurmuştur. RAXEN, gerek ulusal ge-
rekse Avrupa seviyesinde bilgi ve veri toplamak üzere kurulmuş bir örgüttür. 

Eşit Haklar
Kadınlar ile erkekler arasında eşitlik sağlamaya yönelik düzenlemelerin temeli, 
AT Antlaşması’nın 141.maddesine dayanmaktadır. Anılan madde, her üye devle-
te, kadın ve erkek çalışanlara aynı iş veya aynı değere sahip işler için ücret eşitli-
ği ilkesinin uygulanmasını sağlama yükümlülüğü getirmektedir. Bu ilke, Avrupa 
Adalet Divanı (ATAD) tarafından 1970’li yıllarda onaylanmış bir ilkedir. Ams-
terdam Antlaşması, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı AB’nin görev ve faaliyetleri 
arasına eklemektedir. Konsey’in Komisyon’un sunacağı önerge üzerine oy birliği 
ile karar alarak cinsiyet ayırımcılığı da dâhil olmak üzere her tür ayrımcılık ile 
mücadeleye yönelik olarak hareket edebileceğini ortaya koymaktadır. Eşit haklar 
ilkesine temel kazandırmak ve sözü edilen ilkeyi geliştirmek için çok sayıda yö-
nerge kabul edilmiştir. Bunlar, kadın ve erkek çalışanlar için ücret eşitliği, kadın 
ve erkeklere istihdam ve mesleki eğitim imkânlarına erişim için fırsat eşitliği, terfi 
ve çalışma koşullarında eşit muamele, yasal ve mesleki sosyal güvenlik planla-
rında, serbest meslek faaliyetlerinde fırsat eşitliği, aile ve iş yaşamlarını bir arada 
yürütme gibi konuları ele almaktadır. Mevzuatı uygulamanın, pratikte fırsat eşit-
liği yaratma konusundaki yetersizliğinin farkında olan Avrupa Komisyonu, üye 
devletler ile ortaklık için tasarlanan, bu çerçevede uygulanan, özel önlemleri kap-
sayan ve birbirini izleyen Eylem Programları ile kadın-erkek eşitliğini teşvik etme 
yönünde önemli bir çaba göstermektedir.

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Türkiye, tercihini Cumhuriyet ile birlikte batı uygarlığından yana koymuş ve bu 
kararlılığını da batılı ülkelerin kurduğu kuruluşların tamamına ya kurucu üye ola-
rak ya da sonradan üye olmak sureti ile göstermiştir. BM, ILO, NATO, OECD gibi 
örgütler, bunlardan sadece birkaç tanesidir. Avrupa Birliği de kurulduğu tarihten 
bu yana Türkiye’nin üye olmak için çaba gösterdiği örgütlerden biridir. 1958 yı-
lında kurulan bu örgüte, 1959 yılından bu yana üye olmaya çaba göstermekteyiz. 
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Türkiye’nin müracaatı üzerine, kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini 
yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşin-
ceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir. Söz 
konusu anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Ankara Anlaş-
ması Türkiye’nin AET’ye entegrasyonu için hazırlık, geçiş ve nihai dönem olmak 
üzere üç kademeli bir süreç öngörmüştür. Anlaşma’da öngörülen hazırlık dönemi 
1973 yılında Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesiyle sona ermiş ve geçiş döne-
mine girilmiştir. 1970’lerin ekonomik zorlukları ve 1980 müdahalesinin etkisiyle 
yavaş ilerleyen geçiş dönemi nihayet 1996’da Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne giri-
şiyle sona ermiştir. 

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Zirve’de, tam üyeliğe aday-
lığımız tescil edilerek Avrupa Birliği ile uzun bir geçmişi bulunan ilişkilerimizde 
yeni bir dönem başlamıştır. 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi, AB-Türkiye 
ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Zirve’de Türkiye’nin siyasi kriterleri 
yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere baş-
lanması önerilmiştir. Önerilen tarihte katılım müzakerelerine başlanmış olup 
Türkiye, ekonomik, sosyal ve hukuki açılardan pek çok alanda düzenlemelerini 
tamamlamıştır. Bununla birlikte, eksik olan alanlarda ise uyum çabaları devam 
etmektedir(http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=4).

Üçüncü Yol Hareketi
Sosyal politikanın araçlarında yaşanan değişimin nedenlerinden birinin de dü-
şünce alanında yaşanan değişim olduğunu belirtmiştik. Bu bağlamda, 1990’larda 
önem kazanmaya başlayan üçünçü yol hareketi, sosyal politikanın amaçlarına ve 
araçlarına katkı yapan gelişmelerden biridir. 

“Üçüncü Yol” hareketi konusunda daha ayrıntılı bilgiye Anthony Giddens’ın Üçüncü 
Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi, (Birey Yayınları, İstanbul 2000) ve Üçüncü 
Yol ve Eleştirileri, (Phoenix Yayınları, Ankara 2001) kitaplarından ulaşabilirisiniz. 

1990’lı yıllarda sosyal demokrasi hareketinin içinde bulunduğu sıkıntılı du-
rumun aşılmasında ve politik başarısızlıklarının önüne geçilmesindeki siyasi de-
ğişimi ifade etmekte kullanılan üçüncü yol kavramı, İngiltere’de Tony Blair yö-
netiminde yürütülen İngiliz reform hareketinin fikir adamı Anthony Giddens 
tarafından geliştirilmiştir. 

Küreselleşmeyi politik ve ekonomik etkilerin birleşmesinden doğan bir dizi 
karmaşık süreç olarak tanımlayan Giddens, yeni yapının bir yandan yeni uluslar 
üstü sistemler ve güçler üretirken, diğer yandan gelişmekte olan ülkelerde büyük 
bir değişimi ortaya çıkardığını ifade etmektedir. İçinde yaşadığımız toplumun ku-
rumlarını hızla dönüştüren küreselleşme süreci, yeni bireyselci anlayışın doğru-
dan yükselişi ile ilgilidir. Bu bağlamda üçüncü yolun küreselleşme hedefi, vatan-
daşlara kişisel yaşamlarında dönüşümler sağlaması ve doğayla ilişki bağlamında 
ortaya çıkan değişimler karşısında kendi yaşam yollarını çizebilmelerine yardımcı 
olunmasıdır (Giddens, 2000: 45). 

Küreselleşme sürecinde sosyal devlete karşı geliştirilen eleştirel bakış açısına 
belirli ölçülerde katılan üçüncü yol hareketi, sosyal devletin geçmişine yönelik 
getirdiği tespitlerle farklılaşmaktadır. Üçüncü yol anlayışında devlet, güçlü, kap-
sayıcı ve müdahaleci değil, aksine toplumsal değişime, ilerlemeye ve modern-
leşmeye katkıda bulunan ve bu değişimin demokratik bir ortamda oluşumunu 

Küreselleşmenin olumlu ve 
olumsuz yönlerinin analizinin 
yapıldığı üçüncü yol hareketi, 
merkezi sol değerlerin 
yaşanan hızlı değişimlere yanıt 
verebilme uğraşısı şeklinde 
tanımlanmaktadır.
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garanti altına alan etkin bir yönetim aygıtıdır. Bu çerçevede girişim özgürlüğünü 
destekleyen, sosyal harcamalarda vergi yüklerinde kısıntıya gidebilen bir yönetim 
anlayışı tercih edilmektedir. Üçüncü yol piyasanın kişileri güçlendirici rolünü ka-
bul etmekte ve bireylere sağladığı fırsatların artırılarak, insanların bu fırsatlardan 
en iyi biçimde yaralanabilecek duruma getirilmesini amaçlamaktadır. 

Üçüncü yolun hem ilkesel hem de uygulamaları itibarıyla başarıya ulaştığını 
ifade etmek oldukça zordur. Her şeyden önce üçüncü yolun tanımlanmasında ve 
hangi politikaların üçüncü yola ait olduğu noktasında sorunlar mevcuttur. Üçün-
cü yol uygulamaları farklı sosyo-ekonomik koşullardan, siyasi kurum ve gele-
neklerden ötürü değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle üçüncü yolun sosyal 
politikalar üzerindeki etkisi de yukarıda sayılan değişkenlere göre farklı sonuç-
lar göstermektedir (Özaydın, 2007: 50). Üçüncü yolun İngiltere uygulamasında, 
çocuk yoksulluğunun önlenmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi 
gibi uzun dönemli amaçlarda başarılar elde edilebilmiştir. Ancak diğer ülke uy-
gulamalarında sosyal politikalar üzerindeki etkilerine ilişkin belirgin veriler elde 
edilememiştir (Powell, 2003: 105). 

Sosyal demokrasi hareketinin küreselleşme süreci ile uyumlu kılınması hare-
keti olan üçüncü yol, sosyal demokrasinin klasik işlevlerinden sıyrılarak sağlık 
harcamalarında ve iş güvencesindeki sınırlamalardan, piyasanın kendisinin refah 
artışı sağlamasına kadar uzanan bir dizi politika önermesi içermektedir. Devletin 
düzenleyici rolünün, kamu harcamaları ile finansal dengeleri bozan bir niteliğe 
değil, piyasayı yönlendirici, aktif bir role sahip olması gerektiğini savunur. Mark-
sizmden itibaren süzülerek gelen sol hareket, üçüncü yolla beraber piyasa gerek-
lerine uyum sağlamış ve liberal felsefeyle önemli ölçüde eklemlenmiştir.

Yeşiller Hareketi 
Sosyal politikanın beslendiği önemli kaynaklardan biri de sivil toplum hareketle-
ridir. Bu bağlamda Yeşiller Hareketi, sosyal politikayı ve araçlarını besleyen önemli 
bir sivil toplum hareketidir.

1970’li yıllardan itibaren gelişen yeni sosyal hareketlerin en önemlilerinden 
olan ekoloji hareketi, siyasi düzlemde büyük etkilere sahip olmuş ve temsile da-
yalı klasik siyaset anlayışının sorgulanmasında önemli bir rol oynamıştır. Çevreci 
hareket, kirlenme boyutuyla öne çıkardığı çevre sorunlarını, teknik bir düzeyde 
çözümlemeye çalışırken, insanı ve doğayı bütünlük içinde ele alan geniş kapsam-
lı bir yaklaşımı içermektedir. Ekoloji, bireycilik, doğrudan demokrasi, eşitlik ve 
üçüncü dünya ile dayanışma gibi söylemlerle özetlenebilecek yeşiller hareketi, 
ekonomik büyümeye doğrudan karşı çıkışı temsil etmektedir. Maddi ürünlere 
daha az vurgu yapan alternatif bir hayat tarzını savunmaktadır. 

Yeşiller, ücretli çalışmaya aşırı değer verilmesinin, hem toplum hem de birey 
için zararlı sonuçları olduğunu savunmaktadırlar. Herkese bir hak olarak vatan-
daşlık geliri şeklinde ifade edilebilecek temel gelir verilmesini, ücretsiz çalışmanın 
kabulünü sağlamak açısından savunmaktadırlar. Ücretsiz çalışanlar temel geliri 
kendi hakları olarak kabul edecekleri için ücretsiz çalışmayı değerli hale getire-
cek süreci de başlatmış olacaklardır. Bu durum, çalışan kooperati�eri gibi yerel 
istihdam imkânlarını savunan Yeşillerin düşünce yapısına da uymaktadır. Temel 
gelir, net gelir sağlayan bütün sosyal güvenlik sistemlerinde ortak bir sorun olma-
sına karşın çalışmaya teşviki önlemesinden dolayı ciddi eleştirilere uğramaktadır. 
Bu konuda bir başka eleştiri, bu uygulamanın çok daha fazla merkezileşmiş ve 
bürokratik bir devlet mekanizmasını gerektireceğidir (Özaydın, 2007: 52). Yerel 
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istihdam transferi projeleri ile ücretsiz çalışmanın yaygınlaşması, akdi istihdam 
modeline ihtiyaç duyulmadan büyük ölçüde bir ekonomik faaliyetin devam et-
mesini sağlayacaktır. 

Yeşiller Hareketi, ulusal düzeyde bireysel gelirler üzerindeki vergilerden, çevre 
kirliliği üzerindeki vergilere doğru kayan bir vergilendirme rejimini savunmak-
tadırlar. Bu vergilerin gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılabilmesi için farklı 
yapılarda düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle çevre kirliliği vergileri, teh-
like yaratmayan ürünlerin satışını desteklemek için, çevre üzerinde zararlı sonuç-
ları olan mallar üzerine konulabilecektir. 

Feminist İdeoloji 
Sosyal politikanın önemli araçlarından bir diğeri olan ve temelde kadın ve erkek 
arasındaki iktidar ilişkisini değiştirmeye yönelik bir siyasi hareket olarak ortaya 
çıkan Feminizm, kadınla erkek arasındaki ilişkiyi, aile, çalışma hayatı, eğitim, si-
yasi hayat ve kültürü de içine alan geniş bir yelpazede sorgulamaktadır. Toplum-
sal yapı içerisinde erkek merkezli toplumsal normların sona erdirilmesi yerine, 
kadınsı değerlerin ikame edilmesini amaçlayan toplumsal görüşlere sahiptirler. 
Sosyal alandaki mücadelelerinin temelini, eğitim, çalışma hayatında eşitlik, sosyal 
ve hukuksal hakların elde edilmesi oluşturmaktadır. 

Sanayi toplumunun çalışma ilişkilerinde hak ettiği yeri bulamayan kadınla-
rın başlattığı feminist hareket, başlangıçta kamusal alanda yer bulma çabalarına 
yönelmiş, daha sonra ise vatandaşlık ve siyasi hakların elde edilmesi üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Bu hakların elde edilmesi ile siyasi bir hareket olarak güç kazanan 
feminizm, toplumsal yaşamda ve hukuk normlarında görülen sorunların eşitlikçi 
analizi yaklaşımını benimsemiştir. Feminizm içerisinde eşitlik için, farklılık ve 
otonomi söylemlerinde gelişen farklı yaklaşımlar mevcuttur. Son dönemlerde, 
farklılık politikalarının değişik feminist gruplar içinde güç kazandığı görülmekte-
dir (Özaydın, 2007: 53). 

Kadınların toplumdaki yapısal durumlarının modern refah rejimleri ile olan 
ilişkilerinin feminist analizi, önemli ölçüde genel istihdam üzerinde yoğunlaşan 
eşit fırsatlara ilişkin yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Ücretli ve ücretsiz çalış-
mada cinsiyete dayalı bölünmeler daha incelikli ve nitelikli politikalar gerektir-
mektedir. Çalışma hayatında erkeklere uygulanan muamelenin kadınlara da aynı 
şekilde uygulanmasını amaçlamak, etkin bir sonuç vermeyecektir. Sosyal politi-
kalar içerisinde kadın farklılığını kabul etmek bu soruna süreklilik kazandıracak-
tır. Oysa feminist analiz aynı ya da farklı muamele sorununun modern sosyal po-
litika anlayışı içerisinde ayrı bir sorun oluşturduğu düşüncesini savunmaktadır. 

Üçüncü Yol, Yeşiller ve Feminist hareketlerin ortak özellikleri ve önemini belirtiniz.

Uluslararası Sendikal Örgütler
İşçilerin haklarını, işverenlere ve devlete karşı daha etkin bir şekilde koruma dü-
şüncesi, ulusal sendikal hareketleri uluslararası sendikal arayışlara sevketmiştir. 
Bu arayışta, çalışma hayatının kötüleşen koşulları, genişleyen yoksulluk ve istis-
mar edilen kadın ve çocuk emeğinin artması gibi çalışma hayatına özgü unsurlar 
yanında, çalışma hayatı dışı ideolojik unsurların da öne çıktığı görülmektedir.

İşçi kesiminin uluslararası düzeyde ilk dayanışma girişimleri, Lyon’lu ipek iş-
çilerinin girişimi ile 1832 yılında Fransa’da başlamış ise de (Mahiroğulları, 2011: 
54) geniş kapsamlı ilk sendikal örgüt 1913 yılında kurulan Uluslararası İşçi Sen-
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dikaları Federasyonudur. Bunu, 1920 yılında kurulan Hıristiyan İşçi Sendikaları 
Federasyonu ve 1923’te kurulan Kızıl Sendikalar Enternasyoneli izlemiştir. Ayrıca, 
çok sayıda meslek sekreterlikleri kurulmuştur. Sendikal örgütlenmeler ve sosyal 
politika aracı olarak öne çıkma konusunda asıl gelişmeler, II. Dünya Savaşı sonra-
sında görülmüştür. Bu dönemin güçlü örgütleri olarak öne çıkan, Dünya Sendika-
lar Federasyonu (WFTU), Dünya Emek Konfederasyonu (WCL), Uluslararası Sen-
dikalar Federasyonu (ITUC) ve Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ICFTU) gibi örgütler II. Savaş sonrası kurulmuştur.

Dünya Sendikalar Federasyonu, üye sendikalarla ortak eğitimler yapma ve 
üyelerine yapılan sendikal baskılara karşı dayanışma amacıyla şikâyetleri ILO’ya 
taşımak gibi faaliyetlerde bulunmuştur. Sosyal güvenlik, sendikal haklar, kadın ve 
çocuk işçilerin korunması yönündeki faaliyetleri, Federasyon’un görevleri içeri-
sinde önemli bir yer tutmakta ise de ideolojik tarafı hep önde olmuştur. Nitekim 
Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra önemini kaybetmiştir.

1949 Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan ayrılan sendikaların kurduğu Ulus-
lararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu(ICFTU), kuruluş amacına uygun 
olarak devletin, siyasi partilerin ve diğer güçlerin emrine girmemeyi ilke edinmiş 
ve politikalarını emek, barış ve özgürlük temaları üzerine kurmuştur. ICFTU’yu 
öne çıkartan en önemli özelliği, dünyada kalıcı barışın, ancak hür emek, siyasal ve 
ekonomik demokrasi, sosyal adalet ve sosyal güvenlikle sağlanabileceğine ilişkin 
felsefesidir (Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2008: 122). ILO, UNESCO, FAO, WHO ve 
UNICEF gibi kuruluşların toplantılarına, danışman üye sıfatıyla katılan ICFTU, 
sosyal politikanın ilgi alanına giren toplum kesimlerinin korunmalarına yönelik 
politikalarına çok önemli katkılar yapmıştır (Turan, 1979: 365).

Sosyal politikanın temel alanlarına katkı yapma amacı ile çok sayıda ulusla-
rarası ve bölgesel federasyon ve konfederasyon kurulmuştur. Ancak, 1980’lerden 
sonra hız kazanan ve Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra dünyada öne çıkan 
küresel gelişmeler ve çok uluslu şirketler yanında refah rejimlerinin sorgulanması 
ve devletin küçültülmesi çabaları, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sendi-
kaların güç kayıplarına neden olmuştur. 

Sendikal Hareketlerde Yenilenme Arayışları 
Sendikal hareketlerde yaşanılan güç kayıpları, bu alanda yeni arayışları ve strate-
jileri de kaçınılmaz kılmıştır. Sendikalar açısından en temel endişe üye kayıpları 
nedeniyle yaşanılan zayı�amadır. Bu durum, sendikal hareketin geleceği bakı-
mından önemlidir. Ronaldo Munck, bu durumu yeniden yapılanmanın hareket 
noktası olarak görmektedir (Munck, 2003).

Uluslararası sendikal hareket, küreselleşmenin öncü kuruluşu olarak kabul 
ettiği WB, IMF ve WTO gibi uluslararası kuruluşların politikalarıyla mücadele 
etmek için yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Bu yaklaşımlardan birincisi, sendikaların üye kaybına bağlı zayı�amanın önü-
ne geçmek için, sendikal birleşmelerin gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. ICFTU 
ve WCL’nin, ITUC adı altında birleşmesi bu sürecin bir sonucudur. ICFTU bu bir-
leşmeyi 18. Kongresi’nde, Sendikal Hareketin Küreselleşmeye Cevabı: Birleşme ana 
teması ile açıklamaktadır. İngiltere’de 2007 yılında ülkenin en büyük iki sendikası 
olan, Amicus ve Ulaşım ve Genel İşçiler Sendikası’nın birleşerek Birleşik Sendika 
adını alması bu gelişimin bir sonucudur.

İkincisi, uluslararası kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi stratejisidir. Uluslara-
rası sendikal hareket, küreselleşmeye karşı sosyal boyut geliştirebilmek için, ILO 
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yanında Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB), Dünya Ticaret ör-
gütü (DTÖ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), G-8 ve G-20 gibi 
kuruluşlarla ilişkilerini sıklaştırmış bulunmaktadır. Atılan somut adımların en 
önemlilerinden biri, 2010 yılında ilk defa ITUC Genel Sekreteri ile IMF Başkanı, 
ILO Genel Direktörü ve WTO Başkanını bir araya getiren toplantıdır. Bu örgüt-
lerin ve çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) programlarına toplumsal yapıya ilişkin ko-
nuları alması, çevre ve yeşil işler gibi sorumluluk alanlarını dâhil etmesi ve genel 
olarak sosyal sorumluluk duygusunun yükseltilmesi gibi bir sorumluluk alanının 
konulması, bu konularda alınan mesafeleri göstermektedir. 

Üçüncüsü, toplumsal hareketlerle iş birliğinin geliştirilmesi stratejisidir. ITUC, 
Dünya Düzgün İşgünü Kampanyası’nı SOLİDAR, Sosyal Alert, Dayanışma ve Kü-
resel İlerlemeci Forum gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte oluşturduğu bir plat-
form yoluyla sürdürmektedir (http//:www.wddw.org). Son yıllarda küreselleşme 
karşıtı eylemlerde, sendikal hareketin diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
verdiği mücadele önemli sonuçlar vermiştir (Yıldız, 2011: 254).

Dördüncüsü, toplumsal hareket sendikacılığı stratejisidir. Günümüzde dün-
yanın her tarafında düzenlenen gösteriler ve çeşitli aktiviteler, güncel topumsal 
sorunlarla ilgilidir. Sendikal hareketin, gerek bu aktivitelerde roller üstlenmesi ve 
gerekse işçilerin sorunlarından ziyade küreselleşmenin olumsuz sonuçlarından 
etkilenen bütün toplum kesimlerinin problemleri ile ilgilenmesi yeni stratejiler-
dir. Munck, sendikaların sadece resmi örgütler olmaktan çıkıp, birer toplumsal 
hareket olmaya yöneldikçe, toplumlar, kurumlar ve aileler tarafından desteklene-
ceği ve yaşatılacağını ileri sürmektedir (Munck, 2003: 218).

Beşincisi, çok uluslu şirketlerde örgütlenme stratejisidir. Sendikalar, son yıllar-
da bu şirketlerin güç kazanması karşısında, enerjilerini önemli ölçüde bu örgüt-
lerde sendikalaşma doğrultusunda kullanmaktadırlar.

Sendikal hareket, son yıllarda çok uluslu şirketlerle küresel çerçeve anlaşmalar 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu da yeni bir stratejidir. Küresel Çerçeve Anlaşmaları, 
küresel sosyal mevzuatı ilgilendiren çalışma saatleri, ücretler, iş sağlığı ve güven-
liği gibi temel istihdam koşullarını kapsamaktadır.

Yeni stratejilerle ilgili olarak, sosyal diyaloğun geliştirilmesi ve şirket konseyle-
rinin yaygınlaştırılması çabalarının, sendikal harekette önemli bir yer tuttuğunun 
belirtilmesi gerekmektedir. Şirket konseyleri, çok uluslu şirketlerde örgütlenme 
yoluyla, tüm ülkelerde ücret ve çalışma koşullarının standardizasyonunun sağ-
lanması için kurulmuştur. 

Sendikal hareketin yeni stratejileri arasında, sınır ötesi örgütlenmeler, yeni üye 
kazanmaya yönelik çabalar ve uluslararası kampanyaların geliştirilmesi gibi et-
kinlikler de yer almaktadır. 

İkili İş Gücü ve Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
Ülkeler arasındaki işgücü hareketlerine bağlı olarak zaman içerisinde bazı sorun-
lar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, göç edilen ülkenin vatandaşlarının sahip olduğu 
haklar ile göç edenin sahip olduğu hakların farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. 
Uluslararası sözleşmelerde dil, din, cinsiyet ayırımı yapılamayacağına ilişkin dü-
zenlemelerle bu sorunlar aşılmaya çalışılmaktadır. Ülkeler bu sözleşmelere daya-
narak karşılıklılık esasında iki ülke vatandaşlarının bu haklardan yararlanmasına 
ilişkin sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu düzenlemeler sosyal politikanın uluslara-
rası araçları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Türkiye, yurt dışına işçi gönderdiği bütün ülkelerle işgücü ve sosyal güvenlik 
sözleşmeleri yapmak suretiyle, vatandaşlarının o ülke vatandaşlarının yararlandı-
ğı bütün haklardan yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
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Özet
Uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya çı-
kışında rol oynayan gelişmeleri açıklamak. 
 Uluslararası sosyal politika araçlarının ortaya çı-
kış nedenleri arasında birinci sırada, uluslararası 
rekabetin eşitlenmesi düşüncesi yer almaktadır. 
Bu amaç, başlangıçta önemli olmakla birlikte, 
takip eden dönemde önemini yitirmiş ve diğer 
amaçlar öne çıkmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasın-
da sağlanan siyasal barışın kalıcı olabilmesi için, 
evrensel düzeyde sosyal barış ve sosyal adaleti 
sağlayacak araçlara duyulan ihtiyaç, düşünce 
alanında yaşanan gelişmeler ve ulus hükümet-
lerin toplumsal problemlerini çözebilmek için 
uluslararası kuruluşların yardım ve desteğine 
muhtaç olması uluslararası araçların diğer ne-
denleri olarak sayılabilir. Özellikle işçi sendika-
ları başta olmak üzere, diğer meslek örgütleri, 
kendi hükûmetlerine, işverenlere ve toplumdaki 
diğer güç odaklarına karşı verdikleri mücadele-
yi, daha etkin şekilde verebilmek için uluslara-
rası benzeri kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin 
önemini kavraması, bu gelişimin en önemli ne-
denidir.

 Uluslararası sosyal politika araçlarının ulusal 
araçları etkileme derecesini tartışmak. 
 Uluslararası sosyal politika araçları, ulusal araç-
lar üzerinde önemli bir etkileme gücüne sahip-
tir. Özellikle uluslararası sözleşmeler başta ol-
mak üzere, ülkeler arasındaki ikili ve çok tara�ı 
anlaşmalar, taraf ülkelerin parlamentolarınca 
onaylandığı andan itibaren, bağlayıcılık gösterir. 
Taraf ülkeler bu sözleşme ve anlaşma hükümle-
rine göre kendi mevzuatlarını ve politikalarını 
düzenlemek zorundadırlar. Tavsiye kararları ise 
uyulması zorunlu olmayan ancak üye olunan 
uluslararası kuruluşun üyesi olmanın bir sonucu 
olarak yerine getirmesinin gerekli olduğu araç-
lardır. Uluslararası araçların, ulusal araçlar üze-
rinde yol gösterici ve tamamlayıcı özelliği vardır. 
Ayrıca, uluslararası kuruluşlara üye olmanın so-
nucu olarak, üye ülkeler tarafından imzaya ya-
naşılmayan sözleşmelere ve kararlara uyulması 
konusunda, bu kuruluşlar tarafında baskı yapılır 
ve ambargolar uygulanabilir.

 Uluslararası sosyal politika araçlarının ortak 
amacını saptamak. 
 I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versay 
Barış Antlaşması, savaşa taraf ülkelerin uğradık-
ları büyük can ve mal kayıpları sonrasında ulaşı-
labilen bir barış antlaşmasıdır. Savaşın yarattığı 
tahribat, daha sonra yaşanılacak 1929 ekonomik 
bunalımının da nedenlerinden biridir. İmzala-
nan barış antlaşmasının maliyeti toplumlar için 
çok yüksek olmuştur. Bu nedenle ülkeler, sağ-
lanan siyasal barışın kalıcı olmasının önemini 
anlamışlar ve kalıcı olması için, bunu sağlaya-
cak tedbirlere ve politikalara önem vermişlerdir. 
Tedbirlerin ve politikaların başında, evrensel 
sosyal barış ve sosyal adaletin sağlanması gel-
mektedir. Uluslararası sosyal politika araçları, 
bu misyonu sağlamak üzere oluşturulmuş ku-
ruluşlar olarak dünya barışı için en önemli araç 
olma özelliğini korumayı sürdürmektedir. 

 Uluslararası sosyal politika araçlarının, uluslara-
rası araçlarla uyumunun amacını ortaya koymak. 
 Uluslararası ve ulusal sosyal politika araçları bir-
birinin alternatifi olmadığı gibi, bir biri ile çeli-
şen araçlar da değilidir. Bu araçlar, birbirine yol 
gösteren ve tamamlayıcı araçlardır. Bir ülkenin 
geliştirmiş olduğu sosyal politika aracı, diğer 
uluslara örnek olabildiği gibi, bir uluslararası 
sözleşmenin de konusu olabilmektedir. Özellik-
le uluslararası sosyal politika araçları, ulus dev-
letlerin tek başlarına çözemedikleri toplumsal 
problemlerin çözümüne katkı vermek bakımın-
dan önemlidir. Aynı şekilde, bu araçlar üye ülke-
lerin yasal düzenlemelerine ve toplumsal prob-
lemlerin çözümü için oluşturulan politikalara ve 
kurumlara yol göstericilik yapmaktadır. 

1

2

3

4



5. Ünite - Sosyal Politikanın Uluslararası Araçları 139

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın uluslara-
rası araçlarının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

a.  Mesleki ötgürtlerin ulusal organizasyonlar oluş-
turma çabaları

b.  Ulusal sosyal politikaların yetersizliği
c.  Siyasal barışın ancak sosyal adaletle sağlanabi-

leceği düşüncesi
d.  Uluslararası rekabetin eşitlenmesi düşüncesi
e.  Düşünce alanında yaşanan değişimler 

2.  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hangi anlaşma 
ile kurulmuştur?

a.  Cenevre Barış Anlaşması
b.  Paris Anlaşması
c. Lisbon Anlaşması
d.  Roma Anlaşması
e.  Versay Barış Anlaşması

3.  Sendikaların uluslararası düzeyde birleşme fikri, 
ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

a.  Londra Uluslararası Fuarı’na Fransız işçilerin 
katılması 

b.  Alman, Fransız ve İngiliz işçilerin Uluslararası 
İşçi Derneği’ni kurması 

c.  Fransız işçilerin İngiliz işçilere yaptığı “fabrika-
nın sesi” çağrısı

d.  Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
kurulması 

e.  Dünya Sendikalar Federasyonu’nun kurulması 

4.  ILO’nun kuruluşundaki temel amaç nedir? 
a.  Çalışanların ekonomik ve sosyal durumlarını 

korumak ve geliştirmek
b.  Göçmen işçileri korumak
c.  Az gelişmiş ülkelere finansman desteği sağlamak 
d.  Yoksullukla mücadele etmek 
e.  Sosyal adalet ve dünya barışını sağlamak

5.  ILO’nun en üst karar organı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

a.  Uluslararası Çalışma Konferansı
b.  Yönetim Kurulu
c.  Genel Kurul 
d.  Çalışma Bürosu 
e.  İdare Mahkemesi 

6.  Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne hangi tarihte üye ol-
muştur? 

a.  1930
b.  1931
c.  1932
d.  1927
e.  1919

7.  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin temel 
organlarından biri değildir? 

a.  Avrupa Parlamentosu
b.  AB Bakanlar Kurulu
c.  AB Konseyi 
d.  Ekonomik ve Sosyal Komite
e.  Avrupa Adalet Divanı

8.  “Üçüncü Yol” hareketini geliştiren fikir adamı kimdir?
a.  Anthony Giddens
b.  Tony Blair
c.  John Maynard Keynes
d.  Alan Chalmers 
e.  Alvin To�er

9.  Avrupa İstihdam Stratejisi’nin temel mali aracı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

a.  Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönverme Fonu 
b.  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 
c.  Avrupa Konseyi Fonu 
d.  Avrupa Sosyal Fonu 
e.  Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu 

10.  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sendikal ha-
rekette yenilenme arayışları çerçevesinde geliştirilen 
stratejilerden biri değildir? 

a.  Sendikal birleşmeler gerçekleştirme stratejisi
b.  Toplumsal hareketlerle işbirliğinin geliştirilme-

si stratejisi 
c.  Uluslararası kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi 

stratejisi
d.  Toplumsal hareket sendikacılığı stratejisi
e.  Çok uluslu şirketlerin örgütlenme dışında bıra-

kılması stratejisi
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Yaşamın İçinden

100. Uluslararası ILO Çalışma Konferansı 
Gerçekleştirildi 
İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ILO Genel Mer-
kezi ve Birleşmiş Milletler Sarayı’nda yapılan 100. ILO 
Uluslararası Çalışma Konferansı, “İnsanca Bir İş İçin 
Geleceği İnşa Etmek” başlığıyla 01-17 Haziran 2011 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Kon-
feransa Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, 
İsviçre Cumhurbaşkanı Micheline Calmy-Rey, Al-
manya Şansölyesi Angela Merkel ve Rusya Başbakanı 
Vladimir Putin gibi uluslararası platformda önde gelen 
şahsiyetler katılmış olmakla beraber, dünyanın bazı 
bölgelerinde yaşanılan sosyal ve ekonomik krizler de 
konferans gündeminde aynı derecede yer tutmuştur.
Pek çok Genel ve Paralel Toplantının gündemini istih-
dama ilişkin konular oluşturmuştur. Gençlerin istih-
damı ve gelişimi ise özellikle toplantı gündemlerinde 
sıklıkla üzerinde durulan konular olmuştur. Ancak te-
melde, küreselleşme tartışmalarında sıklıkla yer bulan 
çalışma hayatında kamu yönetimi ve iş te�işi, sosyal 
koruma, ev hizmetlerinde çalışanlar için düzgün iş gibi 
teknik konulara odaklanılmıştır. 
100. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda İşveren De-
legesi olarak TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik, Hükümet Delegesi olarak Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Ay-
demir ve İşçi Delegesi olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu yer almıştır. 

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara ilişkin 189 sayılı ILO 
Sözleşmesi ve 201 sayılı Tavsiye Kararı
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Komitesi, yeni uluslara-
rası çalışma standartlarına ilişkin olarak geçen yıl baş-
lattığı çalışmaları tamamlamış ve Konferans tarafından 
aşağıdaki iki standart kabul edilmiştir:
- Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Sözleşmesi, 2011 (189 
Sayılı)
- Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Tavsiye Kararı, 2011 
(201 Sayılı)

Çalışma Hayatında Kamu Yönetimi ve İş Te�işi (Ge-
nel Görüşme)
İşverenler görüşmelere iyi işleyen çalışma hayatında 
kamu yönetimi ve iş te�işinin işgücü piyasalarının iyi 
yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası ça-
lışma standartlarının etkin uygulanması için temel bir 
unsur olduğunu esas alan bir yaklaşımla katılmışlardır. 

Karar ve görüşmenin sonuçları politik ve teknik geliş-
me anlamında farklı ülkelerin farklı ihtiyaçları olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Hükümetler, sosyal tara�ar ve 
ILO aşağıdaki yöntemlerle ellerindeki kaynakları en iyi 
şekilde kullanmaya ihtiyaç duymaktadır: 
- İyi uygulamaların tespiti ve paylaşılması, 
- Çalışma kamu yönetimi ve iş te�işinde yeni teknolo-
jilerin ve inovasyonun kullanımı, 
- Az formel, az görünür ve geçici nitelikte olmaların-
dan ötürü erişimin zor olduğu çalışma şekillerine yö-
nelik olarak etkilerini artırmaları,
- Mevcut ILO programlarının bütçe ve kaynaklarının 
geliştirilmesi. 
Görüşmede bilhassa kamunun yürüttüğü te�işleri des-
tekleyen özel mevzuat uyumu inisiyati�erinin tam ola-
rak anlaşılamadığı görülmüş ve işletmelerdeki çalışma 
standartlarının artırılması açısından bu tür inisiyati�e-
rin kapsamının, çalışma yöntemlerinin, faaliyetlerinin 
ve katkılarının anlaşılabilmesi için bir uzmanlar top-
lantısı yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Aplikasyon Komitesi’nde özel paragrafa alınmadık
100. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 25 ülkeden 
oluşan Aplikasyon Komitesi listesinde bu sene aşağı-
daki ülkeler, ilgili sözleşmeler sebebiyle yer almışlardır:
Kamboçya (87 sayılı sözleşme); Özbekistan (182 sayılı 
sözleşme); Yunanistan (98 sayılı sözleşme); Beyaz Rus-
ya (98 sayılı sözleşme); Fiji (111 sayılı sözleşme); Kana-
da (162 sayılı sözleşme); Guatemala (87 sayılı sözleş-
me), Romanya (98 sayılı sözleşme); Azerbaycan (138 
sayılı sözleşme); Malezya (19 sayılı sözleşme); Pakistan 
(87 sayılı sözleşme); Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
(29 sayılı sözleşme), Nijerya (87 sayılı sözleşme); Pana-
ma (87 sayılı sözleşme); Paraguay (182 sayılı sözleşme); 
Myanmar (87 sayılı sözleşme); Uruguay (98 sayılı söz-
leşme); Sırbistan (87 sayılı sözleşme); Suudi Arabistan 
(81 sayılı sözleşme); Swaziland (87 sayılı sözleşme); 
Zimbabwe (87 sayılı sözleşme); Türkiye (87 sayılı söz-
leşme), Meksika (155 sayılı sözleşme), Sri Lanka (103 
sayılı sözleşme) ve Honduras (122 sayılı sözleşme).
Komite çalışmalarında, gerek Hükümet temsilcisi-
nin, gerekse işverenler adına konuşma yapan Prof. Dr. 
Tankut Centel’in açıklamaları, geçtiğimiz yıl yapılan 
Anayasa değişikliklerinin olumlu yankılarının kısmen 
de olsa sürmesi ve ILO Aplikasyon Komitesi İşveren 
Grubu Sözcüsü Ed Potter’ın destek ve işbirliği sonu-
cunda Türkiye özel paragrafa alınmamış, ILO, Türk 
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Hükümeti’nden çalışma hayatını düzenleyen 2821, 
2822 ve 4688 sayılı yasalara ilişkin yürütülen değişiklik 
çalışmalarını bir eylem planına bağlamasını talep et-
mekle yetinmiştir. 
Bu yıl, Aplikasyon Komitesinde özel paragrafa alınan 
ülkeler Guatemala, Myanmar, Svaziland (87 sayılı Söz-
leşme nedeniyle), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (29 
sayılı Sözleşme nedeniyle) ve Özbekistan (182 sayılı 
Sözleşme nedeniyle) şeklinde tespit edilmiştir.

TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Ku-
datgobilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşarı Birol Aydemir ve Türk-İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu Genel Kurul’a hitaben konuştular
Ülkemizi temsil eden Delegelerden TİSK ve MESS 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik Genel 
Kurul’a hitaben konuşmalarını 13 Haziran 2011 Pazar-
tesi günü; Hükümet ve İşçi Kesimi temsilcileri ise ko-
nuşmalarını 14 Haziran 2011 Salı günü yapmıştır. 
TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudat-
gobilik, konuşmasında özetle şu hususlara yer vermiş-
tir:
“Kriz sonrası dünyaya ilişkin yapabileceğimiz en doğru 
gözlem, farklı ülkelerin krize farklı tepkiler verdiğidir 
ki bu da toparlanma performanslarındaki farklılıkları 
açıklamaktadır. Bazı ülkeler hâlâ krizin etkilerini orta-
dan kaldırmaya çalışırken diğerleri şimdiden hızlı bir 
toparlanma yoluna girmişlerdir. 
Kesinlikle ekonominin kalbinde yer alan ve bu sebeple 
çıplak gerçeği söyleyebilecek konumda olan Türk İşve-
renlerini temsilen, sizi temin ederim ki ülkemiz ikinci 
gruptadır. Bu beyanı teyit etmek için IMF, Dünya Ban-
kası, OECD gibi uluslararası örgütler ve ayrıca Türkiye 
İstatistik Kurumunca yayınlanan temel istatistikî veri-
lerden kısaca bahsedeceğim:
• 2001 yılında %4.8’lik bir küçülme sonrasında Tür-
kiye ekonomisi, 2010’da % 8.9’luk bir büyüme göster-
miştir. Bu, Türkiye’ye dünya büyüme liginde Çin ve 
Hindistan’dan sonra üçüncülüğü getirmiştir. Bu perfor-
mansla Türkiye aynı zamanda geçen yıl OECD ülkele-
rinin de en üstünde yer almıştır. IMF’ye göre, Ülkemiz 
bu yıl %4.6 büyüme yakalayacaktır. Bu her ne kadar 
Türkiye’yi yine pek çok Avrupa ülkesinin üzerine yer-
leştirecekse de, biz, Türk işveren ve işadamları olarak 
bu yılın ilk yarısında ülkemizin performansına bakarak 
nispeten daha yüksek bir büyüme hızı beklemekteyiz. 
• İstatistikler, son 12 ay baz alındığında Mart 2011 dö-
neminde sanayi üretimimizin %10.6 oranında arttığını 
göstermektedir. 

• Bugün Türkiye, Avrupa tanımlarına göre hem bütçe 
açığı / GSMH ve kamu borcu / GSMH oranlarında Ma-
astricht kriterlerini karşılamaktadır. 
• İşsizliği, bir numaralı sosyo-ekonomik sorunumuz 
olarak değerlendirsek de son dönemde TÜİK tara-
fından yapılan işgücü piyasası araştırmaları, yalnız 
ulusal değil uluslararası olan bu soruna karşı ihtiyatlı 
bir iyimserlik içinde olmamıza imkan tanımaktadır. 
Son rakamlara göre, Türkiye’deki işsizlik oranı 2009’da 
%14’ten bu yıl %11.9’a düşmüştür. Bu bağlamda, ücret 
karşılığı çalışanların sayısında 2009’dan 2010’a yaklaşık 
1 milyon kişilik bir artış olması özellikle cesaret veri-
cidir. 
İzninizle, tartışmasız bir şekilde Türkiye’yi küresel 
kriz ortamından çabuk toparlanma yoluna giren ül-
keler arasına koyan bu sonuçların alınmasında sosyal 
ortaklar tarafından oynanan rolü vurgulamak için bu 
fırsattan yararlanmak istiyorum. Gerçekten de işveren 
ve işçi tara�arı arasındaki uyumlu ilişki ve hükümeti-
mizin sosyal diyaloğa dayalı yaklaşım ve politikaları 
ülkemizde huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması-
na katkı sağlamıştır. 
Bu bağlamda, krizle ortaya çıkan işsizliğe karşı, hükü-
metimizin aldığı kısa çalışma düzenlemeleri gibi ted-
birlerden de takdirle söz etmek isterim.
Ülkemizde çalışma barışı ve sosyal diyalogdan bahse-
derken, çok kısaca, son 10 yılda 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo-
kavt Kanunu’na ilişkin yürütülen değişiklik çalışmala-
rının bu yılın başında sosyal tara�ar arasında gerçek-
leştirilen toplantılarla büyük ölçüde tamamlandığını 
ve Sendikalar Kanunu Taslağı’nın nihai metninin tüm 
ilgili tara�ara iletildiğini belirtmek yerinde olacaktır.
Sosyal tara�ar arasındaki müzakereler sonucunda nihai 
şekli verilen Taslakta Konfederasyonumuzun mutabık 
olmadığı tek madde (işyeri ve meslek sendikalarının ve 
federasyonların kurulması) kalmış bulunmaktadır. Söz 
konusu maddeye itiraz etmemizin nedeni, ülkemizin 
endüstriyel ilişkiler geleneği ve mevcut yasal çerçeve 
ile bağdaşmamasıdır. Ayrıca bu tür sendikal yapı ihti-
yaçlarına mevcut yasal çerçeve cevap vermektedir. Öte 
yandan Taslakta yer alan söz konusu sendikal yapılar, 
işyerlerinde çalışma barışını bozabilecek niteliktedir. 
Bununla birlikte, üçlü diyalog mekanizması yoluyla bu 
güçlüğü aşacağımıza ve yeni kanunlarımızın yakında 
Parlamentodan geçerek yasalaşacağına olan inancımızı 
ifade etmek isterim. 
Konuşmama son vermeden önce, Genel Müdürün, bu 
sene yeni bir “etkin büyüme stratejisi” ve “sosyal ada-
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lete dayalı küreselleşme”yi savunan raporunu takdirle 
karşıladığımızı belirtmek isterim. Türk işverenleri ola-
rak bizler zaten, iş yaratma, teknoloji, etkinlik, verimli-
lik ve rekabete dayalı yeni bir büyüme stratejisi üzerine 
çalışmaktaydık. Bu ilkeler üzerinde bir büyüme modeli 
geliştirmeleri için saygın akademisyen ve profesyo-
nellerimizden oluşan bir ad hoc komite oluşturduk. 
Bu gibi strateji ve politikaların, bugünün dünyasında 
başarılı biçimde uygulanabilmeleri için uluslararası 
koordinasyona ihtiyaç duyulduğunun tam olarak bi-
lincindeyiz. Bu noktada, geleceğin kamu ve özel sektör 
politikalarına dair tartışmaların şekillendirilmesinde 
ILO’nun bir liderlik rolü üstlenme zamanının geldiği 
görüşünde Genel Müdüre tüm kalbimizle katılıyoruz.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol 
Aydemir ise konuşmalarında; yaşanılan ekonomik kriz 
sonrası küresel çapta toparlanmanın henüz tamamlan-
madığını ve bu tür krizlerden kaçınılması için alınması 
gerekli olan pek çok tedbir olduğunu ifade etmiş, sos-
yal korumanın öneminden ve kayıtdışı istihdamın sos-
yal koruma ile teşvik edilmemesi gerektiğinden bah-
setmiştir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 
ülkelerinin saygın işi ve Küresel İş Paktını benimseme-
lerinin memnuniyet verici olduğunu belirten Aydemir, 
özellikle çalışma haklarına saygı konusunda tüm ülke-
lerden aynı hassasiyeti beklediklerini vurgulamışlardır. 
Ülkemizde işsizlik ve kayıtdışı istihdam ile mücadele, 
sosyal güvenlik ve sosyal koruma alanlarında önemli 
adımlar atıldığının altını çizen Aydemir, son altı yıl 
içerisinde kayıtdışı istihdamda 7 puanlık bir düşüş 
kaydedildiğini, kayıtdışı istihdama ilişkin kontrol ve 
denetimleri teknolojinin tüm imkanlarıyla artırmakta 
olduklarını belirtmiştir. Sözlerine çalışma hayatındaki 
tüm çağdaş normların ve ILO standartlarının tamamı-
nı karşılayacak yasal düzenlemelerin yeni hükümetin 
öncelikleri arasında olacağını söyleyerek son vermiştir. 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise konuşma-
sında; Genel Direktör’ün “Yeni Bir Sosyal Adalet Çağı” 
başlıklı raporunda tasvir ettiği geleceğin, sendikal ha-
reketin olduğu kadar tüm insanlığın da ortak hayali 
ve arzusu olduğunu belirtmiş, sendikal hareket olarak 
verdikleri mücadelenin temel amacının da sosyal ada-
letin tüm dünyada egemen olmasını sağlamak ve ra-
porda bahsedilen sosyal adalet çağını başta çalışanlar 
olmak üzere tüm insanlığa yaşatmak olduğunu belirt-
miş ve şu hususlara değinmiştir:

“Tüm dünyada işsizlik, yoksulluk, sendikasızlaştırma, 
kayıt dışı ekonomi, taşeronlaşma, kötü çalışma koşul-
ları gibi pek çok olumsuzluk giderek artarken, yeni 
dönemi sosyal adaletle bir arada kurgulamak gerçekçi 
değildir. 
Uluslararası sendikal hareket olarak bizler, kriz sonrası 
yapılanma konusunda görüş ve taleplerimizi her ne ka-
dar yüksek sesle dile getirmiş olsak da gidişatı değiştir-
memiz mümkün olmamıştır. İş yapma kültürü ve kötü 
çalışma koşulları kaldığı yerden, daha da kötüleşerek 
devam etmiş, eşitsizlik artmış; sonuç olarak, örgütsüz 
bir toplum ve çalışan mutsuz insanlar yaratılmıştır. 
Bu nedenle, önümüzdeki dönem hükümetlerin tek he-
defi iş ve istihdam yaratacak yatırımlar yapmak, yok-
sulluğu gidermek, sürdürülebilir kalkınma ve insan 
onuruna yakışır iş koşullarını tesis etmek olmalıdır. 
Hemen ifade etmeliyim ki, Hükümetleri bu hede�ere 
yönlendirmede katkıda bulunabilecek tek yapı Ulus-
lararası Çalışma Örgütüdür ve Genel Direktörün ra-
porunda belirttiği gibi üç tara�ı yapısı ile ILO başarılı 
olmak için yeterli kapasiteye sahiptir. 
Genel Müdürün “İşyerinde Eşitlik” başlıklı ikinci ra-
poru cinsiyetten ırka, inançtan siyasi düşünceye kadar 
hemen her konuda dünyada uygulanan ayrımcılığı ve 
eğilimleri; iyi yönde kaydedilen gelişmelere de yer ve-
rerek, ayrıntıları ile ortaya koymaktadır. 
Türkiye, laik, sosyal bir hukuk devletidir. TÜRK-İŞ, 
her zaman olduğu gibi gelecekte de ülkemizin bu de-
ğerlerinin koruyucusu olacaktır. TÜRK-İŞ hiç kuşku-
suz özgürlüklerden ve devletin tüm vatandaşlara eşit 
hizmet götürmesinden yana olacaktır.” 

Kaynak: http://www.mess.org.tr 
ti.asp?eid=4528&icid=0 (Erişim, 12.12.2011)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sosyal Politika 

Araçlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü: Kuruluşu ve Amaçları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Mesleki Örgütlerin Ulus-
lararası Organizasyonlara Katılma Çabaları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Ör-
gütü: Kuruluşu ve Amaçları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “ILO’nun Yapısı ve Organla-
rı: Uluslararası Çalışma Konferansı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Milletler Cemiyeti ve Bir-
leşmiş Milletler Teşkilatı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Birliği: Kuruluşu ve 
Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Üçüncü Yol Hareketi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Sosyal Fonu” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Sendikal Hareketlerde Ye-
nilenme Arayışları” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Sosyal sorun, fertleri ve toplumu ilgilendiren ve top-
lum vicdanında, adalet ve eşitlik anlayışı içerisinde 
çözülmesi gereken sorunlardır. Bu sorunların çözüle-
bilmesi için ulusal hükümetlerin ürettikleri araçlar, ço-
gunlukla yetersiz kalmıştır. Sorunların üstesinden ge-
lebilmek için, ulus hükümetler ve meslek örgütleri ile 
sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve araçlar 
geliştirmişlerdir. Ücretlerin düşmesi, çalışma koşulları-
nın kötüleşmesi, çalışma sürelerinin uzaması, kadın ve 
çocuk emeğinin istismar edilmesi, yoksulluğun artma-
sı, aile birliğinin bozulması, işsizliğin artması, göç, ka-
yıt dışılığın artması, insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
asgari koruyucu düzenlemelerin olmaması gibi temel 
sorunlar, fertleri ve toplumu yakından ilgilendiren sos-
yal sorunların en önemlileridir. 

Sıra Sizde 2 
ILO’nun organları içerisinde hiyerarşik olarak en üstte 
Uluslararası Çalışma Konferansı yer almaktadır. ILO 
tarafından kabul edilen bütün sözleşmelerin ve tavsi-
ye kararlarının alındığı yer, Konferanstır. Konferansta, 
üye ülkelerin hükûmet, işveren ve işçi temsilcileri yer 
alır. İkinci önemli organ Uluslararası Çalışma Kon-
feransına bağlı olarak görev yapan, Yönetim Kurulu-
dur. Bu organ, Konferans’ta alınan kararların, yapılan 
sözleşmelerin ve geliştirilen standartları hazırlığını 
yapar. Yönetim Kurulunda, Konferans tarafından se-
çilen hükûmet, işveren ve işçi temsilcileri görev yapar. 
Üçüncü organ ise, Uluslararası Çalışma Bürosudur. 
Büro, ILO’nun sekreterya görevini yürütür ve Yönetim 
Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Ayrıca, Yönetim 
Kurulu tarafından verilen görevleri yürütmek için, ko-
misyon, komite ve merkezler vardır.
 
Sıra Sizde 3 
Temel ILO sözleşmelerinin ortak özelliği, temel insan 
hakkı olarak kabul edilen hakları düzenlemesi ve üye 
ülkelerin tamamının uygulamak zorunda olmasıdır. Bu 
sözleşmelerde, örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hak-
kının temel hak olduğu, eşit işe eşit ücret ödenmesi zo-
runluluğu, işe başlama ile ilgili asgari yaşın temel eğitimi 
tamamlama yaşı ile ilişkilendirilmesi zorunluluğu, mes-
lekler ve istihdam edilme koşulları bakımından ayrım-
cılık yapılamayacağı, zorla çalıştırmanın yapılamayacağı, 
ve çocuk işçiliğinin her koşulda yasaklanması gibi insan 
onuru ve hakları ile ilgili alanlar düzenlenmiştir. 

Sıra Sizde 4
Üçüncü yol, Yeşiller ve Feminist hareketler, ulus dev-
letlerin oluşturduğu yasal ve kurumsal çerçevesi olan 
uluslararası sosyal politika araçlarından önemli ölçüde 
ayrılmaktadır. Bu hareketler, ulus devletlerin oluştur-
duğu hareketler değildir. Bu nedenle de yasal ve yasalar 
ile belirlenen kurumsal bir çerçevesi bulunmamakta-
dır. Daha çok ideolojik düşüncelerden beslenen sivil 
toplum hareketleridir. Bu hareketlerin temel özelliği, 
düzenlediği değişik eylemlerle sağladığı kamuoyu des-
teği ile ulus devletler ve uluslararası sosyal politika ku-
ruluşlarına, farklı toplumsal problemlerle ilgili çözüm 
üretmeleri konusunda baskı uygulaması ve diğer sivil 
toplum kuruluşları ile bu amaçla iş birliği içinde olma-
sıdır. Kendisinin düzenleme yapma gücü olmamaına 
rağmen, harekete geçirdiği kamuoyu gücü ile düzenle-
me yaptırma gücü olan sivil toplum hareketleridir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yoksullukla ilgili temel kavramları tanımlayabilecek;
Yoksulluğun başlıca nedenlerini sıralayabilecek;
Farklı refah rejimlerinde yoksulluk sorununa nasıl yaklaşıldığını açıklayabilecek; 
Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun genel görünümünü özetleyebilecek; 
Yoksullukla mücadelede güncel yaklaşım ve politikaları sıralayabilecek; 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Mutlak	Yoksulluk
•	 Göreli	Yoksulluk
•	 İnsaniYoksulluk
•	 Sosyal	Dışlanma
•	 Yoksulluk	Sınırı

•	 Kafa	Sayısı	Endeksi
•	 Yoksulluk	Açığı	Endeksi
•	 Sen	Endeksi	
•	 Mikrokredi
•	 Sosyal	Yardım

İçindekiler
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Yoksulluk ve Yoksullukla 
Mücadelede Güncel Yaklaşım ve 
Politikalar

•	 YOKSULLUK:	KAVRAMSAL	ÇERÇEVE	
•	 YOKSULLUĞUN	ÖLÇÜLMESİ
•	 YOKSULLUĞUN	BAŞLICA	NEDENLERİ
•	 REFAH	REJİMLERİ	VE	YOKSULLUK	
•	 DÜNYADA	VE	TÜRKİYE’DE	
YOKSULLUĞUN	GENEL	GÖRÜNÜMÜ	

•	 YOKSULLUKLA	MÜCADELEDE	GÜNCEL	
YAKLAŞIM	VE	POLİTİKALAR

•	 YOKSULLUKLA	MÜCADELENİN	SOSYAL	
POLİTİKA	AÇISINDAN	ÖNEMİ

SOSYAL POLİTİKA I



YOKSULLUK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yoksullukla ilgili literatür incelendiğinde, yoksulluğun tanımlanması ya da kav-
ramsallaştırılması konusundaki çalışmaların 19.yy’ın sonlarına kadar uzandığı 
görülmektedir. Yoksulluğun ne olduğunun anlaşılabilmesi yoksulluğun tanım-
lanması ile mümkündür. Zira yoksulluğun nerede ve ne zaman ortaya çıktığını 
belirlemeden ya da onu ölçmeye girişmeden ve onunla mücadele yol ve yöntem-
lerini araştırmadan önce yoksulluğun ne olduğunun bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Esasında, yoksulluğun tanımlanması, ölçülmesi, nedenlerinin ve çözüm yolları-
nın aranması birbiriyle ilişkili hususlardır ve yoksulluğun bütünüyle anlaşılması, 
söz konusu hususlar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesini gerektirmektedir 
(Alcock, 1997: 67). Literatürde yaygın olarak yer bulan yoksullukla ilgili temel 
kavramlar aşağıda incelenmektedir. 

Mutlak Yoksulluk-Göreli Yoksulluk 
Mutlak yoksulluk kavramı asgari geçim düşüncesine dayanmaktadır ve kişilerin ya 
da hane halklarının asgari geçim düzeyinin altında olma durumunu ifade etmek-
tedir. Bu tanımın, kişilerin ya da hanehalklarının yaşamlarını sürdürebilmek için 
gerekli olan asgari besin bileşenlerini veya kaloriyi esas alması ona mutlaklık niteli-
ğini kazandırmaktadır. Mutlak yoksulluk kavramı, sosyal ya da kültürel ihtiyaçlara 
değil, beslenme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlara vurgu yapmaktadır. 

Göreli yoksulluk kavramında ise, insanın toplumsal bir varlık olmasından ha-
reket edilmektedir. Buna göre, göreli yoksulluk, kişilerin ya da hanehalklarının 
sahip oldukları gelir düzeyinin, içinde yaşadıkları toplumdaki ortalama gelir dü-
zeyinin belirli bir yüzdesi ile karşılaştırılması esasına dayanan ve karşılaştırılan 
gelir düzeyinin gerisinde kalma durumu ile açıklanan bir kavramdır (Aktan, Vu-
ral, 2002a: 43). 

Gelir Yoksulluğu-İnsani Yoksulluk
Gelir yoksulluğu, kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ya da asgari bir yaşam 
standardında yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel gereksinimlerini kar-
şılayacak gelire sahip olmamaları durumu olarak tanımlanabilir (Aktan ve Vural, 
2002a: 44). 

İnsani yoksulluk kavramı, gelir yoksulluğundan farklı olarak yoksulların ya-
şam koşulları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İnsani yoksulluk kavramı, yoksul ül-

Yoksulluk ve Yoksullukla 
Mücadelede Güncel

Yaklaşım ve Politikalar
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kelerdeki yoksulluğun öncelikli önemi dikkate alınarak Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) tarafından 1997 yılında yayınlanan İnsani Gelişme 
Raporu’nda geliştirilmiştir. İnsani yoksulluk kavramı, insani gelişme ve insanca 
yaşam için parasal olanakların yanısıra temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 
ekonomik, sosyal ve kültürel bazı olanaklara sahip olmanın da gerekli olduğu 
fikrine dayanmaktadır. Aynı raporda, insani yoksulluğu ölçmek için geliştirilen 
insani yoksulluk endeksinde, yaşam süresinin kısalığı, temel eğitim hizmetlerin-
den mahrumiyet ve kamusal ve özel kaynaklara erişememe gibi kriterler dikkate 
alınmaktadır (Aktan, Vural, 2002a: 44-45). 

Objektif Yoksulluk-Sübjektif Yoksulluk
Objektif yoksulluk, alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim 
harcamaları gibi tespit edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standardın ya da 
standartlar setinin aşağısında kalma durumudur. Sübjektif yoksulluk kavramında 
ise gerekli ya da yeterli düzeyin altında olma konusunda kişilerin kendi değerlen-
dirmelerine başvurulmaktadır (Lipton, 1997: 158). 

Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 
İlk olarak Avrupa’da ve özellikle Fransa’da popüler hale gelen sosyal dışlanma kav-
ramı günümüzde geniş ölçüde diğer pekçok ülkede de kullanılmaktadır. 1970’li 
yıllarda sosyal dışlanma kavramı, kronik işsizlikle ilişkili olarak birçok insanı 
piyasadan dışlanmak zorunda bırakan bir sürece işaret etmek için kullanılmış-
tır. Bu kavram, 1990’lı yıllarda insanların kısmen ya da tamamen insan hakları 
alanından dışlanması biçiminde daha da genişlemiştir. Sosyal dışlanma, basit bir 
anlatımla,bireylerin ya da çeşitli toplumsal kesimlerin tamamen ya da kısmen 
içinde bulundukları toplumla bütünleşememeleri olarak tanımlanabilir. Bu nok-
tada sosyal dışlanmanın yoksulluğun çok daha kapsamlı bir resmi olduğu öne sü-
rülmektedir (Wagle, 2002: 160). Esasında, yoksulluk ve sosyal dışlanma birbirini 
besleyen ve güçlendiren sorun alanlarıdır. Nitekim sosyal dışlanmanın en önemli 
boyutlarından biri olan ekonomik boyutu, kişilerin işgücü piyasalarından ya da 
çeşitli faaliyet alanlarından dışlanması bağlamında yoksulluğun başlıca neden-
lerinden birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, yoksul olan pek çok kişi, kay-
naklara, kamusal hizmetlere ve sosyal bir takım olanaklara erişim gibi alanlarda 
sahip oldukları yoksunluklar nedeniyle önemli ölçüde sosyal dışlanmaya maruz 
kalmaktadır. 

Yoksulluk ve sosyal dışlanma arasında bir neden sonuç ilişkisinin varlığı 
yadsınamaz. Ancak, belirtilmelidir ki sosyal dışlanma içine yoksulluğu da alan 
daha geniş bir kavramdır. Zira yoksulluk, sosyal dışlanmanın en önemli ne-
denlerinden biri olmakla beraber tek nedeni değildir. Kişiler yoksul olmasalar 
da çeşitli nedenlerle sosyal dışlanmaya maruz kalabilmektedirler. Örneğin, en-
gelliller, eski hükümlüler, etnik ya da ırksal temelde ayrımcılıkla karşı karşıya 
kalanlar, göçmenler bu kapsamda belirtilebilir. Belirtilmesi gereken bir diğer 
önemli husus da sosyal dışlanmanın yoksulluğa göre çok daha dinamik bir kav-
ram olmasıdır. Yoksulluk daha ziyade yeterli gelir ve tüketim düzeyinden yok-
sun olma anlamında ekonomik yoksunluklara işaret ederken, sosyal dışlanma 
yoksunluğun kaynağındaki kurumsal mekanizmaları, ilişkileri ve davranışları 
da içeren dinamik bir sürece işaret etmektedir. Dolayısıyla, sosyal dışlanma, 
insanları yoksulluğa iten ekonomik, sosyal ve politik süreçlerle ilişkili olarak 
tanımlanmaktadır (Sapancalı, 2005: 58). 
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Sosyal dışlanma sorunu ve sosyal dışlanmanın farklı boyutlarına ilişkin kapsamlı 
bilgileri Faruk Sapancalı’nın Sosyal Dışlanma (İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 2005) 
adlı kitabında bulabilirsiniz.

YOKSULLUĞUN ÖLÇÜLMESİ 
Yoksulluk sorununun çözümüne yönelik strateji ve politikaların geliştirilmesi 
her şeyden önce kimlerin yoksul olarak kabul edileceğinin belirlenmesini gerek-
tirmektedir. Yoksulluğun ölçülmesi için temelde iki soruya cevap verilmesi ge-
rekmektedir. Bunlardan ilki, yoksulluk sınırının, bir diğer ifadeyle, altında gelire 
sahip olanların yoksul olarak kabul edileceği gelir düzeyini gösteren yoksulluk 
çizgisinin nasıl belirleneceğidir. İkincisi ise, yoksulluk sınırının altında gelire 
sahip olanların içinde bulundukları yoksulluğun derecesinin nasıl ölçüleceğidir 
(Ravallion ve Huppi, 1991: 60). 

Yoksulluk Sınırının Tespit Edilmesi 
Yoksulluk sınırının belirlenmesi, yoksulluğun nasıl tanımlandığına göre değişik-
lik göstermektedir. Genel olarak, mutlak yoksulluk sınırı, göreli yoksulluk sınırı 
ve sübjektif yoksulluk sınırı olmak üzere üç tür yoksulluk sınırından söz edilebilir. 
Mutlak yoksulluk sınırı belirlenirken, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerek-
li olan minimum düzeydeki mal grubu tespit edilmekte ve bu mal grubunun satın 
alınabilmesi için gerekli gelir düzeyi yoksulluk sınırı olarak tanımlanmaktadır. 
Buna göre, yoksulluk sınırının tespitinde sadece gıda harcamaları esas alınabile-
ceği gibi, gıda dışında, giyinme, barınma, ısınma gibi diğer zorunlu ihtiyaçlar da 
hesaba katılabilir. 

Göreli yoksulluk sınırı, toplumdaki ortalama gelirin belirli bir yüzdesi (%40, 
%50, %60 ya da %70) olarak belirlenmektedir. Toplumdaki genel gelir düzeyinin 
yüksek olması yoksulluk sınırını da yukarı çekmektedir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin 
düşük olduğu toplumlarda, kişilerin gelir düzeyleri genel ortalama seviyesine ya-
kın olduğu için göreli yoksulluk oranlarının da bu toplumlarda daha düşük olması 
beklenir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olduğu toplumlarda ise ortalama ge-
lirin belirli bir yüzdesinin altında kalanlar diğer gelir gruplarından kolaylıkla ayırt 
edilebilmektedir. Sübjektif yoksulluk sınırının belirlenmesinde ise kişilerin kendi 
değerlendirmelerine başvurulmaktadır. Araştırma anketleri uygulanarak kişilere, 
kendileri için kaynaklara erişim konusunda gerekli olan minimum düzeyin ne ol-
duğu sorulmaktadır (Tsakloglou, 1990: 383; Erdoğan, 2002: 370). 

Yoksulluğun Ölçülmesinde Kullanılan Başlıca Yöntemler 
Başlıca yoksulluk ölçüm yöntemleri arasında, Kafa Sayısı Endeksi, Yoksulluk Açı-
ğı Endeksi ve Sen Endeksi’nden söz edilebilir. 

Kafa Sayısı Endeksi 
Kafa Sayısı Endeksi yoksulluğun ölçülmesinde yaygın kullanılan yöntemlerden 
biridir. Kafa Sayısı Endeksi, aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir:

H: q/n
Burada; 
H: Kafa Sayısı Endeksi’ni 
q: Yoksul sayısını 
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n: Toplam nüfusu göstermektedir. Kafa Sayısı Endeksi, toplam nüfus için-
deki yoksulların oranının belirlenmesine dayalı bir ölçüm yöntemidir. Bu 
yöntemde,yoksulluğun derinliği ve dağılımına ilişkin diğer bilgilere ulaşmak mü-
mün değildir (Foster, 1998: 336). 

Yoksulluk Açığı Endeksi 
Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan bir diğer yöntem ise Yoksulluk Açığı 
Endeksi’dir. Yoksulluk Açığı Endeksi, yoksul hane halklarının yaşam standartları 
ile yoksulluk sınırı arasındaki açığın ortalamasını vermektedir. Dolayısıyla, bu en-
deks Kafa Sayısı Endeksi’nde ihmal edilen yoksulluğun derinliğine ilişkin önem-
li bir göstergeye işaret etmektedir. Ancak, bu endeks de Kafa Sayısı Endeksi’nde 
olduğu gibi gelirin yoksullar arasında nasıl dağıldığı konusuna duyarlı değildir 
(Ravallion ve Huppi, 1991: 60). Yoksulluk Açığı Endeksi’nin hesaplanmasında ön-
celikle Gelir Açığı Oranı’nın belirlenmesi gerekmektedir. Gelir Açığı Oranı aşağı-
daki şekilde formüle edilmektedir: 

I: (z-Yp)/z
Burada; 
I: Gelir Açığı Oranı’nı
z: Yoksulluk sınırını
Yp: Yoksul nüfusun ortalama gelirini göstermektedir. 
Gelir Açığı Oranı’nın (I), Kafa Sayısı Endeksi (H) ile çarpılması sonucunda 

ise Yoksulluk Açığı Endeksi’ne (PG) ulaşılmaktadır. Bu durumda Yoksulluk Açığı 
Endeksi PG: I.H şeklinde formüle edilmektedir (Aktan ve Vural, 2002a: 64-65). 

Sen Endeksi 
Kafa Sayısı Endeksi’nde ve Yoksulluk Açığı Endeksi’nde yer almayan gelirin yoksul-
lar arasında nasıl dağıldığı sorusuna açıklık getiren bir diğer yoksulluk ölçüm yön-
temi Sen Endeksi’dir. Amartya Sen tarafından geliştirilen ve yoksullar arasındaki 
gelir dağılımına duyarlı olması nedeniyle daha gelişmiş bir yoksulluk ölçütü olarak 
ifade edebileceğimiz Sen Endeksi, Kafa Sayısı Oranı, Gelir Açığı Oranı ve yoksullar 
arasındaki gelir dağılımını gösteren gini katsayısı olmak üzere üç parametreye da-
yanmaktadır (Sen, 1983: 165). Sen Endeksi aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir:

S: H [I+(1-I)Gp(q/(q+1)]
Burada; 
S: Sen Endeksi’ni
H: Kafa Sayısı Oranı’nı
I: Gelir Açığı Oranı’nı
Gp: Yoksullar arasındaki gelir dağılımını gösteren Gini Katsayısı’nı
Q: Yoksulluk sınırının altındaki kişilerin sayısını göstermektedir (Zheng, 1997: 144).

Yoksulluğun ölçümü açısından Kafa Sayısı Endeksi ile Yoksulluk Açığı Endeksi ara-
sındaki temel farklılık nedir? 

YOKSULLUĞUN BAŞLICA NEDENLERİ 
Çok boyutlu bir sorun olan yoksulluk birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabil-
mektedir. Bunlar arasında, kişilerin yaşamları boyunca karşı karşıya kaldıkları bir 
takım riskler (işsizlik, maluliyet, hastalık, boşanma vb.) karşısında uğradıkları 
gelir kayıplarının neticesinde geçici ya da uzun süreli yoksulluk içine düşmeleri 
sonucunu doğuran bireysel nedenler olabileceği gibi, ülkenin genel sosyo-eko-
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nomik yapısıyla ilişkili makro boyuttaki yapısal nedenler de olabilir. Söz konusu 
yapısal nedenler ülkelerin gelişmişlik durumlarına ve sosyo-ekonomik yapılarına 
göre farklılık gösterebilmektedir. 

Bu bölümde, yoksulluğun kaynağındaki nedenler kapsamında, bireysel olarak 
kişileri yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakan nedenlerden çok, ülkelerin sos-
yo-ekonomik yapılarıyla ilişkili makro boyuttaki etmenler ve nedenler üzerinde 
durulmaktadır. 

Kaynakların Yetersizliği ve Düşük Ekonomik Büyüme 
Yoksulluk sorunu özellikle az gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme için gerekli 
sermaye, nitelikli işgücü ve doğal kaynakların yetersizliği ile yakından ilişkilidir. 
Söz konusu ülkelerin aynı zamanda nüfus artış oranları yüksek olan ülkeler ol-
duğu dikkate alındığında, gerçekleştirilen sınırlı üretimin artan nüfusun ihtiyaç-
larının karşılanması noktasında yetersiz kalması kaçınılmazdır. Az gelişmiş ül-
kelerde düşük ekonomik büyüme sonucunda elde edilen düşük milli gelir, ülke 
nüfusunun önemli bir bölümünün beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel 
gereksinimlerinin yeterli düzeyde karşılanamamasında en önemli faktördür. Bu 
nedenle, yoksulluk az gelişmiş ülkelerde hem mutlak manada gelir yoksulluğu 
hem de insani yoksulluk boyutuyla ülkenin genel ekonomik ve sosyal durumunu 
resmeden önemli bir sorun niteliğindedir. Buna bağlı olarak da yoksulluk, söz 
konusu ülkelerde daha ziyade, açlık ve salgın hastalıkların yaygınlığı, barınma ve 
eğitim olanaklarının yetersizliği, temiz su kaynaklarına erişimin yetersizliği ve ço-
cuk ölüm oranlarının yüksekliği gibi boyutlarıyla öne çıkmaktadır.

Gelir Dağılımı Eşitsizliği 
Yoksulluğun nedenleri arasında üretim ve ekonomik büyüme için gerekli kay-
nakların yetersizliği kadar önemli bir diğer faktör de gelir dağılımı eşitsizliğidir. 
Yeterince üretim yapılamaması ve üretilerek yaratılan değerin kişiler, bölgeler ve 
sektörler arasında dengeli biçimde paylaştırılamaması yoksulluğa yol açan temel 
faktörlerden biridir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin artmasıyla, düşük ve yüksek gelir 
grupları arasındaki fark daha da açılacağı için ülkedeki düşük gelirli ve yoksul 
kesimler bu durumdan olumsuz etkilenmektedir (Altan, 2006: 147). Bu nedenle, 
bölgesel gelişmişlik farklılıkları, en�asyon ve ekonomik krizler, eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere temel kamusal hizmetlerin toplumun tüm kesimlere aynı ölçü-
de ulaştırılamaması gibi gelir dağılımı eşitsizliğini artıran faktörler aynı zamanda 
yoksulluğun da önemli belirleyicileri haline gelmektedir. 

Daha önce belirtildiği gibi, ekonomik büyüme sonucunda yaratılan milli ge-
lir yoksulluk oranlarının azaltılması açısından önemli bir kaynak niteliğindedir. 
Ancak, ekonomik büyüme kadar, yaratılan milli gelirin toplum kesimleri arasın-
da nasıl dağıldığı da önemlidir. Zira benzer büyüme oranlarına sahip ülkelerde 
yoksulluğun gerileme düzeylerinde farklılıklar görülebilmektedir. Belirli bir eko-
nomik büyüme oranında, yüksulluktaki gerileme düzeyi gelir dağılımının büyüme 
ile birlikte nasıl değiştiğine bağlıdır. Bir diğer ifadeyle, yoksul kesimlerin ekonomik 
büyümeden pay almasına imkân tanıyan fırsatlara erişim olanaklarının ve gelir 
düzeylerinin ekonomik büyüme ile birlikte nasıl değiştiği burada önem kazanmak-
tadır. Eğer ekonomik büyüme, yoksullar tarafından kazanılan gelirin payında bir 
artışı da beraberinde getiriyorsa, yoksul kesimlerin gelirleri ortalama gelirden daha 
hızlı yükselecek ve yoksulluk oranları gerileyecektir (World Bank, 2000: 52). Yara-
tılan gelirin önemli bir bölümünün toplumun yüksek gelirli kesimlerinde toplan-

Gelir dağılımı eşitsizliği: 
Bir ekonomide belirli bir 
dönemde (genellikle bir yıl) 
üretilen gelirin çeşitli nüfus 
grupları arasındaki dağılımına 
ilişkin eşitsizlik düzeyini ifade 
etmektedir. Gelir dağılımı 
eşitsizliğinin ölçülmesinde 
yaygın olarak kullanılan 
yöntem Gini Katsayısı’dır. 
0 ile 1 arasında değişen 
katsayının 0’a yaklaşması 
gelir dağılımı eşitsizliğinin 
azaldığını, 1’e yaklaşması ise 
eşitsizlik düzeyinin arttığını 
göstermektedir. 



Sosyal Politika I152

ması durumunda ise düşük ve yüksek gelir grupları arasındaki makas açılacak bu 
da yoksul kesimlerin yaşam koşullarının daha da kötüleşmesine neden olacaktır. 

İşgücü Piyasasından Kaynaklanan Nedenler 
Kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için sürekli ve düzenli bir gelire sahip ol-
maları büyük önem taşımaktadır. Gelir elde edebilmenin en önemli yolu ise işgü-
cü piyasasına dâhil olup iş aramak, cari istihdam koşullarında iş bulmak ve istih-
dam edilebilmektir. Dolayısıyla, işsizlik, istihdamın niteliği ve kayıt dışı istihdam, 
düşük ücretler, işgücü piyasalarının yapısı, kişilerin nitelik düzeyleri gibi işgücü 
piyasalarıyla ilişkili etmenler ve yoksulluk arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. 

İşgücü piyasalarından kaynaklanan nedenler, özellikle üretimde yeniden ya-
pılanmanın yaşandığı 1980 sonrası süreçte yoksulluğun nedenleri arasında gide-
rek önem kazanmaya başlamıştır. Kitlesel üretimden esnek üretime geçiş işgücü 
piyasalarının ve çalışma biçimlerinin de esnekleşmesini beraberinde getirmiştir. 
Bu gelişmelerle istihdam koşullarında ve standartlarında tam zamanlı çalışmaya 
göre önemli gerilemeler ortaya çıkmış, çalışanlar gelir ve refah kayıplarıyla karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu gelişmelerde, sendikaların güç kaybetmeye başlamaları 
ve etkinlik alanlarının daralması da şüphesiz etkili olmuştur(Şenses, 2006: 165). 

Ekonomi politikalarının neoliberal politikalar ekseninde yeniden şekillenme-
si, artan rekabet ve teknolojik gelişmeler 1980 sonrası süreçte işgücü piyasalarında 
önemli dönüşümlerin yaşanmasına neden olmuştur. İşsizlik, başka gelir kaynak-
larına sahip olmayan kişiler için yoksulluk açısından çok önemli bir risk faktörü 
haline gelmiştir. İşsizlik sürelerinin uzaması, işsizlerin gelişen teknoloji karşısın-
da nitelik düzeylerinin gerilemesi, işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı gibi sosyal 
koruma mekanizmalarının yetersizliği, aile içi ve toplumsal dayanışma ağlarının 
güçlü olmaması kuşkusuz bu riski daha da artırmaktadır. İşsizlik yanında düşük 
ücretler de yoksulluğun nedenleri arasında öne çıkmaktadır. Son zamanlarda, 
üzerinde önemle durulan ve çalıştıkları halde yoksul olan kesimleri tanımlamak-
ta kullanılan çalışan yoksullar kavramı, yoksulluğun işgücü piyasası ile ilişkisinin 
önemli bir boyutunda yer almaktadır. Çalışan yoksullar, çalışmalarına rağmen ya-
şamlarını asgari düzeyde sürdürebilecek gelire sahip olamayan kişilerdir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), Küresel İstihdam Eğilimleri 2014 
Raporu’nda, dünya genelinde 1,25 $’ın altında çalışan yoksulların oranı 2013 yılı 
itibariyle toplam istihdamın %11,9’u (374,7 milyon) olarak belirtilmektedir. Günde 
2 $’ın altında çalışan yoksulların oranı ise yine aynı yıl itibariyle toplam istihdamın 
%26,7’si (839 milyon) olarak hesaplanmıştır.

İşgücü piyasasından kaynaklanan bir başka önemli sorun olan kayıt dışı istih-
dam ise kişileri, işsizlik, hastalık, maluliyet ya da iş kazası gibi riskler karşısında 
güvencesiz bırakmakta, yoksulluk açısından ciddi bir risk yaratmaktadır. 

İşgücü piyasasında yoksulluk riskini daha yüksek oranda yaşayan dezavantajlı 
kesimlerin üzerinde ayrıca durmak gerekmektedir. Dezavantajlı kesimler arasın-
da, işgücü piyasasına ilk defa giren gençler, uzun süreli işsizler, işgücüne katılma 
oranları itibariyle özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erkeklerin bir 
hayli gerisinde kalan kadınlar, iş bulma olanakları daha sınırlı olan engelliler ve 
eski hükümlülerden söz edilebilir. Söz konusu kesimlerin istihdam edilebilmek 
noktasında karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar ya da uğradıkları ayrımcılık işsiz 
kaldıkları sürenin uzamasına neden olarak gelir kayıplarını artırmakta ve onla-

Kayıt dışı istihdam: 
Çalışanların kamu kurum 
ve kuruluşlarına hiç 
bildirilmemesi veya eksik 
bildirilmesi nedeniyle vergi 
ve sosyal güvenlik primleri 
gibi yasal yükümlülüklerden 
kaçınılmasıdır. 
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rı yoksulluk karşısında daha savunmasız bırakmaktadır. Bu noktada, söz konusu 
kesimlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik aktif işgücü piyasası po-
litikalarının uygulanması büyük önem kazanmaktadır. 

Yoksulluk açısından risk yaratan temel işgücü piyasası sorunları nelerdir? 

Demografik Faktörler
Nüfus baskısı, aile yapısındaki değişimler ve göç gibi demografik etmenler de 
yoksulluğun önemli nedenleri arasında yer almaktadır. 

Nüfus Baskısı
Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı özellikle son birkaç on yıldır gerileme eğilimi-
ne girmiş olmasına rağmen, dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde 
nüfus azalan bir hızda da olsa artmaya devam etmektedir. Nüfus baskısı, özel-
likle dünyanın az gelişmiş bölgelerinde yoksullukla yakından ilişkilidir. Az geliş-
miş ülkelerde nüfus artışı, insanların başta toprak olmak üzere doğal kaynaklara 
erişimini kısıtlayarak kişilerin refah düzeylerini olumsuz etkilemektedir (Şenses, 
2006: 153-154). Söz konusu ülkelerde kişiler beslenme, barınma, ısınma, giyin-
me gibi temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılaşmakta güçlük çekmekte, eğitim ve 
sağlık gibi kamusal hizmetlere erişimde sıkıntı yaşamaktadırlar. Üretim-tüketim 
dengesi açısından bakıldığında, artan nüfus karşısında sınırlı üretim olanakları, 
yaratılan gelirin daha fazla kişi arasında paylaşımını beraberinde getirmektedir. 
Bu durum da kişilerin gelir ve refahlarını olumsuz etkileyerek yoksulluk sorunu-
nu derinleştirmektedir. 

Aile Yapısındaki Değişim 
Yoksullukla ilişkisi bağlamında üzerinde durulması gereken bir diğer önemli 
demografik faktör de özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyo-ekonomik alandaki ge-
lişmelerle birlikte hanehalkı kompozisyonunda son birkaç on yılda ortaya çıkan 
değişimlerdir. Boşanmaların ve tek ebeveynli ailelerin artması, evlilik dışı birlik-
teliklerin yaygınlaşması aile bütünlüğünün sağladığı sosyal korumanın azalması-
na neden olarak yoksulluk riskini artırmaktadır. 

Göç
Demografik faktörler kapsamındaki önemli bir diğer faktör de göçtür.Göç ile yok-
sulluk arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve bir takım genellemelere gidilmesi, hem 
göçün hem de yoksulluğun çok boyutlu olgular olması nedeniyle kolay görünme-
mektedir. Göç eden kişilerin özellikleri, göç alan ve göç veren yerleşim yerlerinin 
sosyo-ekonomik yapıları ve demografik göstergeleri, göçün nedeni, süresi, ülkenin 
genel ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları gibi birçok faktör göç ve yoksulluk arasın-
daki ilişkinin değerlendirilmesinde önem taşımaktadır (Çağlayan, 2008: 306). Bu-
nunla birlikte, göç olgusunu ortaya çıkaran temel unsurların göç veren bölgedeki itici 
faktörler ile göç alan bölgedeki çekici faktörler olduğu bilinmektedir. Göçe neden 
olan itici faktörler arasında ekonomik, sosyal, siyasi birçok faktör olmasına rağmen 
ekonomik koşulların olumsuzluğu bu faktörler arasında önde gelmektedir. İnsan-
ların daha iyi yaşam olanaklarına kavuşmak, bir diğer ifadeyle, iş bulabilmek, daha 
yüksek ücret alabilmek, eğitim ve sağlık hizmetlerine daha iyi koşullarda erişebilmek 
amacıyla göç kararı aldıklarına yaygın olarak rastlanmaktadır. Bu anlamda, kişilerin 
içinde bulundukları yoksulluk hali de göçe neden olan önemli bir faktördür.
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Göç sonrasında kişilerin ekonomik durumlarında bir iyileşmenin olup olma-
dığı, yoksul insanların yoksulluklarının sona erip ermediği, göçle gelen kişilerin 
yeni yaşam koşullarıyla yakından ilişkilidir. Kişiler uygun istihdam ve barınma 
koşullarına sahip olmuş iseler, temel kamusal hizmetlere erişimde sorun yaşamı-
yor iseler yaşam koşullarının olumlu anlamda değiştiği söylenebilir. Ancak, aksi 
halde, içinde bulundukları olumsuz ekonomik koşulları gittiklere yerleşim yerle-
rine taşımaları ve yeni sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Söz konusu yeni 
sorunlar arasında, en önemlilerinden biri ise göçle gelen kişilerin ekonomik yok-
sunlukları ve bulundukları yerleşim yeriyle bütünleşememeleri neticesinde ortaya 
çıkan sosyal dışlanma sorunudur. 

Göç ile yoksulluk arasındaki ilişkide belirleyici olan faktörler nelerdir? 

Küreselleşme ve Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarının Az 
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkileri 
Küreselleşme olarak adlandırılan süreçte, ülkeler dünya ekonomisiyle giderek 
daha fazla bütünleşmektedir. Bu bütünleşmede, mal ve hizmetlerin yanı sıra tek-
nolojiler, finansal akımlar, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, emek, bilgi 
ve kültürel akımlar öne çıkmaktadır. Küreselleşme süreci, ticaretin ve yatırımın 
önündeki engellerin kaldırılmasını da beraberinde getirmektedir. Bu yöndeki eği-
lim, uluslararası sınırları aşma yeteneğine sahip olan kesimler lehine gelir dağı-
lımını değiştirmektedir. Sermaye sahipleri, yüksek vası�ı işçiler ve kaynaklarını 
talebin en çok olduğu yerde arzetme olanağına sahip olan kesimler bu gelişme 
sonucunda refahını artırırken, işgücünün ulusal sınırlar ötesinde ikame edilebilir 
hale gelmesiyle vasıfsız veya düşük vası�ı işçiler refah kaybı ile karşı karşıya kal-
maktadır (Aktan ve Vural, 2002b: 27-28). 

Kürselleşme sürecinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etki-
leri başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşların öncülü-
ğünde uygulanan ve neoliberal ekonomi politikaları ekseninde şekillenen yapısal 
uyum politikaları aracılığıyla gerçekleşmektedir (Şenses, 2006: 184). 1980 sonrası 
süreçte söz konusu kuruluşların öncülüğünde pek çok az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkede uygulanan yapısal uyum politikaları, ekonomi politikalarının serbest 
piyasa ağırlıklı olarak dönüştürülmesi ve bu bağlamda dış ticaretin, finans piyasa-
larının ve işgücü piyasalarının serbestleştirilmesi, kamu harcamalarının, eğitim, 
sağlık, tarım ve konut gibi alanlarda uygulanan sübvansiyonların azaltılması ve 
özelleştirme gibi uygulamaları içermektedir. Söz konusu politikalar, Latin Ame-
rika ülkeleri başta olmak üzere uygulandıkları birçok ülkede, reel ücretlerin düş-
mesine, gelir dağılımı eşitsizliklerinin, işsizlik ve yoksulluk oranlarının artmasına 
neden olmuştur (Stiglitz, 2006; Şenses, 2006: 198).

Yapısal uyum politikalarının, uygulandıkları dönemde az gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkedeki yoksulluk sorununu nasıl derinleştirdiğine ilişkin kapsamlı 
bilgilere Joseph Stiglitz’in Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (İstanbul: Plan B Ya-
yıncılık, 2006) adlı kitabından ulaşabilirsiniz.

Diğer Nedenler 
Yoksulluğun nedenleri arasında yukarıda genel hatlarıyla incelenen, ülkelerin 
daha ziyade makroekonomik ve sosyal yapılarıyla ilişkili nedenler dışında, dep-
remler ve iklim değişikliklerine bağlı olarak gerçekleşen kuraklık, su baskınları 

3



6. Ünite - Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Güncel Yaklaşım ve Politikalar 155

gibi doğal afetlerden ve savaşlardan da söz edilebilir. Çoğu zaman kontrol edile-
meyen, ortaya çıktığında can kayıplarına ve maddi kayıplara neden olan söz ko-
nusu gelişmeler, kişileri aniden yoksulluk içine düşürebilmektedir. 

REFAH REJİMLERİ VE YOKSULLUK
Refah devleti modelleri olarak da ifade edebileceğimiz refah rejimlerini ve farklı 
refah rejimlerinde yoksulluk sorununa nasıl yaklaşıldığını incelemeden önce re-
fah devleti kavramına kısaca açıklık getirmek faydalı olacaktır. 

Refah devleti, vatandaşlarının iyilik halinin sağlanmasını kendine görev edi-
nen ya da ekonomik ve siyasal hakların yanında sosyal hakları da inşa etmek 
suretiyle, birey ve toplum için iyilik halini hedef olarak gözeten devlet şeklinde 
tanımlanabilir (Metin ve Özaydın, 2014: 9). 

Refah devleti ve refah rejimleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapan Esping 
Andersen’in refah devletine ilişkin yaklaşımı dar ve geniş boyutlu iki bakış açısını 
içermektedir. Refah devletine dar bakış açısıyla bakan yaklaşım, refah devletini 
sosyal iyileştirmenin geleneksel alanı olarak gören ve sosyal hizmet ve transfer-
lerle sınırlı kamusal uygulamaları kapsamaktadır. Buna karşın, geniş bakış açısı, 
sorunları politik ekonomi açısından dile getiren ve devletin ekonomiyi yönetme 
ve düzenlemedeki rolü üzerine odaklanan bir çerçeveye sahiptir. Bu anlayış, tüm 
makroekonomik unsurları refah devletinin bütünleyici bileşenleri olarak kabul 
etmektedir (Esping-Andersen, 1990: 1). 

Refah rejimleri kavramı da esasında, refah devletine geniş bakış açısıyla ba-
kan yaklaşımın ürünüdür. Esping-Andersen refah rejimini, refahın devlet, piyasa 
ve aile arasında karşılıklı bağımlılık içinde birlikte üretilme ve dağıtılma biçimi 
olarak tanımlamaktadır (Esping-Andersen, 1999: 35). Dolayısıyla, refah rejimleri, 
aile ve piyasa ile birlikte refah devletini de içeren geniş bir yapıyı ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Esping-Andersen, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 18 Batı 
ülkesini inceleyerek üç farklı refah rejimi tanımlamaktadır. Bunlar, liberal refah 
rejimi, muhafazakâr-korporatist refah rejimi ve sosyal demokrat refah rejimidir. 

Liberal refah rejiminde devlet, ya sadece asgari bir refah düzeyini garanti et-
mek yoluyla pasif olarak ya da özel refah programlarını teşvik ederek aktif olarak 
piyasayı desteklemektedir. Liberal refah rejiminde ihtiyaç ya da gelir testine dayalı 
yardımlar, mütevazı evrensel transferler ve mütevazı sosyal sigorta programla-
rı hâkimdir. Sosyal yardımlar büyük ölçüde düşük gelir düzeyindeki alıcıların/
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu modelde, sosyal reformun gelişimi 
çalışmanın yüceltildiği geleneksel çalışma etiği normları tarafından ciddi bir bi-
çimde çevrelenmektedir. Bu nedenle, sosyal yardımları hak etme kuralları katı ve 
yardımlar da sınırlı düzeydedir. ABD, Kanada ve Avustralya bu modelde öne çı-
kan ülkelerdir (Esping-Andersen, 1990: 26-27). Liberal refah rejiminin özellikleri 
dikkate alındığında, yoksulluk sorunu karşısında refah devletinin rolünün sınır-
lı bir düzeyde kaldığı görülmekte, refahın sağlanması konusunda temel aktörün 
piyasa olduğu anlaşılmaktadır. Piyasa aracılığıyla refahını sağlayamayan yoksul 
vatandaşların sosyal yardımlara hak kazanma koşullarının katı ve yardımların da 
yetersiz düzeyde olması, bu ülkelerde devletin yoksullukla mücadeleye ayırdığı 
kaynakların toplam harcamalar içerisindeki payının göreli olarak düşük düzeyde 
kalmasını açıklamaktadır. 

Muhafazakâr-korporatist refah rejimi, statü farklılıklarının korunması ve hak-
ların sınıf ve statüye bağlı olarak verilmesine dayalı bir modeli yansıtmaktadır. 
Bu refah rejiminde devletin statü farklılıklarını muhafaza etme vurgusu, sosyal 
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transferler ya da diğer kamu politikası araçları ile gelirin toplumun çeşitli kesim-
leri arasında yeniden dağıtımına yönelik etkisinin sınırlı kalmasına neden olmak-
tadır. Bu refah rejimine dâhil ülkelerde, Kilise öğretileri önemli rol oynamakta 
ve geleneksel ailenin korunması belirgin bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Bu 
nedenle, aileye yönelik sosyal yardım ve hizmetlerin kadınların işgücü piyasasına 
katılımını kolaylaştırmayı amaçlamaktan daha çok anneliği destekler nitelikte ol-
duğu; çocuk bakım hizmetleri ve benzeri aile hizmetlerinin yeterince gelişmediği 
görülmektedir. Devlet, ailenin kendi üyelerine hizmet etme kapasitesi tükendi-
ğinde tamamlayıcı bir rol üstlenerek devreye girmektedir. Bu refah rejimini temsil 
eden ülkeler arasında Avusturya, Fransa ve Almanya öne çıkmaktadır (Esping-
Andersen, 1990: 27). 

Üçüncü refah rejimi ise sosyal demokrat refah rejimidir. Bu refah rejiminde 
evrensellik ve sosyal hakların metalaştırılmaması ilkelerinin hâkim olduğu gö-
rülmektedir. Sosyal demokrat refah rejiminde sosyal demokrasi açık bir biçimde 
sosyal reformların arkasındaki hâkim gücü oluşturmaktadır. Yüksek standartlar-
da eşitliğin desteklendiği bu refah rejiminde, çalışanların daha zengin ve yüksek 
gelirli kesimlerin sahip olduğu hakların kalitesine erişimini sağlamak amaçlan-
maktadır (Esping-Andersen, 1990: 27). 

Sosyal demokrat refah rejiminde, refah devleti, muhafazakâr-korporatist re-
fah rejiminde olduğu gibi refahın temin edilmesinde ailenin kapasitesi tükenince 
devreye giren tamamlayıcı bir aktör değildir. İsveç, Norveç, Danimarka gibi İs-
kandinav ülkelerinin dâhil olduğu bu refah rejiminde amaç, aileye olan bağımlılı-
ğı azaltarak ailenin maliyetlerini sosyalleştirmek için önceden harekete geçmektir. 
Sosyal demokrat refah rejiminde yoksullukla mücadele konusunda da, çocukla-
rın, yaşlıların ve yardıma ihtiyacı olan herkesin bakımı için doğrudan sorumlu-
luk alan bir refah devleti söz konusudur. Buna bağlı olarak, sosyal harcamalar bu 
refah rejiminde diğer iki modele göre daha yüksektir. Söz konusu maliyetlerin 
karşılanması mümkün olan en fazla sayıda kişinin çalışması, en az sayıda kişinin 
de sosyal transferlerle geçimini sağlaması ile gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, bu 
modelde diğer iki refah rejiminden farklı olarak refah devleti vaatlerinin bütün-
leyici bir parçası olarak tam istihdam hedefi önemli bir yer tutmaktadır (Esping-
Andersen, 1990: 28). 

Esping-Andersen’in üçlü refah rejimi sını�amasına getirilen eleştiriler sonu-
cunda ortaya çıkan ve literatürde yaygın biçimde kabul gören dördüncü bir refah 
rejimi ise Güney Avrupa veya Akdeniz refah rejimi olarak adlandırılmaktadır. İs-
panya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinin dâhil olduğu bu re-
fah rejiminin genel özelliklerinden biri, devletin sosyal refah alanında sınırlı bir 
role sahip olmasıdır. Sosyal refah alanında kamu ve kamu dışındaki kuruluşların 
birlikte varlık göstermesi ve refah kaynaklarının zaman zaman klientalist uygu-
lamalar çerçevesinde dağıtılması, Güney Avrupa refah rejimi türünün diğer özel-
likleri olarak belirtilebilir (Ferrera, 1996, çev. Çakar, Balaban, 2006: 210). Güney 
Avrupa ülkelerinin ikili işgücü piyasaları, formel sektörde istihdam edilenler için 
önemli düzeyde sosyal koruma sağlarken, enformel sektörde çalışanlar bu koruma-
nın dışında kalmaktadır (Ferrera, 1996, çev. Çakar, Balaban, 2006: 196). Diğer yan-
dan, geleneksel aile yapısının ve değerlerinin kilise öğretileriyle (Leibfried, 1993: 
253) de ilişkili olarak güçlü olması refah gereksinimlerinin karşılanmasında ailenin 
önemli bir aktör olduğuna işaret etmektedir. Bu refah rejiminin, devletin sosyal 
refah alanındaki sınırlı rolü de dikkate alındığında, yoksullukla mücadeleye dönük 
yeterli ve sistematik bir sosyal koruma mekanizmasına sahip olmadığı söylenebilir. 

Metalaştırmama: Bireylerin 
ya da ailelerin sosyal anlamda 
kabul edilebilir bir yaşam 
standardını (refah düzeyini) 
piyasaya katılımdan bağımsız 
olarak sürdürebilme düzeyidir. 

Klientalizm: Politika 
uygulayıcılarının kamu 
kaynaklarını, toplumun 
bütününü gözetmek yerine, 
belirli toplumsal kesimlerin ya 
da kendilerine oy veren veya 
oy verme potansiyeli bulunan 
seçmen kitlelerinin kayırılması 
doğrultusunda kullanmalarını 
ifade etmektedir. 
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Liberal ve sosyal demokrat refah rejimleri arasında yoksulluk sorununa yaklaşım 
açısından nasıl bir farklılık bulunmaktadır? 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ 
Yoksulluğun dünyadaki ve Türkiye’deki boyutları, yoksulluk sorununun genel 
görünümüne ilişkin bilgiler sunduğu gibi, yoksullukla mücadele politikalarının 
kapsamı açısından da önemli bir altyapı sağlamaktadır. 

Dünyada Yoksulluğun Genel Görünümü 
Yoksulluk tahminlerinin uluslararası düzeyde karşılaştırılması hem kavramsal 
hem de uygulama düzeyinde çeşitli sorunlar içermektedir. Ülkelerin farklı yok-
sulluk tanımları vardır ve bu nedenle ülkeler arasında sürekli karşılaştırmalar 
yapmak zor olabilmektedir. Ulusal yoksulluk sınırları, daha yüksek standartların 
kullanıldığı zengin ülkelerde, yoksul ülkelere göre, daha fazla satın alma gücü an-
lamına gelmektedir.Dünya Bankası 1990 yılından bu yana, dünyanın en yoksul 
ülkelerinde yoksulluğun ne anlama geldiğine bağlı olarak aşırı yoksulluğun ölçül-
mesinde ortak bir standart uygulamayı amaçlamaktadır. Farklı ülkelerde yaşayan 
insanların refahı, para birimlerinin satın alma gücündeki farklılıkların düzeltil-
mesi yoluyla, ortak bir ölçekle belirlenebilmektedir. Dünya Bankası’nın ulusla-
rarası karşılaştırmalarda kullandığı yoksulluk sınırları, 2005 yılındaki satın alma 
gücündeki fiyatlar temel alınarak günde 1,25$ ve günde 2$ olarak tespit edilmişti. 
Günde 1,25$ olan aşırı yoksulluk sınırı, en yoksul on beş ülkede bulunan yok-
sulluk sınırlarının ortalamasını yansıtmaktadır (World Bank, 2015: 37). Bunun-
la birlikte, yaşam standardındaki farklılıklar dünya ölçeğinde zaman içerisinde 
değişiklik gösterdiği için, küresel yoksulluk sınırı bu değişikliklerin yansıtılması 
amacıyla periyodik olarak güncellenmektedir. Buna göre, yeni küresel yoksulluk 
sınırı 2011 yılı fiyatları temel alınarak, Ekim 2015’ten itibaren günde 1,90$ olarak 
belirlenmiştir. Bu yeni yoksulluk sınırını kullanarak, Dünya Bankası, küresel yok-
sulluğun 2012 yılındaki %12,8 oranından 2015 yılında %9,6’ya, ilk defa %10’un 
altına gerileyeceğini, tahmin etmektedir. Dünya Bankası Grup Başkanı Jim Yong 
Kim, söz konusu gerilemenin son yıllarda gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü büyü-
me oranlarından, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik ağlarına yapılan yatırımlardan 
kaynaklandığı üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte, Kim, yavaşlayan küresel 
ekonomik büyümeye ve çatışmalardan etkilenen yoksul insanların yaşadığı ülke-
lere dikkat çekerek, aşırı yoksulluğun 2030 yılına kadar sona erdirilmesi hedefinin 
oldukça iddialı bir hedef olarak kalmaya devam ettiğini de belirtmektedir (http://
www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts). 

Tablo 6.1, dünyada ve dünyanın çeşitli bölgelerinde satın alma gücü paritesine 
göre günlük 1,90$’ın altında gelire sahip olanların toplam nüfusa oranını 1990-
2015 dönemi için göstermektedir. Tablodan da görüldüğü üzere, günlük 1,90 $’ın 
altında yaşamını sürdüren insanlar ağırlıklı olarak Alt-Sahra Afrika ve Güney 
Asya ülkelerinde bulunmaktadır. Aşırı yoksulların oranının en düşük olduğu böl-
ge ise Avrupa ve Orta Asya bölgesidir. 
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Bölge/Yıllar 1990 (%) 1999 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2015 (tahmin, %)

Doğu	Asya	ve	Pasifik 60.8 37.5 8.5 7.2 4.1

Avrupa	ve	Orta	Asya 1.9 7.8 2.7 2.5 1.7

Latin	Amerika	ve	

Karayipler 17.7 14.1 6.5 6.2 5.6

Orta	Doğu	ve	Kuzey	

Afrika* - - - - -

Güney	Asya 50.6 41.2 22.2 18.8 13.5

Alt-Sahra	Afrika 56 58.1 44.3 42.6 35.2

Dünya 37.1 29.0 14.2 12.8 9.6

*Bölgede	bulunan	ülkeler	arasında,	özellikle	Irak,	Suriye	ve	Yemen	uzun	süreli	bir	çatışma	halindedir.	
Dolayısıyla,	bu	ülkelere	ilişkin	yoksulluk	tahminlerinin	yoksulluğun	mevcut	halini	ortaya	koyması	olası	
değildir.	Bu	nedenle,	bölgesel	yoksulluk	verileri	tabloda	yer	almamaktadır.

Kaynak: World Bank Group (2015). Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: 
Progress and Policies, Policy Research Note, s.6, (Erişim) http://pubdocs.worldbank.
org/pubdocs/publicdoc/2015/10/109701443800596288/PRN03-Oct2015-TwinGoals.pdf. 
11.11.2015. 

Dünya Bankası’nın aşırı yoksul tanımlamasında kullandığı yoksulluk ölçütün-
de olduğu gibi, sadece gelire dayalı yoksulluk ölçütlerinin yoksulluğun doğasının 
tam olarak anlaşılması için yeterli olmadığı yönünde özellikle 1990’lardan itiba-
ren artan bir kanaat bulunmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren yoksulluk sorununa 
yönelen ilgi artışında, dünyadaki gelir dağılımının az gelişmiş ülkeler aleyhine gi-
derek kötüleşmesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu durum, başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların yoksulluk sorununa yaklaşımında 
bir takım yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Örneğin, Birleşmiş Milletler 1997 
yılında yayınladığı İnsani Gelişme Raporu’nda yoksulluğa yönelik yaklaşımında 
daha geniş bir perspektifi benimsemiş ve İnsani Yoksulluk kavramını geliştirmiş-
tir. Bu çerçevede, yoksulluk, sadece gelir yoksunluğu olarak ekonomik boyutuyla 
değil, sosyal ve kültürel bazı olanaklardan yoksun olma anlamında daha geniş bir 
tanıma kavuşmuştur. 

Birleşmiş Milletler, insani yoksulluğun ölçülmesinde 40 yaşına kadar yaşa-
yamayan insanların oranı, okuma-yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı, sağlık 
hizmetlerine ve temiz suya erişimi olmayanların oranı ve yetersiz beslenme gibi 
yoksunluklar üzerine yoğunlaşmaktadır (UNDP, 2009: 208). Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın, 2010 İnsani Gelişme Raporu’nda ise yoksulluğun ölçül-
mesinde yeni bir takım uygulamalara gidilmiş ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi 
geliştirilmiştir (UNDP, 2010: 95).

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, 1997 yılından itibaren yayınlanan İnsani Yoksul-
luk Endeksi’nin yerini almıştır. İnsani Yoksulluk Endeksi, sağlık, eğitim ve yaşam 
standartlarındaki yoksunlukları yansıtması için ülke ortalamalarını kullanmıştır. 
Belirli kişilerin, hanehalklarının ya da grupların yoksunluklarını ortaya koymamış-
tır. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’nde bu eksiklik giderilmektedir. 

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, hanehalklarının sağlık, eğitim ve yaşam stan-
dartlarını içeren toplamda üç boyutta birbiriyle ilişkili yoksunlukları tanımla-
maktadır. Söz konusu üç boyut,on gösterge ile ele alınmaktadır. Bu göstergeler ise, 

Tablo 6.1
Günlük 1,90 $’ın 
altında gelire 
sahip olanların 
toplam nüfusa 
oranı bölgelere göre 
değerlendirildiğinde, 
Alt Sahra Afrika 
ve Güney Asya 
ülkeleri, dünyada 
aşırı yoksulluğun en 
yüksek düzeylerde 
görüldüğü bölgeler 
olarak dikkati 
çekmektedir.
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beslenme, çocuk ölüm oranları, eğitimde geçirilen süre, çocukların kayıt altına 
alınması, yemek pişirme olanakları, tuvalet, su, elektirik, zemin döşemesi ve sahip 
olunan mal varlıklarından oluşmaktadır (UNDP, 2010: 96). Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı’nın 2014 İnsani Gelişme Raporu’na göre, dünya genelinde 1,5 
milyar kişi çok boyutlu yoksulluk içinde yaşamaktadır. Çok boyutlu yoksulluk, en 
yüksek kırsal kesimlerde görüldüğü için bu ölçüt güçlü bir coğrafi unsura sahiptir. 
Örneğin, Somali’de çok boyutlu yoksulluk kentsel kesimlerde yaşayan hanehalk-
larının %60’ını; kırsal kesimde yaşayan hanehalklarının ise %95’inden fazlasını 
etkilemektedir. Çok boyutlu yoksulluk aynı zamanda, hanehalkı reisinin kadın 
olduğu, 60 yaş ve üzerinde bir kişinin ikamet ettiği ya da küçük çocuğa sahip ha-
nehalklarında daha yaygındır. Çok boyutlu yoksulluk oranları, en yüksek düzey-
lerde sırasıyla Alt-Sahra Afrika (%59,6) ve Güney Asya’da (%53,4) görülmektedir 
(UNDP, 2014: 71-73). 

Dünya Bankası’nın aşırı yoksulluk sınırına (günde 1,90$) göre dünyadaki yoksulluk 
durumunu bölgeler itibariyle değerlendiriniz. 

Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü 

Harcamaya Dayalı Yoksulluk Oranları
Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını ve genel görünümü ortaya koyan yoksulluk 
istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılından itibaren ya-
yınlanmaya başlamıştır. 2002-2009 dönemine ilişkin veriler, farklı yoksulluk 
sınırları esas alınarak harcama temelinde ölçülmüştür. 2010 yılından itibaren 
TÜİK,metodolojik yenileme çalışmaları nedeniyle yoksulluğu, kişi başı günde 1$, 
2,15$ ve 4,3$ yoksulluk sınırlarını esas alarak ölçmeye devam etmektedir. 

Yöntemler
Fert Yoksulluk Oranı(%)

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gıda	yoksulluğu*	
(açlık)

1,35 1,29 0,74 0,54 0,48 - - - -

Yoksulluk	
(gıda+gıda*	dışı)

26,96 25,60 17,81 17,11 18,08 - - - -

Kişi	başı	günlük	
1$’ın	altı**

0,20 0,02 - - - - - - -

Kişi	başı	günlük	
2,15$’ın	altı**

3,04 2,49 1,41 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06

Kişi	başı	günlük	
4,3$’ın	altı**

30,30 20,89 13,33 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06

Harcama	esaslı	
göreli	yoksulluk***

14,74 14,18 14,50 15,06 15,12 - - - -

*2010	yılından	itibaren	metodolojik	revizyon	çalışmaları	nedeniyle	hesaplanmamaktadır.

**1$’ın,	2,15$’ın	ve	4,3$’ın	Satın	Alma	Gücü	Paritesi	üzerinden	TL	karşılığı	olarak	ilgili	yılın	cari	değerleri	
kullanılmıştır.

***Eş	değer	fert	başına	tüketim	harcaması	medyan	değerinin	%50’si	esas	alınmıştır.	2010	yılından	
itibaren	metodolojik	revizyon	çalışmaları	nedeniyle	hesaplanmamaktadır.

Kaynak: TÜİK, Yoksulluk Çalışması 2013, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr. 28.09.2015.
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Tablo 6.2
Harcama esaslı göreli 
yoksulluk oranları 
dışında, Türkiye’de 
yoksulluk oranları 
azalma eğilimindedir.
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Tablo 6.2 incelendiğinde, 2002-2009 döneminde gıda yoksulluğunun azaldığı 
görülmektedir. Günde 1$’ın altında gelire sahip olanların varlığına 2006 yılından 
itibaren rastlanmaması da olumlu bir gelişmedir. Gıda ve gıda dışı harcamala-
rı esas alan yoksulluk sınırı yöntemine göre hesaplanan yoksulluk oranları ise 
söz konusu dönemde %26,96’dan %18,08’e gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye 
rağmen, Türkiye genelinde neredeyse her beş kişiden birinin yoksul olduğu gö-
rülmektedir. Belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus da harcama esaslı gö-
reli yoksulluk oranlarına ilişkindir. 2002-2009 döneminde harcama esaslı göreli 
yoksulluk oranlarının, diğer yoksulluk sınırlarına göre ölçülen yoksulluk oran-
larındaki gerilemenin aksine durağan bir seyir izlediği, hatta bir miktar arttığı 
görülmektedir. Bu durum, gelir dağılımı eşitsizliği ile de ilişkili olarak, ülkede söz 
konusu dönemde %15 oranında bir kesimin toplumun ortalama tüketim harca-
ması düzeyinin %50’sinin gerisinde yaşam koşullarına sahip olması bakımından 
sorunun önemini koruduğunu göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yoksullukla ilgili istatistiklerine bakıldığında, 
yoksulluk oranlarının kır ve kent ayrımında birbirinden oldukça farklılaştığı gö-
rülmektedir. Gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan mutlak yoksulluk oranı, 2009 
yılı rakamlarına göre kentte %8,86 iken, kırda %38,69’dur. Bu durum, Türkiye’de 
kırsal kesimlerde yoksulluğun kente göre çok daha ciddi boyutlarda olduğunu 
göstermektedir. Yoksullukla mücadele noktasında bu hususun dikkate alınması, 
kırda ve kentte yoksulluğun kaynağındaki nedenlere bağlı çözümler üretilmesi 
kaçınılmazdır. Kırsal kesimde yoksulluğun önemine işaret eden bir başka rakam 
da kişi başı günde 4,3$’ın altında gelire sahip olanların oranının 2013 yılı itibariyle 
kırda %5,13 iken, kentte %0,64 gibi oldukça düşük bir düzeye gerilemiş olmasıdır.

Türkiye’de kent yoksulluğunun toplumsal görünümü konusunda kapsamlı bilgilere 
ulaşmak için, içinde yoksullarla yapılan görüşmelerin de yer aldığı, Necmi Erdo-
ğan editörlüğünde hazırlanan Yoksulluk Halleri (İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2007) 
adlı kitaptan faydalanabilirsiniz. 

2002-2009 dönemi için yayınlanan yoksulluk istatistikleri daha detaylı ince-
lendiğinde, yoksulluğun yapısal özelliklerine ilişkin bazı önemli tespitlerde bu-
lunmak mümkündür. Örneğin, hanehalkındaki kişi sayısının artmasıyla birlikte 
yoksulluk oranlarının da arttığı görülmektedir. Eğitim düzeyi ve yoksulluk oran-
ları arasında ise negatif yönlü bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi yükseldikçe yok-
sulluk oranları azalmaktadır. İktisadi faaliyet kolları itibariyle kişilerin yoksulluk 
oranlarına bakıldığında ise en yüksek yoksulluk oranı tarım sektöründe görül-
mektedir. Diğer yandan, 2009 yılı rakamlarına göre, 15 yaşından küçük çocuk-
larda yoksulluk oranının %25,77 ile genel yoksulluk oranının (%18,08) oldukça 
üzerinde olması, çocuk yoksulluğunun Türkiye’de önemli bir sorun olduğuna işa-
ret etmektedir. 

Gelire Dayalı Yoksulluk Oranları 
TÜİK’in 2006-2014 dönemine ilişkin gelire dayalı göreli yoksulluk istatistikleri, 
Türkiye’de göreli yoksulluğun boyutlarına ve yoksulluğun yapısal özelliklerine 
ilişkin güncel bilgiler sağlamaktadır. 
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Yoksulluk Sınırları*
Yoksulluk Oranları (%)

2006 2010 2014

%40 12,8 10,3 8,7

%50 18,6 16,9 15,0

%60 25,4 23,8 21,8

%70 32,0 30,6 29,4

*Eşdeğer	fert	başına	hesaplanan	medyan	gelirin	belirli	bir	oranı	(%40’ı,	%50’si,	%60’ı	ve	%70’i)	yoksulluk	
sınırı	olarak	tanımlanmaktadır.

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2014, (Erişim) http://www.
tuik.gov.tr. 01.10.2015.

2006-2014 döneminde gelire dayalı farklı yoksulluk sınırlarına göre Türkiye 
genelinde yoksulluk oranlarının gerilediği görülmektedir. Esas alınan yoksulluk 
sınırının artmasına bağlı olarak yoksulluk oranları da yükselmektedir. 2014 yılı 
itibariyle %40 yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı %8,7 iken, yoksulluk 
sınırı %70 olarak alındığında yoksulluk oranı %29,4’e yükselmektedir. %50 yok-
sulluk sınırı esas alındığında ise yoksulluk oranının %15 olduğu görülmektedir. 

Hanehalkı Tipi Yoksulluk Sınırı* %50 Yoksulluk Sınırı* %60

Yoksulluk Oranı (%) Yoksulluk Oranı (%)

Tek	kişilik	hanehalkı 7,2 11,8

-65	yaşın	altında 4,1 6,7

-65	yaşın	üstünde 10,9 17,8

-Erkek 7 10,1

-Kadın 7,4 12,9

Bağımlı	çocuğu	olmayan	hanehalkı 4,7 7,5

Bağımlı	çocuğu	olan	hanehalkı 18,4 26,6

-Tek	yetişkinli,	en	az	bir	bağımlı	çocuğu	
olan

23,6 30,9

-İki	yetişkinli,	bir	bağımlı	çocuğu	olan 4,1 7,5

-İki	yetişkinli,	iki	bağımlı	çocuğu	olan 7,9 15,0

-iki	yetişkinli,	üç	ve	daha	fazla	bağımlı	
çocuğu	olan

35,8 46,6

-Bağımlı	çocuğu	olan	diğer	hanehalkı 19,9 28,9

Hanehalkı	tipi	belirlenemeyen 4,0 4,0

Toplam 15,0 21,8

*Eşdeğer	fert	başına	hesaplanan	medyan	gelirin	belirli	bir	oranı	(%50’si,	%60’ı)	yoksulluk	sınırı	olarak	
tanımlanmaktadır.

 
Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2014, (Erişim) http://www.
tuik.gov.tr. 01.10.2015. 

Türkiye’de yoksulluğun hanehalkı tipine göre önemli ölçüde farklılaştığı gö-
rülmektedir. %50 yoksulluk sınırı esas alındığında, yoksulluk oranı tek kişilik 
hanelerde %7,2 iken, bağımlı çocuğu olan hanehalklarında %18,4’e yükselmek-

Tablo 6.3
Farklı yoksulluk 
sınırlarına 
göre, Türkiye’de 
gelire dayalı 
göreli yoksulluk 
oranları 2006-
2014 döneminde 
gerilemiştir. 

Tablo 6.4
2014 yılı gelire dayalı 
göreli yoksulluk 
oranlarının hanehalkı 
tipine göre dağılımına 
bakıldığında, 
yoksulluk oranlarının 
bağımlı çocuğu olan 
hanehalklarında, 
bağımlı çocuğu 
olmayan 
hanehalklarına göre 
daha yüksek olduğu 
görülmektedir.
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tedir. Tablodan da görüldüğü üzere, tek yetişkinli ve en az bir bağımlı çocuğu 
olan hanehalklarında yoksulluk oranı %23,6’ya ulaşmaktadır. Hanedeki çocuk sa-
yısı arttıkça yoksulluk oranları yükselmektedir. Çocukların belirli bir yaşa kadar 
ebeveynlerine bağımlı olmaları ve çocuk bakımının getirdiği ek masra�ar hane 
geliri üzerinde baskı yaratmaktadır. Kuşkusuz, bu durum yoksulluk oranlarının 
çocuklu hanelerde daha yüksek olmasını açıklayan önemli bir nedendir. Tek kişi-
lik hanehalklarında hanedeki kişinin 65 yaşın altında veya üstünde olmasına göre 
de yoksulluk oranları önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Nitekim 65 yaşın altında 
yoksulluk oranı %4,1 iken, 65 yaşın üzerinde bu oran iki kattan daha fazla artarak 
%10,9’a ulaşmaktadır. Bu rakamlar, yaşlılık döneminin yoksulluk açısından daha 
yüksek risk içerdiğini göstermektedir. Zira bu dönem, hem yaşlanmaya bağlı ola-
rak sağlık harcamaları başta olmak üzere ek masra�arın arttığı hem de gelirin 
azaldığı ve emeklilik gelirine ek gelir sağlayabilecek istihdam ve çalışma olanakla-
rının oldukça sınırlı olduğu bir dönemi yansıtmaktadır. 

Eğitim Durumu 
Yoksulluk Sınırı* %50 Yoksulluk Sınırı* %60

Yoksulluk Oranı (%) Yoksulluk Oranı (%)

Okur-yazar	olmayanlar 27,7 38,1

Bir	okul	bitirmeyenler 25,1 34,2

Lise	altı	eğitimliler 12,5 19,6

Lise	ve	dengi	okul	mezunları 5,7 9,3

Yükseköğretim	mezunları 1,3 2,2

*Eşdeğer	fert	başına	hesaplanan	medyan	gelirin	belirli	bir	oranı	(%50’si,	%60’ı)	yoksulluk	sınırı	olarak	
tanımlanmaktadır.	

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2014, (Erişim) http://www.
tuik.gov.tr. 01.10.2015. 

Türkiye’de eğitim düzeyi ve yoksulluk oranları arasında negatif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. %50 yoksulluk sınırı esas alındığında, en düşük yoksulluk oranı 
%1,3 ile yükseköğretim mezunlarında görülmektedir. Eğitim, yoksulluk riskini 
azaltıcı önemli bir beşeri sermaye unsurudur. Eğitim düzeyi düşük kesimler yok-
sulluk riski karşısında daha savunmasızdırlar. Eğitimin en önemli işlevlerinden 
biri, işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği artırmasıdır. İşverenler tarafından 
talep edilen nitelikli işgücünün temininde eğitim düzeyi önemli bir ölçüttür. Di-
ğer yandan, piyasa talepleri doğrultusunda kişilerin kendilerini geliştirebilmele-
rinde eğitimle kazanılan bilgi ve birikimin önemli bir payı bulunmaktadır. 

Türkiye’de gelire dayalı göreli yoksulluk oranları hanehalkı tipi ve eğitim durumuna 
göre nasıl farklılaşmaktadır?

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE GÜNCEL YAKLAŞIM VE 
POLİTİKALAR 
Yoksullukla mücadele, yoksulluğun görünümü, boyutları ya da şiddetindeki fark-
lılıklara rağmen günümüzde gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerin 
gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kısımda, yoksullukla mücadele konu-
sunda öne çıkan güncel yaklaşım ve politikalar üzerinde durulmaktadır. 

Tablo 6.5
2014 yılına ait 
gelire dayalı göreli 
yoksulluk verilerine 
göre, yoksulluk 
oranları en yüksek 
“okur-yazar 
olmayanlar” ve “bir 
okul bitirmeyenler” 
grubundadır.
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Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Politikaları 
Ekonomik büyüme, yeni istihdam olanakları yaratabildiği ölçüde yoksullukla 
mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, yoksulluğun 
nedenleri arasında özellikle işsizlik ve düşük ücretler gibi işgücü piyasası ile ilişki-
li nedenlerin önemli bir payı bulunmaktadır. Ekonomik büyüme, istihdam artışı 
sağlamak yoluyla başta gençler ve niteliksiz işçiler olmak üzere çeşitli kesimlerin 
yoksulluk oranlarının azaltılmasında etkilidir (Şenses, 2006: 222). Ayrıca, eko-
nomik büyüme sonucunda ortaya çıkan milli gelir artışı, devletin eğitim, sağlık, 
sosyal transferler ve konut gibi sosyal harcamalar için ayırdığı kaynaklarda artış 
sağladığı ölçüde yoksulluğun azaltılmasında etkili olmaktadır. Sosyal transferler 
yoluyla yapılacak harcamalar, gelirin yeniden dağılımını sağlayarak toplumun dü-
şük gelirli kesimleri lehine sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Yoksulluğun kitlesel bir sorun olma özelliğine sahip olduğu dünyanın az ge-
lişmiş bölgelerinde, yoksulluk daha ziyade kırsal yoksulluk boyutuyla öne çıktığı 
için, bu bölgelerde tarım sektörünün büyüme açısından öncelikli sektör olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Bu noktada, yoksulluğun azaltılmasında ürün çeşitlen-
dirilmesine dayalı tarımsal büyüme yanında, küçük toprak sahiplerine yönelik 
altyapı ve teknolojik iyileştirmeler de önem kazanmaktadır (Şenses, 2006: 223).

Yoksulluğun azaltılmasında ekonomik büyüme kadar yaratılan gelirin nasıl 
dağıldığının da önemli olduğuna daha önce değinilmişti. Bu noktada, toplum-
da var olan gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmaya yönelik politika araçlarının uy-
gulanması yoksullukla mücadelenin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu 
kapsamda, dolaylı vergilerin payının azaltılıp doğrudan vergilerin payının yük-
seltilmesiyle vergileme sistemindeki adaletsizliğin giderilmesi ve düşük gelirli ke-
simlere yönelik sosyal transfer harcamalarının artırılması gibi maliye politikaları 
gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksullukla mücadelede önem kazanmaktadır. Ayrıca, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik eğitim politikaları, toplumun bütü-
nüne yönelik sosyal koruma mekanizmalarını içinde barındıran sosyal güvenlik 
politikaları, kişilerin belirli bir ücret düzeyinin altında çalışmasını önleyen asgari 
ücret uygulaması şeklindeki ücret politikaları gelir dağılımı eşitsizliklerini azalta-
rak yoksullukla mücadeleye önemli katkı sağlamaktadır. 

Ekonomik büyüme yoksulluğun azaltılmasında hangi yollardan etkili olmaktadır? 

İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Politikaları 
Yoksulluk sorununu kalıcı biçimde çözebilmek yeni istihdam alanlarının yara-
tılması ile yakından ilişkilidir. Ancak, istihdam, sadece niceliksel yönü ile ele 
alınmamalıdır.Yaratılan işlerin sağladığı gelir ve sosyal güvencenin yeterliliği açı-
sından istihdamın niteliksel boyutu da önemlidir. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), son yıllarda yoksullukla mücadelede düzgün işlerin yaratılmasının önemi 
üzerinde durmaktadır. Zira yeni istihdam alanları kişilerin yaşamlarını idame 
ettirebilmeleri için gerekli ekonomik ve sosyal güvence koşullarını sağlamaktan 
uzaksa yoksulluğun azaltılmasından çok toplam istihdam içinde çalışan yoksulla-
rın payının artmasına neden olacaktır.

Eylül, 2015’teki Birleşmiş Mlletler Genel Kurulu’nda, istihdam yaratılması, sos-
yal koruma, çalışırken sahip olunan haklar ve sosyal diyalogtan oluşan Düzgün İş 
Gündemi’nin dört temel ayağı, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi’nin bütünleyici unsurları haline gelmiştir. 

Gelirin yeniden dağılımı: 
Devletin, serbest piyasa 
koşullarında oluşan 
birincil gelir dağılımındaki 
eşitsizlikleri azaltmak 
amacıyla ekonomik ve sosyal 
tedbirler uygulayarak piyasa 
ekonomisinin işleyişine 
müdahale etmesidir.

Eğitimde fırsat eşitliği: 
Herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın toplumdaki 
herkesin, yeteneklerini en 
elverişli biçimde geliştirmede 
eğitim hizmetlerinden eşit 
ölçüde yararlanma şansına 
sahip olması şeklinde 
tanımlanabilir (Ünal, 1991: 
54).
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Genel olarak, işsizlik sorunu ile mücadelede ve istihdam edilebilirliğin artırıl-
masında aktif ve pasif istihdam politikaları önemli roller üstlenmektedir. 

Başta işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı olmak üzere pasif istihdam politika-
larının temel hedefi, kişilerin işsiz kalmaları ile birlikte ortaya çıkan gelir kayıpla-
rını, belirli koşullar dâhilinde, belirli sürelerle telafi etmeye yöneliktir. Dolayısıyla, 
bu politikalar doğrudan istihdam yaratmak yerine, kişileri yaşanacak gelir kayıp-
larına ya da yoksulluk riskine karşı koruma amaçlıdır. 

İstihdamı ve istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik aktif istihdam politikala-
rının çeşitli türleri bulunmaktadır. Aktif istihdam politikalarının bir kısmı işgücü 
piyasasının arz yönünü düzenlerken bir kısmı da talep yönünü düzenlemekte-
dir (Kapar, 2005: 346). Örneğin, hükümetlerin, daha ziyade işgücü piyasasında 
dezavantajlı kesimlerin işe alınmasını kolaylaştırmak için işverenlere sağladıkları 
teşvikler işgücü talebini artırmaya yönelik tedbirler arasındadır. Çeşitli vergi in-
dirimleri ya da işe alınacak kişilerin sigorta primlerinin belirli bir kısmının devlet 
tarafından ödenmesi gibi uygulamalar söz konusu teşviklere örnek gösterilebilir 
(Biçerli, 2014: 499). Ayrıca, kamuda doğrudan iş yaratmaya yönelik programlar 
da talep yönlü aktif istihdam politikaları kapsamında belirtilebilir. Söz konusu 
programlar, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin, çalışma alışkanlık ve 
disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve işgücü piyasasına uyumlarını sağ-
lamak amacıyla gerçekleştirilmektedir (İŞKUR, 2013: 30). Diğer yandan, kendi 
işini kuranlara yönelik yardım programları, girişimcilik eğitim programları, mes-
leki eğitim ve mesleğe yönlendirme faaliyetleri işgücü piyasasını arz yönlü düzen-
lemeye yönelik tedbirlerdir. Aktif istihdam politikaları arasında yer alan kamu 
istihdam kurumunun iş arayanlarla, işgücü talebinde bulunanları eşleştirme ve 
danışmanlık faaliyetleri ise işgücü piyasasını hem arz hem de talep yönlü düzen-
lemeyi amaçlamaktadır.

 
Sosyal Yardım Politikaları 
Sosyal yardımlar, yaşamlarını devam ettirebilecek düzeyde gelire sahip olmayan 
yoksul kesimlere sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet tarafından ayni 
ya da nakdi olarak sağlanan ve sosyal güvenlik sisteminin primsiz ödemeler aya-
ğını oluşturan uygulamalardır. Geleneksel olarak, sosyal yardımlar yoksul kesim-
lerin ihtiyaçlarını belirli ölçülerde karşılamaya yönelik telafi edici sosyal harcama-
ları içermektedir. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ekonomi politikalarının neoliberal eksen-
de dönüşümü, artan işsizlik ve yoksulluk oranları, küreselleşme, nüfusun yaşlan-
ması ve aile yapısının değişimi başta olmak üzere demografik yapıdaki eğilimler 
gibi ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmeler birçok gelişmiş ülkede sosyal 
harcamaları artırmıştır. Diğer yandan, prim ödeme esasına dayalı sosyal sigor-
ta anlayışının hâkim olduğu mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin artan işsizlik, 
yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunları karşısında ihtiyaçlara cevap üretememesi, 
sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiş-
tir. Bu kapsamda, sosyal yardım ve refah politikalarında da çeşitli düzenlemelere 
gidilmiştir. Söz konusu düzenlemeler pasi�en aktif önlemlere, teşviklerden yaptı-
rımlara, haklardan görevlere doğru bir yönelim göstermektedir (Kildal, 2001: 1). 
Nitekim birçok Avrupa ülkesinde yoksullukla mücadelede uygulanan ve yoksul 
kişilere asgari bir gelir güvencesi sağlayan sosyal yardım uygulamalarının işgü-
cü piyasası politikaları ile bağlantılı bir şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Yoksul kesimlerin sosyal yardımlara bağımlı hale gelmesini önlemek için, çalı-

Kamuda doğrudan 
iş yaratmaya yönelik 
programlar: Türkiye’de İŞKUR 
tarafından gerçekleştirilen 
ve son yıllarda önemli ölçüde 
artan Toplum Yararına 
Çalışma Programları, kamuda 
doğrudan iş yaratmaya 
yönelik programlara 
örnek gösterilebilir. 
Çevre temizliği, kamusal 
altyapının yenilenmesi, 
çevre düzenlemesi, bakım, 
onarım işlerinin yapılması, 
tarihi ve kültürel mirasın 
korunması, ağaçlandırma 
gibi alanlarda, işsizlere geçici 
sürelerle istihdam olanağı 
sağlanmaktadır.
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şabilecek durumda olan ve sosyal yardım talebinde bulunanların aynı zaman-
da istihdam kurumlarına da kayıt yaptırmaları koşulunun aranması bu türden 
uygulamalara örnek gösterilebilir. Söz konusu uygulamalar kapsamında, sosyal 
yardım alanların kendilerine uygun bir iş bulunduğunda çalışmaya başlamaları 
gerekmekte, aksi halde, aldıkları sosyal yardımların azaltılması veya kesilmesi söz 
konusu olabilmektedir. 

Mikrokredi Uygulamaları 
Yoksullukla mücadele kapsamında daha ziyade, az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde uygulanan mikrokredi, özellikle uygulandığı ilk dönemlerde yoğun ilgi 
çekmiştir. Mikrokredi, resmi finans kuruluşlarına erişim olanağı bulunmayan 
yoksul kesimlerin üretimde bulunmalarına, çok küçük işletmelerini büyütmeleri-
ne, tüketimlerini istikrarlı bir biçimde sürdürmelerine olanak tanımak amacıyla 
oldukça küçük meblağlarda sağlanan kredidir. Piyasa koşullarında faaliyet göste-
ren bankaların aksine, mikrokredi kuruluşları müşterilerinden teminat isteme-
mektedir (DPT, 2007: 25). 

Mikrokredi uygulaması ilk olarak Bangladeş’te 1976 yılında Prof. Dr. Muham-
med Yunus tarafından başlatılmıştır. Afrika ülkeleri, Bosna-Hersek ve diğer bazı 
Doğu Avrupa ülkeleri, Endonezya, Ermenistan, Gürcistan, Pakistan, Hindistan, 
Orta ve Latin Amerika ülkeleri mikrokredinin uygulandığı ülkelere örnek gös-
terilebilir. Uygulamanın başarılı örnekleri arasında ilk sırada belirtebileceğimiz 
Bangladeş’te, Grameen Bank tarafından topraksız kişilere özel bir uygulama ola-
rak başlatılan mikrokredi programına en büyük uluslararası finansal destek Dün-
ya Bankası tarafından sağlanmaktadır. Bangladeş’te mikrokredi kullanıcılarının 
büyük bir ksımı kadınlardan oluşmaktadır. Sütçülük, tavukçuluk, seramik, küçük 
ticaret gibi faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan küçük ölçeklerdeki finansman ih-
tiyacı mikrokredi ile temin edilmektedir (DPT, 2007: 26). 

Mikrokredi uygulamasının Bangladeş’te nasıl başladığı ve başarılı olduğu konusun-
da, uygulamayı başlatan Muhammed Yunus’un kendi deneyimlerini aktardığı Yok-
sulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru(İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2003) adlı 
kitabına bakabilirsiniz. 

Mikrokredi, Türkiye’de de 2000’li yılların başlarında uygulanmaya başlamış-
tır. Türkiye’de yoksullukla mücadele kapsamında mikrokredi, “Türkiye-Grameen 
Mikrokredi Projesi” adı altında 2003 yılında Diyarbakır’da hayata geçirilmiştir. 
Türkiye-Grameen Mikrofinans Programı verilerine göre, Türkiye’de on yılda 68 
il ve 32 ilçe olmak üzere toplam 100 şubede 60 binden fazla yoksul kadına 234 
milyon TL tutarında mikrokredi sağlanmıştır (Altunöz, 2015: 9-10).

Uluslararası Gündemde Yoksullukla Mücadele
Yoksullukla mücadele konusu, ağırlıklı olarak 1990’lı yıllardan itibaren ulusla-
rarası alanda yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu süreçte, şüphesiz 1980’li yıllar-
dan itibaren Dünya Bankası ve IMF öncülüğünde az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde uygulanan yapısal uyum politikalarının gelir dağılımını eşitsizliği ve 
yoksulluk açısından yarattığı olumsuz gelişmeler etkili olmuştur. Yapısal uyum 
politikaları sürecinde yoksulluk sorununun ekonomik büyümeyle birlikte çö-
zümlenebilecek bir sorun olarak görülmesi, yoksullukla mücadele ve kalkınma 
konularının ekonomik büyüme merkezli ve gelir odaklı olduğunu göstermektedir 
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(Metin, 2014: 6315). Yapısal uyum politikalarının yoksullukla iki şekilde mücade-
le edeceği öngörülmekteydi. Birincisi, piyasa çarpıklıklarının azaltılması yoluyla 
yüksek gelir gruplarının gelirleri düşmeye, düşük gelirlilerin ve yoksulların gelir-
leri artmaya başlayacak ve böylece gelir dağılımı eşitsizlikleri azalacaktı. İkinci-
si ise yapısal uyum politikaları sonucunda ekonomik büyümenin artacağı ve bu 
durumun yoksullukla mücadele için önemli bir kaynak yaratacağı beklentisiydi 
(Vetterlein, 2007: 519). Ancak, yapılan pek çok araştırma, 1980’li yıllar boyunca 
birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk 
oranlarının arttığına işaret etmektedir. Örneğin, Latin Amerika ülkelerinde in-
sanların büyük kısmının yaşam standartlarında önemli gerilemeler yaşanmıştır 
(Stiglitz, 2006; Şenses, 2006: 198). 

1990’lı yılların sonundan itibaren, Dünya Bankası’nın yoksullukla mücadeleye 
daha bütüncül bir yaklaşım geliştirdiği gözlenmektedir. Kapsayıcı Kalkınma Çer-
çevesi içinde vücut bulan bu yaklaşımda, ekonomik büyümenin yoksulluğu tek 
başına azaltmada yeterli olmadığı, kalkınmanın sosyal boyutunun ihmal edilerek 
ekonomik büyümenin sürdürülemeyeceği kabul edilmektedir (Metin, 2013: 221). 

Uluslararası toplumda yoksulluk sorununu gündeme taşıyan bir diğer ulusla-
rarası kuruluş da Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 
1990’lı yıllardan itibaren yayınladığı İnsani Gelişme Raporları’nda hem genel an-
lamda refahın hem de spesifik olarak yoksulluk sorununun gelir dışındaki boyut-
larına dikkat çekmeye başlamıştır. Günümüzde de Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı, daha önceki kısımlarda da ifade ettiğimiz gibi, yoksulluğu gelire odaklı 
ölçmek yerine, çok boyutlu yoksulluk endeksini geliştirerek farklı ekonomik, sos-
yal ve insani yoksunluklara dikkatleri çekmektedir. 

Uuluslararası gündemde, 1990’lı yıllardan itibaren yoksulluk, kalkınma ve insan 
hakları söylemlerinin birbirine yakınlaştığı görülmektedir. Bu yakınlaşmanın arka 
planında Amartya Sen’in kapasite yaklaşımı (capability aproach) önemli bir etki-
ye sahip olmuştur. Temel kapasitelerden yoksunluk, erken ölümlerde, yetersiz bes-
lenmede, süreğen hastalıklarda, okur-yazarlık oranlarının düşüklüğünde ve diğer 
olumsuz yaşam standartlarında yansıma bulabilmektedir (Sen, 2004: 36). Kuşkusuz, 
bu tür yoksunluklar, en temel insan hakkı olan yaşam hakkını tehdit etmektedir. 

 2000 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu’nda yok-
sulluğun azaltılmasının bir kalkınma hedefi olmasının ötesinde, 21. yüzyılda in-
san hakları alanında temel bir sorun olduğu belirtilmektedir. Raporda, düzgün bir 
yaşam standardının, yeterli beslenmenin, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin, 
doğal afetlerden korunmanın sadece kalkınma hede�eri değil, aynı zamanda in-
san hakları olduğu vurgulanmaktadır (UNDP, 2000: 8). 

2000 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2015 yılına kadar küresel 
düzeyde ulaşılması amaçlanan çeşitli kalkınma hede�eri (Binyıl Kalkınma He-
de�eri) belirlemiştir. Bu hede�er arasında, aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan 
kaldırılması, herkes için evrensel temel eğitimin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve kadının güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması ve anne 
sağlığının geliştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele gibi ki-
şilerin yaşama haklarını da güvence altına almaya dönük hede�er bulunmaktadır. 

Binyıl Kalkınma Hede�eri 2015 Raporu’na bakılarak, gelinen süreçte hangi 
alanlarda ilerlemenin daha hızlı olduğuna ve hangi alanlarda yavaş kalındığına 
ilişkin bazı tespitlerde bulunulabilir. Buna göre, aşırı yoksulluk son yirmi yılda 
önemli ölçüde gerilemiş, ancak, tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Küresel dü-
zeyde, günde 1,25 $’ın altında yaşamını sürdüren insanların sayısı 1990 yılından 

Kapasite yaklaşımı: 
Amartya Sen’in kapasite 
yaklaşımı, yoksulluğu 
temel insani kapasitelerden 
yoksunluk olarak ele almakta 
ve gelir dışındaki değişkenlere 
odaklanmaktadır.
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bu yana yarıdan daha fazla azalmıştır. Söz konusu rakam 1990 yılında 1,9 milyar 
iken, 2015 yılında 836 milyona gerilemiştir. Gerilemenin büyük bir kısmı 2000 
yılından sonra gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan bölgelerde yetersiz beslenen in-
sanların oranı 1990 yılından bu yana neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Evrensel te-
mel eğitime erişim konusunda da önemli mesafeler katedilmiştir. Gelişmekte olan 
bölgelerde, ilkokula kayıt oranları 2015 yılı itibariyle %91’e ulaşmıştır. Söz konusu 
oran, 2000 yılında %83 idi. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının konumunun 
güçlendirilmesi konusu da ilerleme kaydedilen alanlardan bir diğeridir. 15 yıl ön-
cesiyle karşılaştırıldığında şu anda, çok daha fazla kız öğrenci eğitim görmektedir. 
Gelişmekte olan bölgeler bir bütün olarak, ilk, orta ve yükseköğrenimde cinsi-
yet farklılığını ortadan kaldırma hedefine ulaşmıştır. 1991-2015 arasında toplam 
kadın istihdamı içinde kırılgan istihdamda yer alanların oranı %13 gerilerken, 
erkeklerde gerileme %9 ile daha düşük oranda gerçekleşmiştir. 

Son yirmi yılda parlamentoda temsil edilen kadınların oranı, 174 ülkede orta-
lama olarak neredeyse ikiye katlanmıştır. Ancak, bu gelişmeye rağmen, kadınlar 
halen parlamentodaki her beş üyeden birini oluşturmakta ve yeterli düzeyde tem-
sil edilememektedir (United Nations, 2015: 4-5). Kadınlar yaşamın birçok ala-
nında ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Kadınların erkeklere 
göre yoksulluk içinde yaşama olasılıkları daha yüksektir. Kadınlar, erkeklere göre 
daha yüksek işsizlik oranları, daha düşük işgücüne katılma oranları ve ücret dü-
zeyleri ile işgücü piyasasında dezavantajlı konumda kalmaya devam etmektedir. 
Dünya genelinde, çalışma çağındaki erkeklerin dörtte üçü, kadınların ise sadece 
yarısı işgücüne katılmaktadır. Kadınların elde ettikleri kazançlar, erkeklerinkin-
den %24 oranında daha azdır (United Nations, 2015: 8). 

2000 yılında belirlenen Binyıl Kalkınma Hede�eri’nden biri de çocuk ölüm 
oranlarının azaltılmasıydı. Gelinen süreçte, küresel düzeyde 5 yaş altı ölüm oran-
ları yarıdan daha fazla gerilemiştir. Gelişmekte olan bölgelerdeki nüfus artışına 
rağmen, 5 yaş altında ölen çocukların sayısı 1990 yılında 12,7 milyon iken, 2015 
yılı itibariyle bu rakam 6 milyona gerilemiştir (United Nations, 2015: 5). Kuşku-
suz gerileme önemli düzeydedir, ancak dünya genelinde 5 yaş altında ölen çocuk 
sayısının 6 milyon gibi önemli bir düzeyde olması, bu alanda daha fazla çaba gös-
terilmesini gerektirmektedir. 

1990 yılından bu yana anne ölüm oranları dünya genelinde %45 gerilemiştir. 
Güney Asya’da söz konusnu oran, 1990-2013 döneminde %64 gerilerken, Alt-Sahra 
Afrika’da gerileme %49 ile daha sınırlı bir düzeyde kalmıştır. HIV, sıtma ve diğer 
hastalıklarla mücadelede alınan mesafe ise şöyledir: HIV enfeksiyonu, 2000-2013 
döneminde yaklaşık %40 oranında azalmıştır. 2000-2015 döneminde 6,2 milyon 
sıtmadan kaynaklanan ölümün önüne geçilmiştir. 2000-2013 döneminde tüberkü-
loz, önleme, teşhis ve tedavi müdahaleleri sonucunda tahminen 37 milyon yaşam 
kurtarılmıştır (United Nations, 2015: 6). Binyıl Kalkınma Hede�erinin birçoğuna 
ilişkin dünya genelinde önemli düzeyde başarılar elde edilmiş olmasına rağmen, 
kaydedilen ilerleme, bölgeler ve ülkeler arasında önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 
Özellikle, en yoksul kesimler ve cinsiyet, yaş, engellilik, etnisite ya da içinde yaşa-
nılan coğrafi bölgenin özellikleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan milyonlarca 
insan hede�erin gerisinde kalmıştır. Dolayısıyla, en korunmasız ve dezavantajlı ke-
simlere ulaşmak için daha fazla çaba gerekmektedir (United Nations, 2015: 8). 

Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hede�erinde katedilen mesafeyi, Binyıl Kal-
kınma Hede�eri 2015 Raporu’na göre değerlendiriniz. 

Kırılgan istihdam: ILO’ya 
göre, kırılgan istihdam serbest 
meslek çalışanlarını ya da 
aile çalışanlarına katkıda 
bulunanları ifade etmektedir. 
Kırılgan istihdamdaki kişilerin 
ücretli çalışanlara göre 
gelir güvencesine ve sosyal 
güvenceye erişimleri yoktur ya 
da oldukça sınırlıdır.

8



Sosyal Politika I168

YOKSULLUKLA MÜCADELENİN SOSYAL POLİTİKA 
AÇISINDAN ÖNEMİ 
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 kapsamın-
da örneğin, daha çok üreterek ekonomik yönden büyüme ve zenginleşmenin sağ-
lanmasının, sanayileşmenin hız kazanmasının, ülkenin tüm kaynaklarından ve 
teknolojik gelişmelerden en etkin şekilde yararlanmanın, en�asyonla mücadele 
etmenin ve sosyal politika uygulamalarını finanse etmenin yoksullukla mücade-
lede önemli işlevleri olduğu kuşku götürmemektedir. Toplumdaki bireylerin ya-
şamları boyunca karşılaşabilecekleri tüm olumsuzluklara karşı sosyal yönden ko-
runmalarını öngören kamusal karar ve uygulamaları konu alan sosyal politikalar 
ise daha çok, yoksulluğun neden olduğu sosyal sorunların önlenebilmesini ya da 
olabildiğince azaltılmasını hede�emektedir. Sosyal devlet anlayışının gelişmesiyle 
bu politikalar doğal olarak devletin görev ve sorumluluğu altında yürütülmekte-
dir (Altan, 2006: 149, 151). İstihdam politikaları yoksullukla mücadelede sosyal 
politikaların önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bunun yanında sosyal güven-
lik 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 
(Altan, 2006: 154). 

Toplumsal birlik, beraberlik ve dengeyi bozan, toplum kesimleri arasında ay-
rılık ve mücadeleye zemin hazırlayarak devlet düzeninin sarsılmasına neden ola-
bilecek tehditleri bünyesinde barındıran yoksulluk sorunu, sosyal devletin görev 
alanındaki ve sosyal politikanın kapsamındaki en önemli sorunlardan biridir. Bu 
nedenle, yoksullukla mücadelede çok yönlü tedbirlerin düşünülüp uygulanması 
sosyal politikanın önemli 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 önlemler bütünü olarak geniş 
anlamda düşünüldüğünde (Çubuk, 1986: 12) yoksullukla mücadelenin sosyal po-
litika açısından önemi daha iyi anlaşılabilir.



6. Ünite - Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Güncel Yaklaşım ve Politikalar 169

Özet

Yoksullukla ilgili temel kavramları tanımlamak. 
Çok boyutlu bir sorun olan yoksulluk farklı şe-
killerde tanımlanabilmektedir. Yaygın tanımla-
malardan biri asgari geçim düşüncesine dayanan 
mutlak yoksulluk kavramıdır. Bu tanımlamada, 
yaşamın devamı için gerekli gıda veya gıda+gıda 
dışı harcamaların esas alınması söz konusudur. 
Bir diğer yoksulluk kavramı ise göreli yoksulluk-
tur. Ülkede üretilen ortalama gelirin belirli bir 
yüzdesinin yoksulluk sınırı olarak kabul edildi-
ği bu tanımlamada söz konusu sınırın altında 
kalanlar göreli yoksul kabul edilmektedir. Bu 
tanımlamaların dışında, yoksulluk gelire dayalı 
olarak gelir yoksulluğu ve gelir dışındaki insani 
yoksunlukların esas alınması temelinde insani 
yoksulluk şeklinde de tanımlanabilmektedir. 
Sübjektif ve objektif yoksulluk ayrımı ise, yok-
sulluğun kişilerin kendi değerlendirmelerine 
göre belirlenmesi ya da objektif kriterler göze-
tilerek ölçülmesi temelinde yapılmaktadır. Yok-
sullukla yakından ilişkili sosyal dışlanma kavra-
mı ise içine yoksulluğu da alan ekonomik, sosyal 
ve siyasi süreçlerle ilişkili olarak tanımlanmakta, 
toplumsal bütünleşmede yaşanan sorunlara dik-
kat çekmektedir. 

Yoksulluğun başlıca nedenlerini sıralamak. 
Bireysel temelde yoksulluğun nedenleri arasın-
da, kişilerin yaşamları boyunca karşı karşıya ka-
labilecekleri bir takım riskler karşısında (işsizlik, 
boşanmalar, maluliyet, gelir getiren kişinin ölü-
mü vb.) uğradıkları gelir ve refah kaybı üzerinde 
durulabilir. Toplumsal bir sorun olarak yoksul-
luk, genel ekonomik, sosyal ve siyasi koşullarla 
ilişkili olarak incelenmelidir. Bu kapsamda, yok-
sulluğun başlıca nedenleri arasında, kaynakların 
yetersizliği ve düşük ekonomik büyüme, gelir 
dağılımı eşitsizliği, işsizlik, düşük ücretler, kayıt 
dışı istihdam gibi işgücü piyasasından kaynak-
lanan nedenler, göç ve nüfus baskısı gibi de-
mografik faktörler ile küreselleşme sürecinin ve 
neoliberal politikaların az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde neden olduğu olumsuz ekonomik 
ve sosyal koşullar belirtilebilir. 

Farklı refah rejimlerinde yoksulluk sorununa na-
sıl yaklaşıldığını açıklamak.
 Refah rejimlerinin sını�andırılmasına yönelik 
çalışması literatürde büyük ölçüde ilgi ve kabul 
gören Esping-Andersen üç farklı refah rejimin-
den söz etmektedir. Yoksullukla mücadeleye dö-
nük sosyal yardımların ihtiyaç ya da gelir testine 
dayalı olarak yapıldığı ve buna bağlı olarak yar-
dımı hak etme koşullarının katı ve yardımların 
da yetersiz düzeyde olduğu liberal refah rejimin-
de, refah ihtiyaçlarının temini konusunda piya-
sa temel belirleyicidir. Piyasa kanalıyla refahın 
sağlanamadığı durumlarda devletin rolü sınırlı 
düzeyde kalmaktadır.

 İşteki statü farklılıklarının korunması ve hakla-
rın sınıf ve statüye bağlı olarak verilmesine daya-
lı bir modeli yansıtan muhafazakâr-korporatist 
refah rejiminde ise devletin statü farklılıklarını 
muhafaza etme vurgusu öne çıkmaktadır. Bu 
durum, devletin sosyal transferler ya da diğer 
kamu politikası araçları ile gelirin toplumun 
çeşitli kesimleri arasında yeniden dağıtımına 
yönelik etkisinin sınırlı kalmasına neden olmak-
tadır. Bu refah rejimine dâhil ülkelerde, Kilise 
öğretileri önemli rol oynamakta ve geleneksel 
ailenin korunması belirgin bir özellik olarak 
öne çıkmaktadır. En önemli toplumsal riskler-
den biri olan yoksulluk sorununun daha çok 
geleneksel aile değerleri ve ailenin bütünlüğü 
çerçevesinde ele alındığı söylenebilir. Devletin 
sosyal adaleti sağlama rolü, ancak ailenin refahı 
temin etme kapasitesi tükendiğinde tamamlayı-
cı olarak devreye girmektedir. Yüksek standart-
larda eşitliğin desteklendiği sosyal demokrat 
refah rejiminde ise çalışanların daha zengin ve 
yüksek gelirli kesimlerin sahip olduğu hakların 
kalitesine erişimini sağlamak amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda, yoksullukla mücadele konusunda 
çocukların, yaşlıların ve yardıma ihtiyacı olan 
herkesin bakımı için doğrudan sorumluluk alan 
bir refah devleti söz konusudur. Buna bağlı ola-
rak, sosyal harcamalar bu refah rejiminde diğer 
iki modele göre daha yüksektir 

 Esping-Andersen’in üçlü refah rejimi sını�ama-
sına getirilen eleştiriler sonucunda ortaya çıkan 
ve Akdeniz ülkelerinin dâhil olduğu Güney Av-
rupa veya Akdeniz refah rejimi olarak adlandırı-

1
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lan refah rejiminde, refah kaynaklarının zaman 
zaman belirli toplumsal kesimlerin kayırılması 
ya da himaye edilmesi şeklinde uygulanması 
söz konusudur.Tam olarak olgunlaşmamış ya da 
yeterince gelişmemiş bir refah rejimi olarak da 
ifade edebileceğmiz bu refah rejiminde, devle-
tin, yoksullukla mücadeleye dönük yeterli ve sis-
tematik bir sosyal koruma mekanizmasına sahip 
olmadığı söylenebilir. 

Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun genel görünü-
münü özetlemek.
 Dünya genelinde yoksulluğun görünümünü 
Dünya Bankası’nın uluslararası karşılaştırma-
larda kullandığı günde 1,90$ yoksulluk sınırını 
esas alarak ve Birleşmiş Milletler’in Çok Boyutlu 
Yoksulluk Endeksi’nden yararlanarak özetlemek 
mümkündür. Buna göre, dünya genelinde 1990 
yılında %37,1 olan aşırı yoksulların oranının 
2015 yılında %9,6’ya gerileyeceği tahmin edil-
mektedir. Aşırı yoksulların oranının en yüksek 
olduğu bölgeler ise Alt-Sahra Afrika ve Güney 
Asya’dır. 

 Birleşmiş Milletlerin, hanehalklarının sağlık, eği-
tim ve yaşam standartlarını içeren toplamda üç 
boyutta birbiriyle ilişkili yoksunlukları tanımla-
makta kullandığı Çok Boyutlu Yoksulluk Endek-
sine ilişkin 2014 İnsani Gelişme Raporu’nda yer 
alan rakamlara göre, dünya genelinde 1,5 milyar 
kişi çok boyutlu yoksulluk içinde yaşamaktadır. 
Çok boyutlu yoksulluk, en yüksek düzeyde kır-
sal kesimlerde görülmektedir. Çok boyutlu yok-
sulluk aynı zamanda, hanehalkı reisinin kadın 
olduğu, 60 yaş ve üzerinde bir kişinin ikamet 
ettiği ya da küçük çocuğa sahip hanehalklarında 
daha yaygındır. Çok boyutlu yoksulluk oranları-
nın en yüksek olduğu bölgeler Alt-Sahra Afrika 
(%59,6) ve Güney Asya’dır (%53,4).

 Türkiye’de yoksulluğun genel görünümünü 
TÜİK’in yoksulluk istatistiklerine bakarak de-
ğerlendirmek mümkündür. TÜİK’in harcama 
esaslı yoksulluk ölçümleri,metodolojik yenileme 
çalışmaları nedeniyle son olarak 2009 yılına ait-
tir. Bununla birlikte, TÜİK yoksulluğu 2010 yı-
lından itibaren kişi başı günde 1$, 2,15$ ve 4,3$ 
yoksulluk sınırlarını esas alarak ölçmeye devam 
etmektedir. Buna göre, 2006 yılından itibaren 
Türkiye genelinde günde 1$’ın altında yaşamını 
sürdüren kesimlerin varlığına rastlanmamakta-

dır. 2013 yılı itibariyle, günde 2,15 $’ın altında 
yaşayanların oranı %0,06 iken; günde 4,3 $’ın 
altında yaşayanların oranı ise %2,06’dır. Ayrıca, 
TÜİK, 2006-2014 dönemi için, gelire dayalı gö-
reli yoksulluk istatistiklerini yayınlamıştır.

 Gelire dayalı göreli yoksulluk oranları incelen-
diğinde, %50 yoksulluk sınırına göre yoksulluk 
oranının 2014 yılı itibariyle %15 olduğu görül-
mektedir. Farklı yoksulluk sınırlarına göre (%40, 
%50, %60 ve %70) gelire dayalı göreli yoksulluk 
oranları 2006-2014 döneminde azalmıştır. Bu-
nunla birlikte, yoksulluk oranları hanehalkı tipi 
ve eğitim durumuna göre önemli ölçüde farklı-
laşmaktadır. Buna göre, tek kişilik hanelere göre 
bağımlı çocuğu olan hanehalklarında yoksulluk 
oranları daha yüksektir. Ayrıca, tek kişilik ha-
nelerde kişinin 65 yaşın altında veya üstünde 
olmasına göre de yoksulluk oranları farklılaş-
makta, 65 yaş üstünde yoksulluk oranları yük-
selmektedir. Eğitim düzeyi ve yoksulluk oranları 
arasındaki ise negatif yönlü bir ilişki bulunmak-
tadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe yoksulluk oran-
ları azalmaktadır. 

Yoksullukla mücadelede güncel yaklaşım ve politi-
kaları sıralamak.
 Yoksullukla mücadeleye dönük başlıca politi-
kaları ekonomik büyüme ve gelir dağılımı po-
litikaları, işsizlikle mücadele ve istihdam poli-
tikaları, sosyal yardım politikaları, mikro kredi 
uygulamaları şeklinde sıralamak mümkündür. 
Bununla birlikte, özellikle 1990’lı yıllardan iti-
baren yoksullukla mücadele konusuna ulus-
lararası gündemde sorunun insani boyutuna 
dikkat çekilerek yaklaşıldığı görülmektedir. Bu 
kapsamda, Birlemiş Milletler ve Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşlar yoksulluğun sadece 
bir gelir yetersizliği sorunu olmadığına vurgu 
yaparak, eğitim, sağlık ve diğer yaşam fırsatları 
açısından sahip olunan yoksunluklar temelinde 
konuya çok boyutlu yaklaşmanın önemine işaret 
etmişlerdir. 

4
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Kendimizi Sınayalım
1. İçinde yaşanılan toplumun ortalama gelir düzeyi-
nin belirli bir yüzdesinin yoksulluk sınırı olarak be-
lirlenmesi ve bu sınırın altında gelire sahip olanların 
yoksul olarak kabul edilmesi esasına dayanan yoksul-
luk kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. İnsani yoksulluk
b. Sübjektif yoksulluk 
c. Göreli yoksulluk
d. Objektif yoksulluk 
e. Mutlak yoksulluk

2. Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan yöntemlerle 
ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Kafa Sayısı Endeski, bir ülkede toplam nüfus 
içinde yoksul kesimin oranını ve yoksulluğun 
derinliğini göstermektedir. 

b. Yoksulluk Açığı Endeksi, yoksulluğun derinliği-
ne ve yoksullar arasındaki gelir dağılımına karşı 
duyarlıdır. 

c. Yoksulluk Açığı Endeksi, Sen Endeksinden 
farklı olarak yoksullar arasında gelirin nasıl da-
ğıldığı konusuna duyarlıdır. 

d. Sen Endeksi, diğer ölçüm yöntemlerinden farklı 
olarak yoksullar arasındaki gelir dağılımına du-
yarlıdır.

e. Kafa Sayısı Endeksi, sadece yoksulluğun derin-
liğine ilişkin bilgi vermektedir. 

3. Yoksulluk üzerinde etkili olan demografik faktör-
lerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a. Nüfus artışı ve yoksulluk arasındaki ilişkide ül-
kelerin gelişmişlik durumları herhangi bir fark 
yaratmamaktadır. 

b. Aile yapısının değişerek tek ebeveynli ailelerin 
sayısının artması yoksulluk riskini artırmakta-
dır. 

c. Göç ve yoksulluk arasında genel geçer bir ne-
densellik ilişkisi bulunmamaktadır. 

d. Yoksulluk, göç olgusunun ortaya çıkmasında 
önemli bir itici faktördür. 

e. Göç alan yerleşim yerinin ekonomik ve sosyal 
koşulları, göç edenlerin yoksulluk riski açısıdan 
belirleyici faktörlerden biridir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkede yoksulluk sorununu derinleştiren 
neoliberal yapısal uyum politikalarının kapsamı içeri-
sinde yer almamaktadır? 

a. Finans piyasalarının serbestleştirilmesi
b. Kamu harcamalarının artırılması 
c. Dış ticaretin serbestleştirilmesi 
c. Özelleştirme uygulamalarının yaygınlaştırılma-

sı
e. İşgücü piyasalarının esnekleştirilmesi

5. Sosyal hakların işteki statü farklılıklarına bağlı ola-
rak sağlandığı ve yoksulluk sorunu karşısında devletin 
rolünün tamamlayıcı nitelikte olduğu refah rejimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal demokrat refah rejimi
b. Liberal refah rejimi
c. Güney Avrupa refah rejimi 
d. Muhafazakar-korporatist refah rejimi 
e. Akdeniz ülkeleri refah rejimi 

6. Dünya Bankasının aşırı yoksulluk tanımlamasında 
kullandığı günde 1,90$ yoksulluk sınırına göre, dünya-
da yoksulluk oranının en yüksek ve en düşük olduğu 
ülke grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

a. Latin Amerika ve Karayipler-en yüksek; Avrupa 
ve Orta Asya- en düşük 

b. Latin Amerika ve Karayipler-en yüksek; Güney 
Asya-en düşük 

c. Alt Sahra Afrika-en yüksek; Doğu Asya ve Pasi-
fik- en düşük 

d. Güney Asya-en yüksek; Latin Amerika ve 
Karayipler-en düşük 

e. Alt-Sahra Afrika- en yüksek; Avrupa ve Orta 
Asya-en düşük 
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7. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 yılı gelire da-
yalı göreli yoksulluk istatistikleri esas alındığında, 
Türkiye’de yoksulluğun genel görünümüne ilişkin aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. 2006-2014 döneminde %50 yoksulluk sınırına 
göre gelire dayalı göreli yoksulluk oranları geri-
lemiştir. 

b. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranları, tek kişi-
lik hanehalklarında, bağımlı çocuğu olan hane-
halklarına göre daha yüksektir.

c. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranları, 65 yaşın 
üzerindeki tek kişilik hanehalkarında, 65 yaşın 
altındaki tek kişilik hanehalklarında olduğun-
dan daha yüksektir. 

d. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranları, hanede-
ki kişilerin eğitim düzeyleri yükseldikçe gerile-
mektedir. 

e. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranları, tek kişi-
lik hanehalklarında kadınlarda erkeklere göre 
daha yüksektir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadeleye 
yönelik gelir dağılımı politikası araçlarından biri de-
ğildir?

a. Döviz kuru politikaları
b. Vergi sisteminde doğrudan vergilerin payını ar-

tırmaya yönelik politikalar 
c. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik po-

litikalar 
d. Asgari ücret politikaları 
e. Sosyal güvenlik politikaları

9. Aşağıdakilerden hangisi yoksullukla mücadelenin 
önemli bir aracı olan istihdam politikaları kapsamında 
değerlendirilemez? 

a. İşsizlik sigortası kapsamında sağlanan gelir des-
tekleri 

b. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ayni 
yardımlar kapsamında sağlanan gıda ve giyecek 
yardımları 

c. Kamu istihdam kurumlarının işsizlere yönelik 
mesleki eğitim ve mesleğe yönlendirme faaliyetleri 

d. İşgücü piyasasında dezavantajlı kesimlerin is-
tihdamını kolaylaştırmaya yönelik işverenlere 
sağlanan teşvikler

e. Kamuda doğrudan iş yaratmaya yönelik prog-
ramlar

10.  Aşağıdakilerden hangisi, Binyıl Kalkınma Hede�e-
ri 2015 Raporu’nda, aşırı yoksulluğun ve açlığın orta-
dan kaldırılması hedefi ile ilgili olarak gelinen aşamayı 
ortaya koymaktadır?

a. Gelişmekte olan bölgelerde yetersiz beslenen 
insanların oranı 1990 yılından bu yana 1/3 ora-
nında azalmıştır. 

b. 2015 yılı tahminlerine göre, aşırı yoksulluğun 
ortadan kaldırılması hedefine ulaşılmıştır.

c. Küresel düzeyde, günde 1,25 $’ın altında yaşa-
mını sürdüren insanların sayısı 1990 yılından 
bu yana yarıdan daha fazla azalmıştır. 

d. Gelişmekte olan bölgelerde yetersiz beslenen 
insanların oranı 1990 yılından bu yana 2/3 ora-
nında azalmıştır. 

e. 2015 yılı tahminlerine göre, gelişmekte olan 
bölgelerde açlığın ortadan kaldırılması hedefine 
ulaşılmıştır. 



6. Ünite - Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Güncel Yaklaşım ve Politikalar 173

Yaşamın İçinden

Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi. 
28 Eylül 2015 Pazartesi, 10:24 
Eylül ayı itibariyle açlık sınırı 1.361 TL’ye çıkarken, 
yoksulluk sınırı 4.434 TL oldu. 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 
tarafından yirmi sekiz yıldan bu yana her ay düzenli 
olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması 
sonucuna göre 2015 Eylül ayı itibariyle dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1.361,29 TL olarak belirlendi. Bir önceki ay açlık sınırı 
1.344,58 TL seviyesindeydi. 
TÜRK-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, gıda harcaması 
ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ula-
şım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksul-
luk sınırı) 4.434,16 TL oldu. Bir önceki ay yoksulluk 
sınırı 4.379,73 TL seviyesinde bulunuyordu.
TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli bes-
lenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken 
aylık gıda harcaması tutarı son bir ayda 17 TL arttı. 
2015 yılının ilk dokuz ayı sonunda ise ailenin mutfak 
harcamasına 129 TL ek yük geldi. Ailenin aylık yaşam 
maliyetindeki artış ise yılbaşına göre 420 TL oldu.

Kaynak: http://www.haberturk.com/ekonomi/ekono-
mi/haber/1133403-aclik-ve-yoksulluk-siniri-yukseldi

Okuma Parçası
On dokuzuncu yüzyıldaki yoksulluk kuramları yoksul-
luğun, yoksulların kendisinden kaynaklandığını kabul 
etmekteydiler. Bireyin içinde bulunduğu ortamın ya 
da toplumun yoksulların gereksinmelerini karşılamak 
gibi bir yükümlülükleri yoktu. İngiliz sosyolog Herbert 
Spencer yoksulları şiddetle eleştirirken, yoksulluk için-
de yaşayan “zavallı birey”e ilgi gösterenlerin görüşü-
nü kabul etmemekteydi. Spencer’e göre “sefih yaşam” 
sürenlerin eylemlerini engellemek için onlara yardım 
etmek doğal değildi. Spencer, çalışmayıp tembellik ya-
panların yemek yemesine izin verilmemesi gerektiği-
ni savunmaktaydı. Belirli bireylerin yoksul olmasının 
açıklanmasında anahtar, onların ahlaki karakterinin 
nedenlerinin incelenmesinde bulunabilirdi.
Spencer, devletin bireylerin yaşamına mümkün oldu-
ğunca az müdahale etmesi gerektiğini düşünmekteydi. 
Eğer yoksul yasası ya da refah sistemi yoksullara tama-

men minimum miktardan biraz fazla verse, tembellik 
ve moral düşüklüğü tüm nüfusa yayılabilirdi. Bireyler, 
kendi yaşamlarını sürdürmek için çalışmayı benimse-
mek yerine kendilerine sunulan kolay yaşamı daha çe-
kici bulabilirlerdi. Burada, sonuç olarak toplum zararlı 
çıkabilir ve ekonomisi başarılı olamazdı. 
Viktorya Britanyası’nda moda olan evrimci düşün-
celere Spencer tümüyle katılmaktaydı. “Güçlü olanın 
yaşamını sürdürmesi” sözünü özdeyiş haline getiren 
Spencer’e göre, toplumun gelişmesi ve daha başarılı 
olması isteniyorsa güçlü olan ve çok çalışanların gü-
cünün karşılığı olan ödüle sahip olabilmesine izin ve-
rilmeliydi. Güçsüz, yetersiz ve tembel hak ettiği yok-
sul yaşama mahkûm edilmeliydi. Yoksulluk, olmadan 
çalışmak için ödül ortadan kalkacağından, yoksulluk 
toplum için bir gereksinmeydi. 
Yoksullukla ilgili bu tür açıklamalar modern Britanya’da 
halen etkisini sürdürmektedir. Avrupa Topluluğu’nda ya-
pılan bir araştırmada ortalama %45 Britanya’lıya karşın 
Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin %28’i yoksulluğu tem-
bellik olarak nitelendirmişlerdir. Bu tür teorilerin popüler 
olmasının nedenlerinin bir kısmında, Britanya Medya’sının 
yoksullukla ilgili haberleri etken olabilir. Peter Golding ve 
Sue Middleton’a göre birçok gazete haberinde yoksulluk 
yardımı alan kişiler “otlakçılar” olarak sergilenmektedir. 
Golding ve Middleton’un araştırmasına göre basında çıkan 
sayısız haberde sosyal güvenlikle yaşayanların, vergisini 
ödeyenlerin paralarıyla nasıl rahat ve hatta aşırı bir yaşam 
şeklinden keyif aldıkları anlatılmaktadır.
Bugün sadece birkaç sosyolog yoksulluğun bireysel 
açıklamalarını kabul etmektedir. Sosyologlar en azın-
dan, yoksulluğu bireylerin özelliği olarak değil, aile 
ya da topluluk gibi sosyal grupların özelliği olarak 
görürler. Birçok sosyolog daha da ileri giderek, bolluk 
ortasında yoksulluğun var olmasında refah devletinin 
ya da toplumun yapısının cömertliğinin değil, yetersiz-
liğinin sorumlu olduğunu tartışırlar. Bazılarına göre, 
yoksulluğun bireysel açıklamaları, yoksulların çektiği 
adaletsizliği gizlemek için oluşturulmuş bir duman 
perdesinden öte bir şey değildir. Amerikalı yazar Wil-
liam Ryan’a göre “sorumluluğu madura yüklemek” çek-
tiklerinin diğerlerinin elinde olduğunu örneklemekte-
dir (Haralambos and Holborn, 1991: 205-210).

Kaynak: Nurgün Oktik, “Yoksulluk Olgusuna Kavramsal 
ve Kuramsal Yaklaşımlar”, Türkiye’de Yoksulluk Çalışm-
ları, Der. Nurgün Oktik, İzmir: Yakın Kitabevi, 2008.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluk: Kavramsal Çer-

çeve” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. d Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluğun Ölçülmesinde 

Kullanılan Başlıca Yöntemler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.   

3. a Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluğun Başlıca Ne-
denleri-Demografik Faktörler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz. 

4. b Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluğun Başlıca Ne-
denleri-Küreselleşme ve Neoliberal Yapısal 
Uyum Politikalarının Az Gelişmiş ve Geliş-
mekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkileri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Refah Rejimleri ve Yoksul-
luk” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Yoksulluğun Ge-
nel Görünümü” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.  

7. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yoksulluğun 
Genel Görünümü” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Yoksullukla Mücadelede 
Güncel Yaklaşım ve Politikalar-Ekonomik Bü-
yüme ve Gelir Dağılımı Politikaları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Yoksullukla Mücadelede 
Güncel Yaklaşım ve Politikalar-İşsizlikle Müca-
dele ve İstihdam Politikaları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise “Yoksullukla Mücadelede 
Güncel Yaklaşım ve Politikalar-Uluslararası 
Gündemde Yoksullukla Mücadele” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Kafa Sayısı Endeksi, toplam nüfus içerisinde yoksul-
ların oranının belirlenmesine dayalı bir ölçüm yönte-
midir. Bu endekste, yoksulluğun derinliği konusunda 
bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Buna karşın, 
Yoksulluk Açığı Endeksi, yoksul hane halklarının ya-
şam standartları ile yoksulluk sınırı arasındaki açığın 
ortalamasını vermektedir. Dolayısıyla, yoksulluğun de-
rinliği konusuna duyarlıdır. 

Sıra Sizde 2 
Yoksulluk açısından risk yaratan en önemli işgücü pi-
yasası sorunlarından biri işsizliktir. Kişilerin işsizlik 
sürelerinin uzaması, başka gelir kaynaklarının olmadı-
ğı ya da işsizlik karşısında yeterli sosyal koruma meka-
nizmalarının bulunmadığı durumlarda yoksulluk ris-
kini daha da artırmaktadır. İşsizlik dışında, kayıt dışı 
istihdam ve düşük ücretler de yoksulluk sorunu ile iş-
gücü piyasası arasındaki ilişkide önemli sorun alanları 
olarak dikkati çekmektedir. Diğer yandan, işgücü piya-
sasındaki dezavantajlı kesimlerin (engelliler, kadınlar, 
uzun süreli işsizler vb.), istihdam edilebilirlikleri sınırlı 
kaldığı ölçüde yoksulluk sorununu yaşama olasılıkları 
da artmaktadır. 

Sıra Sizde 3
Göç ile yoksulluk arasındaki ilişkide, göç eden kişilerin 
yaşları, medeni durumları, eğitim düzeyleri gibi birey-
sel faktörlerin belirleyiciliğinden söz edilebilir. Ayrıca, 
göç alan ve göç veren yerleşim yerlerinin ekonomik ya-
pıları, demografik göstergeleri, siyasi koşulları, göçün 
kısa veya uzun süreli olması, göçün nedeni, ülkenin 
genel ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları da göçün 
yoksullukla ilişkisinde belirleyici olmaktadır. 

Sıra Sizde 4
Liberal refah rejiminde refah gereksinimlerinin temi-
ninde piyasa, merkezi konumdadır. Devlet, ya sadece 
asgari bir refah düzeyini garanti etmek yoluyla pasif 
olarak ya da özel refah programlarını teşvik etmek su-
retiyle aktif olarak piyasayı desteklemektedir. Gelir ya 
da ihtiyaç testine dayalı olarak yapılan sosyal yardım-
lar, bu refah rejiminde yoksullukla mücadele konusun-
da öne çıkmaktadır. Sosyal yardımları hak etme ku-
ralları katı ve yardımlar da sınırlı düzeydedir. Yüksek 
standartlarda eşitliğin desteklendiği sosyal demokrat 
refah rejiminde ise çalışanların yüksek gelirli kesimle-
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rin sahip olduğu hakların kalitesine erişimini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Devlet, refah ihtiyaçlarının karşılan-
masında, liberal refah rejiminden farklı olarak merkezi 
bir role sahiptir. 

Sıra Sizde 5
Dünya Bankası’nın aşırı yoksul tanımlamasında kul-
landığı günde 1,90$ seviyesinin altında yaşayanların 
bölgeler itibariyle dağılımı incelendiğinde, Alt-Sahra 
Afrika ve Güney Asya ülkelerinin aşırı yoksulluk oran-
larında öne çıktığı görülmektedir. 1990-2015 döne-
minde aşırı yoksulların oranında dünya genelinde bir 
gerileme görülse de gerilemenin düzeyi bölgeler itiba-
riyle farklılık göstermektedir. Nitekim Alt-Sahra Afri-
ka’daki yoksulluk oranı 2015 yılı için halen %35,2 gibi 
yüksek bir düzeyde tahmin edilmektedir. 

Sıra Sizde 6
Türkiye’de yoksulluk oranları hanehalkı tipine göre 
önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Yoksulluk oranı, tek 
kişilik hanelerde, bağımlı çocuğu olan hanehalklarına 
göre daha düşüktür. Hanedeki çocuk sayısı arttıkça 
yoksulluk oranları da yükselmektedir. Diğer yandan, 
tek kişilik hanehalklarında hanedeki kişinin 65 yaşın 
altında veya üstünde olmasına göre de yoksulluk oran-
ları önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 65 yaşın üstünde 
yoksulluk riski yükselmektedir. Eğitim düzeyi ile yok-
sulluk oranları arasında ise negatif yönlü bir ilişki söz 
konusudur. Eğitim düzeyi yükseldikçe yoksulluk oran-
ları gerilemektedir.

Sıra Sizde 7
Ekonomik büyüme, işgücü piyasası ile olan ilişkisi 
bağlamında yoksulluğun azaltılmasında etkilidir. Yeni 
işlerin yaratıldığı bir büyüme süreci, istihdam artı-
şı sağlamak ve işsizliği azaltmak yoluyla yoksullukla 
mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Diğer yandan, 
ekonomik büyüme sonucunda yaratılan milli gelir ar-
tışı, devletin sosyal haracamalara ayırdığı kaynakları 
artırarak yoksullukla mücadeleye katkı sağlamaktadır. 
Ekonomik büyümenin yoksulluğun azaltılmasında 
etkili olduğu bir diğer kanal da gelir dağılımı göster-
geleridir. Ekonomik büyüme sonucu yaratılan gelirin 
yüksek gelir gruplarında toplanmaması ve düşük gelir 
gruplarının milli gelirden aldığı payın artması yoksul-
lukla mücadelede etkili olmaktadır. 

Sıra Sizde 8
Binyıl Kalkınma Hede�eri 2015 Raporu’na göre, aşı-
rı yoksulluk son yirmi yılda önemli ölçüde gerilemiş, 
ancak tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Gelişmekte 
olan bölgelerde yetersiz beslenen insanların oranı ise 
1990 yılından bu yana neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 
Evrensel temel eğitime erişim konusunda da önemli 
mesafeler katedilmiş, gelişmekte olan bölgelerde, ilko-
kula kayıt oranları 2015 yılı itibariyle %91’e ulaşmıştır. 
Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının konumunun 
güçlendirilmesi konusunda bazı önemli ilerlemeler 
kaydedilmiş olmakla birlikte, kadınlar yaşamın birçok 
alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam et-
mektedir. Gelinen süreçte, küresel düzeyde 5 yaş altı 
ölüm oranları yarıdan daha fazla gerilemiştir, ancak 
dünya genelinde 5 yaş altında ölen çocuk sayısının ha-
len 6 milyon gibi önemli bir düzeyde olması, bu alanda 
daha fazla çaba gösterilmesini gerektirmektedir. HIV, 
sıtma ve diğer hastalıklarla mücadelede de önemli me-
safeler alınmıştır. Örneğin, HIV enfeksiyonu, 2000-
2013 döneminde yaklaşık %40 oranında azalmıştır. 
Genel olarak belirtmek gerekirse,Binyıl Kalkınma He-
de�erinin birçoğuna ilişkin dünya genelinde önemli 
düzeyde başarılar elde edilmiştir. Ancak, kaydedilen 
ilerleme, bölgeler ve ülkeler itibariyle önemli ölçüde 
farklılaşmaktadır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İstihdam ve işsizlik kavramlarını tanımlayabilecek,
İşsizliğin ekonomik, bireysel ve toplumsal etkilerini listeleyebilecek,
Çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirlerini ayırt edebilecek,
İşsizlikle mücadelede sosyal politikaların yeri ve önemini açıklayabilecek, 
Aktif ve pasif istihdam politikalarını listeleyebilecek bilgi ve beceriler kazana-
bileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İstihdam
•	 İşsizlik
•	 Tam	İstihdam	
•	 Çalışma	Hakkı
•	 İstihdam	Edilebilirlik

•	 İstihdamın	Korunması	
•	 İşsizlikle	Mücadele
•	 Aktif	İstihdam	Politikaları
•	 Pasif	İstihdam	Politikaları

İçindekiler
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•	 İSTİHDAM	VE	İŞSİZLİK:	KAVRAMSAL	
ÇERÇEVE

•	 İSTİHDAMIN	KORUNMASI	VE	
İŞSİZLİKLE	MÜCADELEDE	SOSYAL	
POLİTİKALARIN	YERİ	VE	ÖNEMİ

•	 İŞSİZLİKLE	MÜCADELEDE	İZLENEN	
AKTİF	VE	PASİF	İSTİHDAM	
POLİTİKALARI

•	 TÜRKİYE	İŞGÜCÜ	PİYASASINDA	
İŞSİZLİĞİN	BOYUTLARI

SOSYAL POLİTİKA I



İSTİHDAM VE İSŞİZLİK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İstihdam, bir tara�an doğrudan insana odaklanması sebebiyle sosyal politikanın, 
diğer tara�an üretimi gerçekleştiren ve ekonomik değer yaratan emek unsurunu 
ele alması açısından iktisadın ilgi alanına girmektedir. Ancak sosyal politikacılar 
istihdamı bir amaç olarak kabul ederken iktisatçılar gelir hedefine ulaşmanın bir 
aracı şeklinde değerlendirmektedir (Serter, 1993: 3). Bu bağlamda, istihdam ko-
nusunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği şüphesizdir. Dolayısıyla, konu-
nun çok yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. 

Her şeyden önce, toplumdaki her birey yaşamını ve hatta bakmakla yükümlü 
olduğu ailesinin yaşamını devam ettirebilecek bir gelir düzeyine sahip olabilmek, 
manevi yönden gelişip olgunlaşabilmek ve psikolojik açıdan tatmin olabilmek 
için çalışmak zorundadır. Başka bir ifadeyle istihdam içinde yer alabilmek mil-
yonlarca insan için yalnızca temel ve çoğunlukla yegâne gelir kaynağı değil, aynı 
zamanda sosyal var olma ve öz saygı kaynağıdır (Deacon, 2011: 412). Bu çerçeve-
den bakıldığında, çalışma hakkı yaşama hakkının devamı niteliğindedir. 

Diğer tara�an, toplumun sunduğu olanaklardan (eğitim, sağlık, güvenlik vb.), 
ürettiği mal ve hizmetlerden yararlanan birey topluma karşı borçlanmaktadır. Bireyin 
topluma olan borcunu ödemesinin en temel yolu çalışması, başka bir ifadeyle istihda-
ma katılmasıdır. Öte yandan, çalışmayan birey kendini işe yaramaz hissedecek; bilgi 
ve yeteneklerini kullanamaması yüzünden topluma hiçbir katkıda bulunamayacaktır. 
Bu sebeple toplum içinde saygı görmeyerek kin ve nefret duyguları ile dolacaktır. 

Sosyal politikanın temel ilgi alanlarından biri olan istihdamı geniş ve dar an-
lamda olmak üzere iki şekilde tanımlamak mümkündür. Geniş anlamda istih-
dam, üretim faktörlerinin (emek, sermaye, doğal kaynaklar, müteşebbis) üretime 
sevk edilmesi, yani çalışması/ çalıştırılması (Ülgener, 1991: 73) şeklinde tanımlan-
maktadır. Bir ülkenin belirli bir anda sahip olduğu üretim faktörlerinin tamamı, o 
ülkenin üretim olanaklarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, geniş anlamda istih-
dam üretim faktörlerinin belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içerisinde kullanıl-
ma derecesi (Hesapçıoğlu, 1994: 287) olarak da ifade edilebilmektedir. 

Geniş anlamda istihdam kavramı, tüm üretim faktörlerini kapsarken dar an-
lamda istihdam ile üretim faktörleri içinde sadece emek unsuru dikkate alınmak-
tadır. Dolayısıyla, dar anlamda istidamı emeğin üretimde kullanılması ya da gelir 
sağlamak amacıyla çalışması/çalıştırılması (Hesapçıoğlu, 1994: 287) şeklinde ta-
nımlamak mümkündür. 

İstihdam ve İşsizlik

Üretim Faktörleri: Üretimin 
gerçekleşmesi için gerekli 
unsurlardır. Dolayısıyla 
üretim, bu faktörlerin mal ve 
hizmet haline dönüşümünü 
ifade etmektedir. Üretim 
faktörleri, doğal kaynaklar, 
sermaye, emek ve müteşebbis 
(girişimci) şeklinde 
sıralanabilir.
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Sosyal politika açısından istihdam konusunun merkezinde insan vardır. İnsanı 
sadece üretimi gerçekleştiren bir makine olarak görmek mümkün değildir. İstekleri, 
amaçları ve beğenileri olan insan istihdam imkânlarını değerlendirirken tercihlerini 
serbestçe ortaya koymaktadır. Ancak bu noktada ücret düzeyi, çalışma koşulları, 
işin ilgi alanına dahil olup olmaması, işi sevmesi ya da sevmemesi gibi birtakım 
faktörlerin bireyin iş seçiminde etkili olduğu görülmektedir (Serter, 1993: 38). 

Bir ekonominin yeterli biçimde işleyip işlemediği yarattığı istihdam hacmi 
ile doğrudan bağlantılıdır (Aren, 1992: 1). Ayrıca gerek geniş anlamı gerekse dar 
anlamıyla olsun istihdam ile millî gelir arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Buna göre, istihdam düzeyi yükseldikçe millî gelir de artmaktadır. Ancak istih-
damdaki artışlar millî gelire her zaman aynı oranda yansımamaktadır. Özellikle 
tam istihdam düzeyine yaklaşıldıkça, istihdam düzeyindeki artışlar millî gelirde 
daha düşük oranda artışlara neden olmaktadır. Bu noktada, konunun daha iyi 
anlaşılması açısından tam istihdam kavramını açıklamak yerinde olacaktır. 

Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümü üretime katılıyor ise tam istihdam 
durumu söz konusudur. Tam istihdam durumunda ekonominin mevcut üretim 
potansiyelinden tam olarak yararlanılmaktadır. Başka bir ifadeyle ekonomide atıl 
ya da çalışmayan kapasite bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tam istihdam sa-
dece emek faktörü dikkate alınarak cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma koşulların-
da çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istihdam düzeyi (Aren, 1992: 5; Hesapçı-
oğlu, 1994: 288; Serter, 1993: 32) olarak da tanımlanabilmektedir. Pratikte böyle 
bir durum, işgücü piyasasında en az iş arayanlar kadar boş yer bulunması şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak tam istihdam genel olarak teorik bir durumdur. Bu 
sebeple, tam istihdam durumunda %3-5 oranında bir işsizliğin varlığı kabul edil-
mektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde yer ve iş değiştirmeler, işgücü piyasası 
hakkındaki bilgisizlik, işgücü arzı ve talebinin aynı zamanda karşılaşamaması gibi 
nedenlerden kaynaklanan işsizlik tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır (Ta-
las, 1997: 138). Ayrıca, tam istihdam gerek yarattığı istihdam hacmi gerekse millî 
gelirle ilişkisi bakımından sabit bir düzey olarak düşünülmemelidir. Her şeyden 
önce, genel olarak her ülkede nüfus giderek çoğalmakta ve buna paralel olarak 
çalışma çağındaki bireylerin sayısı artmaktadır. Dolayısıyla, tam istihdamın sağ-
lanması ve sürdürülmesi için istihdam hacminin sürekli olarak genişletilmesi ge-
rekmektedir. Bu amaçla yapılan yatırımlar, sermaye donanımını geliştirerek aynı 
zamanda millî gelirin de büyümesi sonucunu doğuracaktır.

İSTİHDAM

GENİŞ ANLAMDA DAR ANLAMDA

Üretim	faktörlerinin	(Emek,	Sermaye,	Doğal	
Kaynaklar,	Girişimci)	gelir	sağlamak	amacıy-
la	çalışması	/	çalıştırılması.

Üretim	faktörlerinden	biri	olan	Emeğin	gelir	
sağlamak	amacıyla	çalışması/	çalıştırılması.	

TAM İSTİHDAM

GENİŞ ANLAMDA DAR ANLAMDA

Bir	ekonomide	üretim	faktörlerinin	
tümünün	üretime	katılması.	

Ekonominin	mevcut	üretim	potansiyelinden	
tam	olarak	yararlanılması.

Mevcut	çalışma	koşulları	ve	cari	ücret	
düzeyinde	çalışmak	isteyen	herkesin	iş	
bulduğu	istihdam	düzeyi.

Genel	olarak	%3-5	düzeyinde	bir	işsizlik	
kabul	edilir.	(Doğal	İşsizlik	Oranı)

Millî Gelir: Bir ekonominin 
belirli bir dönemde ürettiği 
mal ve hizmetlerin toplamıdır.

Tablo 7.1
Kavramsal Çerçeve: 
İstihdam ve Tam 
İstihdam
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Diğer tara�an, bir ülkede mevcut üretim faktörlerinin tamamının kullanılma-
ması eksik istihdam olarak adlandırılmaktadır. Başka bir ifadeyle eksik istihdam 
durumunda üretim faktörlerinin bir kısmı üretime katılmamaktadır. Bu duru-
mun nedeni genel olarak talep yetersizliğidir (Aren, 1992: 1; Serter, 1993: 18). 

Eksik istihdam üretim faktörleri içinde yalnızca emek faktörü dikkate alın-
dığında; istihdam edilmekte olan bireyin çalışma gücü ve arzusu olduğu hâlde 
hâlihazırda çalıştığından daha fazla çalışamaması ya da daha gelişmiş şartlar al-
tında çalışması veya başka bir mesleğe geçmesi halinde verimliliğinin artması 
(Serter, 1993: 18- 19) şeklinde de tanımlanabilmektedir. Eksik istihdam belirlen-
mesi ve ölçümü açısından uzun süre tartışılan bir kavram olmuştur. Ancak genel 
olarak ikili bir yapı içinde yorumlanmaktadır (Aren, 1992: 2- 3; Serter, 1993: 19):

•	 Görülebilen Eksik İstihdam: Normal çalışma sürelerinin altında çalışılma-
sıdır. Bu durumda, istihdam edilen bireyler arzu etmedikleri hâlde kısmi 
süreli çalışmaktadır. Daha çok gelişmiş ülkelerde görülmekte olan bu tip 
eksik istihdamın başlıca sebebi talep yetersizliğidir. 

•	 Görülemeyen Eksik İstihdam: Gizli eksik istihdam olarak da adlandırılan gö-
rülemeyen eksik istihdam durumu, çalışma sürelerinde bir kısıtlama olma-
dığı hâlde istihdam edilen işgücünün çalışma karşılığında elde ettiği gelirin 
düşük olması ya da çalışılan işin niteliğinin, bireyin kapasitesini, eğitim düze-
yini ve vası�arını tam olarak kullanmasına olanak vermemesi şeklinde karşı-
mıza çıkmaktadır. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler açısından söz konusu 
olan bu tip eksik istihdamın nedeni talep yetersizliğinin yanı sıra sermaye 
donanımının da yetersiz oluşudur. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde is-
tihdam hacminin artırılması, hem talebin hem de sermaye donanımının artı-
rılması şeklinde topyekûn bir kalkınma sorunu şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Eksik istihdamda olanlar neden işsiz sayısına dâhil edilmezler? 

İstihdam konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer kavram da aşırı 
istihdamdır. Aşırı istihdam, emek arzının emek talebini karşılayamadığı kon-
jonktüre özgü bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle aşırı 
istihdam bir ülkedeki mevcut emeğin tamamı kullanılmasına rağmen talebin kar-
şılanamaması anlamına gelmektedir. Aşırı istihdam durumunda emek adeta kıt 
bir üretim faktörü haline gelmektedir. 

EKSİK İSTİHDAM

AŞIRI İSTİHDAMBir	ülkedeki	mevcut	emeğin	tamamının	kullanılmaması.

GÖRÜLEBİLİR EKSİK 
İSTİHDAM

GÖRÜLEMEYEN EKSİK 
İSTİHDAM

•	 Çalışma	süreleri,	normal	
çalışma	sürelerinin	altında

•	 Bireyler,	arzu	etmedikleri	
hâlde	kısmi	süreli	
çalışmaktadır.	

Nedeni: Talep	Yetersizliği	
Örnek:	1929	Bunalımı	2008	
Küresel	Ekonomik	Krizi

•	 Çalışma	sürelerinde	bir	
kısıtlama	yok

•	 Çalışma	karşılığında	elde	
edilen	gelir	düşük	ya	da

•	 Çalışılan	işin	niteliği,	bireyin	
nitelikleri	ve	üretken	
kapasitesini	kullanmasına	
imkân	vermiyor.

Nedeni: Talep	Yetersizliği,	
Sermaye	Donanımı	Yetersizliği

•	 Bir	ülkedeki	mevcut	
emeğin	tamamı	
kullanılmasına	rağmen	
talebin	karşılanamaması

•	 Emek;	Kıt	bir	üretim	
faktörü	

Örnek:	II.	Dünya	Savaşı,	
Almanya

Doğal İşsizlik Oranı: 
İşgücü piyasasının etkinliğini 
ölçmede kullanılan teorik bir 
araçtır. Geçici, konjonktürel 
ve yapısal faktörler sebebiyle 
bir işgücü piyasasında 
yüzde yüz istihdamın 
sağlanamaması ve iş gücünün 
küçük bir bölümünün (% 
3- 5) işsiz olması durumunu 
tanımlamaktadır.

1

Tablo 7.2
Kavramsal Çerçeve: 
Eksik İstihdam ve 
Aşırı İstihdam
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İstihdam ve ilgili kavramların tanımlanmasından sonra, konumuz açısından 
temel oluşturan işsizlik kavramı üzerinde durulacaktır. İşsizlik, bireyi ve toplu-
mu temel alarak iki farklı şekilde tanımlanabilir. Toplum açısından işsizlik, üretici 
kaynakların bir bölümünün kullanılamaması anlamına gelmektedir (Talas, 1997: 
129). Birey açısından ise işsizlik, çalışma isteğinde, gücünde ve çalışmaya hazır bir 
durumda olan bireyin, cari ücret ve mevcut çalışma koşullarında belirli sürelerle 
iş aramasına rağmen bulamaması durumu olarak tanımlanabilir (Serter, 1993: 6; 
Talas, 1997: 129; Ülgener, 1991: 113). 

Bununla birlikte, ILO işsizliği tanımlarken üç temel unsurdan yola çıkmaktadır 
(Gündoğan- Biçerli, 2003: 202- 203; Lordoğlu-Özkaplan, 2003: 393). Bu unsurlar;

•	 İş Sahibi Olmama (İşi Yok); ücretli ya da kendi hesabına çalışma şeklinde 
istihdam edilmemiş olanlar. 

•	 İş Arama; belirli bir süre önce iş arama yönünde belirgin adımlar atmış 
olanlar. 

•	 İşe Başlamaya Hazır Olma; referans dönemi boyunca ücretli ya da kendi 
hesabına çalışma şeklinde istihdam edilmeye hazır olanlar şeklindedir. 

İSTİHDAMIN KORUNMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE 
SOSYAL POLİTİKALARIN YERİ VE ÖNEMİ 
Küresel gelişmeler her alanda olduğu gibi işgücü piyasalarını da derinden etkilemiş 
ve işsizlik probleminin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünya çapında tüm ülkele-
rin ortak sorunu haline gelmesine neden olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) dünya işgücü piyasalarında ortaya çıkan gelişme ve eğilimleri yorumladığı Kü-
resel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2015 Raporu’na göre; küresel durgun-
luk nedeniyle önümüzdeki dönemde de işsizlik artmaya devam edecektir.

ILO tarafından son dönemde yaşanan küresel ekonomik durgunluğun işgücü 
piyasasıyla ilgili sonuçlarının ve sosyal etkilerinin analiz edildiği raporuna göre, 
ekonomik durgunluk ve artan eşitsizlikler nedeniyle küresel istihdam görünümü 
önümüzdeki 5 yıl içinde bozulacaktır. Söz konusu durum, işsizliğin artması sonu-
cuna yol açacaktır. ILO verilerine göre, ekonomik krizin başlangıcı olarak kabul 
edilen 2008’den bu yana yaşanan iş kaybı sayısı, küresel düzeyde 61 milyona ulaş-
mış durumdadır (ILO, 2015: 11).

Küresel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2015 Raporu’nda, 2014 yılı 
itibarıyla işsiz sayısının, dünya genelinde 201 milyonun üzerine çıkmış olduğu 
belirtilmektedir. Bu rakam, küresel ekonomik kriz öncesine kıyasla 31 milyon in-
sanın daha işsiz kaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, ILO küresel işsizliğin 
2015 yılında 3 milyon; sonraki 4 yıl içinde de 8 milyon artmasını öngörmektedir 
(ILO, 2015: 11). Başka bir ifadeyle, 2019 yılına gelindiğinde 212 milyondan fazla 
kişinin işsiz kalacağı tahmin edilmektedir. Diğer tara�an, raporda yer alan analiz-
ler çerçevesinde, önümüzdeki 5 yıl içinde işgücü piyasasına yeni girecek olanların 
da eklenmesiyle, küresel krizin neden olduğu istihdam açığını kapatabilmek için 
2019 yılına kadar 280 milyon yeni iş yaratılması gerekmektedir. 

ILO raporu, gençlerin, özellikle de genç kadınların, işsizlikten - orantısız şekil-
de - daha fazla etkilenmeye devam ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 
küresel düzeyde 74 milyon genç işsiz olduğu gerçeği, raporda ele alınan çarpıcı 
hususlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (ILO, 2015: 11). ILO’ya göre, iş-
sizlik riski gençler için yetişkinlere oranla 3 kat daha fazladır. Üstelik bu durum, 
eğitim düzeylerindeki iyileşmeye rağmen devam etmekte ve dünyanın pek çok 
bölgesinde toplumsal yaşama sosyal kaoslar olarak yansımaktadır. 

Referans Dönemi: 
Tanımlanmış bir zaman dilimi, 
bir hafta veya bir gün. Türkiye 
işgücü piyasasına ilişkin 
istatistikî verileri Hanehalkı 
İşgücü Anketleri aracılığıyla 
her ayın on beşinde yayınlayan 
Türkiye İstatistik Kurumu, 
referans haftası olarak her 
ayın pazartesi ile başlayıp, 
Pazar ile biten ilk haftasını 
almaktadır.
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Raporda, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerde istihdamda iyileşmeler 
görüldüğünün; buna karşılık, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı ekonomi-
lerde işgücü piyasasındaki problemlerin sürdürdüğünün altı çizilmektedir (ILO, 
2015: 11, 12). Raporda yer alan verilere göre, ABD ve Japonya, işsizlikteki azalışla 
neredeyse kriz öncesi oranları yakalamış olan ülkelerdir. Diğer tara�an, özellikle 
Güney Avrupa ülkelerinde işsizlik oranları hala yüksek düzeyde seyretmektedir. 
Bir süredir küresel ortalamalara göre daha iyi performans sergileyen Latin Ameri-
ka ve Karayipler, Çin, Rusya Federasyonu ile bazı Arap ülkeleri gibi gelişmekte olan 
orta- gelir düzeydeki ekonomilerde ise gidişat bozulmaya başlamış durumdadır. 
Bununla beraber, söz konusu ülkelerin çoğunda önümüzdeki beş yıl içinde eksik 
istihdam ve kayıt dışılığın - inatla - yüksek düzeyde kalacağı öngörülmektedir. 

ILO verilerine göre, ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalışanlardan olu-
şan kırılgan işlerde çalışanların sayısı 2012 yılından bu yana 27 milyon artmış ve 
küresel düzeyde 1.44 milyara ulaşmıştır (ILO, 2015: 12). Bu konuda en çok dikkat 
çeken bölgeler, tüm dünyadaki kırılgan işlerin yarısından fazlasını yaratan Sahra 
Altı Afrika ve Güney Afrika bölgeleridir. Söz konusu bölgelerde, her dört çalışan-
dan üçü kırılgan işlerde istihdam edilmektedir.

ILO, Küresel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2015 (World Employment Soci-
al Outlook: Trends 2015) Raporu’nun tam metnine http://www.ilo.org/wcmsp5/gro-
ups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_337069.
pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 

İşsizliğin küresel, yapısal, kalıcı ve yaygın bir problem haline gelmesi, bu prob-
lemin sosyal politikanın temel ilgi alanları arasına girmesine yol açmıştır. Sosyal 
politika açısından işsizler sadece bir istatistikten ya da bir ekonomik veriden iba-
ret değildir. Söz konusu rakamların bir de gerçek yüzleri, adları, hikayeleri, geçin-
dirmekle yükümlü oldukları aileleri vardır.

Özellikle 1970’lerin ikinci yarısından itibaren büyümenin aynı oranda istih-
dam artışı sağlayamadığı ve işsizliğin arttığı, ülke ekonomilerinin krizler karşı-
sında daha kırılgan hale geldiği ve buna bağlı olarak çok sayıda insanın aynı anda 
işsiz kaldığı, işsiz kalınan sürelerin uzadığı, özellikle gençlerin, kadınların ve en-
gellilerin yüksek oranda işsizlik riski ile karşı karşıya kaldığı ve küresel ekono-
mide yaratılan işlerin büyük bir kısmının niteliksiz işler olması nedeniyle çalışan 
ama yoksul olan insan sayısının arttığı görülmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle 
gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke, istihdamı geliştirmek veya en azından 
sürdürülebilir bir düzeyde tutmak, işsizlikle mücadele etmek ve bunun yanında 
işsizliğin sosyo-ekonomik yaşamda yıkıcı etkiler yaratmasını önlemek amacıyla 
aktif ve pasif istihdam politikaları üretme çabasına girmiştir. Bununla birlikte, 
istihdamın korunması ve işsizlikle mücadele bugün olduğu gibi gelecekte de refah 
kavramına odaklanan tartışmaların temel hareket noktalarından biri olmaya de-
vam edecektir (Deacon, 2011: 412).

ILO’nun Küresel İstihdam Eğilimleri Raporuna göre; 2009 yılı için 40 milyon daha 
fazla insan günlük 1.25 $ kazanç seviyesinde çalışmaktadır. Bununla birlikte, yakla-
şık 1.2 milyar çalışan da (toplam çalışanların %39’u) günde 2 $’ın altında gelir elde 
etmektedir. Çalıştığı halde yeterli gelir elde edemeyen bu insanlar, çalışan yoksullar 
olarak tanımlanmaktadır.
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Çalışma Hakkı ve Çalışma Hakkı Çerçevesinde Düzenlenen 
Sosyal Politika Tedbirleri 
Çalışmanın sadece bir zorunluluk veya özgürlük meselesi olmayıp aynı zamanda 
bir hak olduğu düşüncesi (Koray, 2005: 195), bu hakkın korunması gerekliliğini 
de beraberinde getirmiştir. Bireyin çalışma ve işini serbestçe seçme hakkının ulu-
sal ve uluslararası anlamda korunduğu görülmektedir. Uluslararası koruma kap-
samında değerlendirilebilecek en temel belgeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’dir (Tokol-Alper, 2011: 106). 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesine göre “herkesin çalışma, işini 
özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hak-
kı vardır”. Bununla birlikte, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 
6. maddesine göre “bu sözleşmeye taraf olan devletler, herkesin özgürce seçtiği 
veya benimsediği bir işte çalışarak hayatını kazanma fırsatına sahip olma hakkını 
içeren çalışma hakkını tanır ve bu hakkı korumak için uygun girişimlerde bulu-
nur”. Bununla birlikte 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde sosyal bir hukuk devleti 
olarak tanımlanan ülkemizde de çalışma hakkı, Anayasa’nın 49. maddesinde dü-
zenlenmiş ve böylece ulusal anlamda korunmuştur. Buna göre; “çalışma herke-
sin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma 
hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği 
önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır”. 

Çalışma hakkı, birçok sosyo-ekonomik hakkın bağlandığı temel bir hak konu-
mundadır (Koray, 2005: 195). Bu nedenle sosyal devlet anlayışı içinde ve uygula-
malarında çok önemli bir yere sahiptir. Çalışma hakkını kabul eden sosyal devlet 
anlayışı içinde devlet, işgücünün eğitiminden iş bulmaya, çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesinden işsizlik sigortasına kadar pek çok alanda sosyal politika oluştur-
malıdır. Çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri, sadece 
işgücü piyasasına aktif katılım sürecini, başka bir ifadeyle çalışma dönemini değil; 
aynı zamanda çalışma öncesi ve sonrası dönemleri de kapsamak zorundadır.

Çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri şu şekilde 
sıralanabilir (Koray, 2005: 196- 197):

•	 Yeterli	istihdam	imkânlarının	yaratılması	
•	 Yaşam boyu öğrenme perspektifi içinde mesleki eğitim yoluyla insangücü 

kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi 
•	 İş	arayanlar	ile	işgücü	arayanların	buluşturulması
•	 Çalışma	hayatında	iş	güvencesi	ve	koruyucu	standartların	sağlanması	
•	 Çalışma	hayatında	belirli	bir	gelir güvencesinin sağlanması 
•	 İş	sağlığı	ve	güvenliği	koşullarının	iyileştirilmesi	
•	 Ücretlilere	örgütlenme hakkının kazandırılması 
•	 Aktif	ve	pasif	istihdam	politikaları	aracılığıyla	işsizlik	karşısında	koruma	
•	 Sosyal	güvenlik	sistemi	ile	işgücünün	sosyal risklere karşı korunması 
Yukarıda sayılan sosyal politika tedbirleri dikkate alındığında, sosyal devletin 

çalışma hakkı çerçevesinde çalışma yaşamına müdahale alanının oldukça geniş 
olduğu görülmektedir. 

İşsizliğin Sosyo-Ekonomik ve Bireysel Etkileri 
İşsizlik hem nedenleri hem de sonuçları itibarıyla sosyo-ekonomik bir olgudur. 
Bununla birlikte, işsizliğin bireysel ve toplumsal açıdan neden olduğu problem-
ler, işsizlikle mücadelede sosyal politikalara ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bu 
bölümde, işsizliğin etkileri ekonomik, bireysel ve toplumsal açıdan ele alınacaktır. 

Yaşam Boyu Öğrenme: 
Okul öncesi dönemden 
emeklilik sonrası döneme 
kadar tüm ilgi, bilgi, yetenek 
ve niteliklerin kazanılması 
ve yenilenmesi perspektifini 
ifade etmektedir. 

Çalışma hayatında belirli bir 
gelir güvencesi sağlamanın 
temel aracı asgari ücret 
uygulamasıdır. Asgari ücret; 
işçi ve ailesinin günün 
ekonomik ve sosyal koşullarına 
göre insanca yaşamasını 
sağlayacak, insanlık onuruyla 
bağdaşacak bir ücreti ifade 
etmekte ve ücretin en alt 
sınırını oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda, ne iş 
sözleşmeleriyle ne de toplu 
sözleşmelerle çalışanlara 
asgari ücretin altında bir ücret 
ödenmesi kararlaştırılamaz.

Ücretlilere örgütlenme 
hakkının sağlanmasını 
sendika özgürlüğü şeklinde 
ifade etmek de mümkündür. 
Bireysel sendika özgürlüğü, bir 
yandan çalışanların serbestçe 
sendika kurma ve kurulmuş 
sendikalara üye olabilme 
özgürlüklerini ifade etmekte; 
diğer yandan bireylerin 
sendikalara girmeme veya 
sendikadan özgürce ayrılma 
haklarını kapsamaktadır. 
Kolektif sendika özgürlüğü ise, 
işçi ve işverenlerin kurdukları 
sendikaların yasal olarak 
tanınması ve faaliyetlerinin 
güvence altına alınması 
anlamına gelmektedir.

Sosyal Risk: Ne zaman ortaya 
çıkacağı bilinmemekle ileride 
gerçekleşmesi muhtemel 
ya da muhakkak olan ve 
buna maruz kalan kişinin 
mal varlığında eksilmeye 
neden olan tehlikedir. Sosyal 
riskler, mesleki riskler (iş 
kazası, meslek hastalıkları), 
fizyolojik riskler (hastalık, 
analık, sakatlık, ölüm) ve 
sosyo- ekonomik riskler 
(işsizlik, evlenme ve çocuk 
sahibi olma, konut ihtiyacı) 
olmak üzere başlıca üç grupta 
sını�andırılabilir.
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•	 İşsizliğin Ekonomik Etkileri (Altan, 2009: 124; Biçerli, 2004: 6; Biçerli, 2005: 
419- 420; Serter, 1993: 3; Tokol-Alper, 2011: 82- 83): 
- İşsizlik, ekonomik etkinliğin bir göstergesidir. İşsizlik oranının yüksel-

mesi, bir ekonominin daha fazla üretebilme gücü olduğu halde bunu 
değerlendiremediğini ortaya koymaktadır. 

- İşsizliğin yükselmesi durumunda tüketici nüfus üzerindeki baskı da artar. 
- İşsizlik, bağımlılık oranını da etkilemektedir. İşsizliğin arttığı dönem-

lerde bağımlılık oranı yükselirken; azaldığı dönemlerde bağımlılık oranı 
da geriler. 

- İşsizliğin artması, ekonomideki tasarruf eğiliminin azalmasına ve yatı-
rımların düşmesine neden olur. 

- İşsizlik, gelir dağılımı eşitsizliğini ve yoksulluğu artırır. 
- İşsizliğin yükseldiği dönemlerde transfer harcamaları artar. 
- İşsizlikle birlikte bağımlı çalışanların sayısındaki azalışa bağlı olarak ak-

tif sigortalı sayısı düşer ve dolayısıyla sosyal güvenlik gelirleri azalır. 
- İşsizliğin artması, çalışan sayısı ve işletme karlarını olumsuz yönde etki-

lediğinden vergi gelirleri azalır. 
•	 İşsizliğin Bireysel Etkileri (Altan, 2009: 124; Biçerli, 2004: 6; Biçerli, 2005: 

421; Serter, 1993: 3; Talas, 1997; 128; Tokol-Alper, 2011: 83- 84):
- Genellikle tek geçim kaynağı ücret olan birey ve bakmakla yükümlü ol-

duğu ailesi, bireyin işsiz kalması durumunda bu gelir kaynağından yok-
sun kalır. Bu durumda da bireyin ve ailesinin hayat standardı düşecektir.

- Birey, sahip olduğu insan sermayesini, başka bir ifadeyle vası�arını ve 
entelektüel yeteneklerini kaybetmeye başlar. 

- Özellikle işsizliğin uzun süreli olması durumunda bireyin mesleki bil-
gi ve becerileri aşınır. Bununla birlikte, çalışma yaşamının kazandırdığı 
çalışma disiplini ve alışkanlıklar ortadan kalkar. 

- İşsiz kalan birey tembelliğe alışır ve kendini işe yaramaz hisseder. 
- Uzun süreli işsizlik durumunda bireyin yeni bir iş bulması genellikle 

zorlaşmakta; yeni bir iş bulması halinde ise yeni işindeki istihdam ko-
şulları önceki işine oranla daha kötü olabilmektedir. 

- İşsiz kalan birey, umutsuzluk ve çaresizlik gibi birçok olumsuz duyguya 
sürüklenir; özgüvenini, kendisine olan saygısını ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere karşı itibarını kaybeder. 

- Topluma katkısı olmayan birey moral yönünde çöküntüye uğrar ve top-
luma olan aidiyet duyguları azalır. Bu durumda, bir yandan çalışma ya-
şamının kendisine kazandırdığı sosyalleşme sürecinin dışında kalırken 
diğer yandan kendisini yaşadığı topluma ait hissetmemesine bağlı ola-
rak topluma karşı kin ve nefret duyguları ile dolar. 

•	 İşsizliğin Toplumsal Etkileri (Biçerli, 2004: 6-7; Serter, 1993: 3; Tokol-Alper, 
2011: 84): 
- İşsizlik, sosyal, ahlaki ve ailevi pek çok değerin kaybolmasına yol açar. 

Bu sebeple, toplumda huzur, güven ve istikrarı bozar. 
- İşsizlik sosyal dışlanmaya neden olur.
- İşsiz kitlelerin artışı, toplumsal çözülmeleri ve sosyal gerginlikleri ar-

tırır. Yapılan bazı araştırmalar, işsizlik ile toplumun düzeni ve istikrarı 
açısından tehdit unsuru olarak kabul edilen hırsızlık, kapkaç, suç işleme 
eğilimi, boşanma, intihar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı arasın-
da pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bağımlılık Oranı: Bir 
ülke nüfusunun tamamı 
tüketicidir ancak çalışma 
çağındakiler hem tüketici 
hem de üreticidirler. 
Üretim- tüketim dengesinin 
gerçekleştirilebilmesi 
için üretime katılanların 
kendileriyle birlikte 
üretime katılmayanların da 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde üretimde bulunmaları 
gerekir. Bu çerçevede, üretime 
katılan kişilere bağımlı olan 
nüfusun ölçüsü bağımlılık 
oranıdır.

Sosyal Dışlanma: Toplum 
ve bireyin bütünleşmesini 
sağlayan ekonomik, sosyal, 
siyasal ve kültürel sistemlerin 
bütününden kısmen ya 
da tamamen yoksun olma 
sürecidir.



Sosyal Politika I186

İşsizlik ile suç ve intihar eğilimleri arasındaki ilişkiler hakkında daha ayrıntılı bilgiye M. Ke-
mal Biçerli’nin, İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikaları, (Eskişehir: Anadolu Üni-
versitesi Yay., 2004) adlı kitabının İşsizlik Sorununun Önemi bölümünden ulaşabilirsiniz. 

İşsizliğin bireysel ve toplumsal etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için Tanıl Bora, Aksu 
Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün’ün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz 
Yakalı İşsizliği, (İstanbul: İletişim Yay., 2011) adlı kitabından ulaşabilirsiniz. 

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İZLENEN AKTİF VE PASİF 
İSTİHDAM POLİTİKALARI
İşsizlikle mücadelede izlenen sosyal politikalar aktif istihdam politikaları ve pa-
sif istihdam politikaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tabloda işsizlik-
le mücadelede izlenen başlıca aktif ve pasif istihdam politikaları yer almaktadır. 
Buna göre başlıca aktif istihdam politikaları mesleki eğitim programları, girişim-
ciliğin desteklenmesine yönelik programlar, ücret ve istihdam sübvansiyonları, 
doğrudan kamu istihdamı ile kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri şek-
lindedir. Başlıca pasif istihdam politikaları ise işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, 
çalışmanın paylaşımı, kıdem, ihbar ve iş kaybı tazminatları olarak sayılabilir. 

Aktif ve pasif istihdam politikaları için Asa Sohlman, David Turnham’ın, What Can 
Developing Countries Learn From OECD Labour Market Programmes and Policies?, 
(OECD Development Center, Technical Paper No: 93, 1994) adlı kitabı inceleyebilirsiniz.

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İZLENEN AKTİF VE PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI

AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI      
(TEDAVİ)

PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI            
(ACİL YARDIM)

•	 Mesleki	Eğitim	Programları
•	 Girişimciliğin	Desteklenmesine	Yönelik	
Programlar

•	 Ücret	ve	İstihdam	Sübvansiyonları
•	 Doğrudan	Kamu	İstihdamı
•	 Kamunun	Eşleştirme	ve	Danışmanlık	
Hizmetleri

•	 İşsizlik	Sigortası
•	 İşsizlik	Yardımı
•	 Çalışma	Paylaşımı

o	 Erken	Emeklilik
o	 İş	Paylaşımı
o	 Çalışma	Sürelerinin	Kısaltılması

•	 Kıdem	Tazminatı,	İhbar	Tazminatı,	İş	Kaybı	
Tazminatı

Aktif İstihdam Politikaları 
Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin giderek artması ve kro-
nik bir sosyo-ekonomik problem haline dönüşmesi, işsizlikle mücadelede aktif is-
tihdam politikalarının popüler hale gelmesine yol açmıştır. Aktif istihdam politika-
ları ilk kez 1950’lerde İsveç’te bu isimle tela�uz edilmiştir (Biçerli, 2005b: 3). Her ne 
kadar II. Dünya Savaşı öncesi dönemde de iş yaratma ve mesleki eğitim alanında 
uygulanan işgücü piyasası politikaları olsa da söz konusu politikaların aktif istih-
dam politikaları olarak anılmadığı görülmektedir. 1948 yılında iki İsveçli iktisat-
çı Gösta Rehn ve Rudolph Meidner, ilk kez tam istihdam amacını gerçekleştirirken 
en�asyonu kontrol altında tutan sosyal demokrat bir strateji şeklinde aktif istihdam 
politikalarını tanımlamışladır (Biçerli, 2005b: 3). Bu gelişmeden sonra 1960’larda 
OECD tarafından aktif istihdam politikaları ayrı bir politika olarak kabul edilmiş 
ve 1961 yılında üye ülkeler arasında aktif istihdam politikalarının uygulanmasını 
yaygınlaştırmak amacıyla İşgücü ve Sosyal Sorunlar Komitesi kurulmuştur. 

Bunlar; kamunun eşleştirme ve 
danışmanlık hizmetleri, mesleki 
eğitim, sübvanse edilmiş 
istihdam (özel sektöre yönelik 
ücret ve istihdam sübvansiyonu, 
kendi işini kuranlara yardım ve 
doğrudan kamu sektöründe 
istihdam), gençlere yönelik 
politikalar, sakatlara yönelik 
politikalar, işsizlik sigortası ve 
erken emekliliktir. Bunlardan 
ilk beşi “aktif”, son ikisi ise 
“pasif” politikalar olarak 
sını�andırılmıştır. 

Tablo 7.3
İşsizlikle Mücadelede 
İzlenen Aktif ve Pasif 
İstihdam Politikaları

OECD’ye göre emek 
piyasalarındaki işleyiş 
bozukluklarını iyileştirmeye, 
mesleki becerileri geliştirmeye 
ve emek piyasalarının 
etkinliğini artırmaya yönelik 
politikalar aktif istihdam 
politikaları olarak kabul 
edilirken işsizlere sadece 
gelir desteği sağlanmasına 
yönelik politikalar pasif 
istihdam politikaları olarak 
değerlendirilmektedir.
OECD işsizlikle mücadelede 
izlenen istihdam politikalarını 
7 grupta toplamıştır.
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Aktif istihdam politikaları, emek arzı ve talebi açısından işsizliğin sebeplerini 
ortadan kaldırmaya çalışan ve genellikle belirli grupların hede�endiği politikalar-
dır. Bu politikalarla temel olarak yeni istihdam alanlarının açılması, işsizlerin iş 
bulma zorluklarının giderilmesi, emek arz ve talebini kurumsal olarak bir araya 
getirerek işgücü piyasasına girişin kolaylaştırılması, özellikle uzun dönemli işsiz-
lerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hede�enmektedir (Biçerli, 2005: 
486; Tokol-Alper, 2011: 110). 

Aktif istihdam politikaları, katılımcıların üretken kapasitelerini artırmakta; 
böylece onların daha etkin şekilde iş aramalarına yardımcı olmaktadır. Aktif istih-
dam politikalarının öncelikli hedef kitlesi işsizlik riskiyle daha fazla karşı karşıya 
olan uzun dönemli işsizler ve dezavantajlı gruplardır (kadınlar, gençler, engelliler 
vb.). Başka bir ifadeyle aktif istihdam politikaları oluşturulurken işsizlerin tümü 
değil belirli gruplar hede�enmektedir. Bunun sebebi, aktif istihdam politikaları-
nın yüksek maliyet gerektirmesidir (Biçerli, 2005: 488).

Aktif İstihdam Programlarının Türleri 
İşgücü piyasalarını düzenleyici, işgücü piyasasında dengeyi sağlayıcı tedbirler çer-
çevesinde oluşturulan (Zaim, 1997: 71) başlıca aktif istihdam programları, mes-
leki eğitim programları, girişimciliğin desteklenmesine yönelik programlar, ücret 
ve istihdam sübvansiyonları, doğrudan kamu istihdamı ile kamunun eşleştirme 
ve danışmanlık hizmetleri olarak sıralanabilir.

Mesleki Eğitim Programları: Aktif istihdam politikalarından ilki mesleki 
eğitim programlarıdır. İşsizlikle mücadelede kullanılan temel arz yönlü yöntem-
lerden biri olan mesleki eğitim programları ile işsizlerin ve işsizlik riski ile karşı 
karşıya olan çalışanların beceri ve vasıf seviyeleri yükseltilerek istihdam edilebi-
lirlikleri artırılmaya çalışılmaktadır (Biçerli, 2005: 495). İşgücünün eğitim dü-
zeyinin yükseltilmesi, yapısal işsizlikle mücadelenin temel araçları arasında yer 
almaktadır. Kısa vadede mesleki eğitim programları, uzun vadede mesleki eğitim 
okullarının yaygınlaştırılması sayesinde işgücünün kalitesi artırılacak ve böylece 
yapısal işsizlik azaltılacaktır. 

Mesleki eğitim programları sadece işsizlerin değil, teknolojik gelişmelerin iş-
gücü piyasasında yarattığı etkiler sebebiyle mesleki açıdan yetersiz kalan bireyle-
rin eğitilmesini de kapsamaktadır. Mesleki eğitim, yeniden eğitim veya mesleğe 
yöneltme programları aracılığıyla mesleki bilgi ve becerileri artırılan ve bir işe 
yerleştirilen bireyler, bir yandan toplam üretimin artmasını; diğer yandan işsizlere 
yönelik sosyal harcamaların azalmasını sağlamaktadırlar. 

Diğer tara�an, aktif istihdam politikaları içinde en pahalı uygulama mesleki 
eğitim programlarıdır (Biçerli, 2004: 175). Bu sebeple, mesleki eğitim program-
larından etkin sonuçlar alınabilmesi için bu programların hangi gruplara yönelik 
olarak uygulanacağının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu program-
ların genellikle dezavantajlı kesimler içinde yer alan gençlere ve kadınlara yönelik 
olarak uygulandığı görülmektedir. 

Girişimciliğin Desteklenmesine Yönelik Programlar: Bu politika aracı ile 
ulaşılmak istenen temel amaç, bireylerin kendi işlerini kurarak işsizlikten kurtul-
malarını sağlamaktır. Bununla birlikte, girişimcilik programları ile dolaylı olarak 
bu şekilde kurulan yeni işlerde gelecekte başka kişilere de istihdam imkânı yara-
tılması, işsizlerin düşük ücretli ve güvencesiz istihdamdan kaçınmaları için bir 
alternatif oluşturulması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması da amaçlan-
maktadır. 

İstihdam Edilebilirlik: 
Bireyin istihdama girmesini 
ve çalışma yaşamı boyunca 
istihdamda kalmasını, başka 
bir ifadeyle iş güvencesini 
sağlayacak bilgi, beceri ve 
yeteneklerdeki gelişimi ifade 
etmektedir. Kısaca “istihdam 
edilebilir olma özelliği ya da 
niteliği” olarak tanımlanabilir.
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Rekabetin giderek arttığı bir dünyada hem doğrudan hem de dolaylı olarak yeni 
istihdam imkânları yaratması sebebiyle girişimciliğin işsizlikle mücadelede etkin bir 
yöntem olarak kullanıldığı görülmektedir. Uygulama ülkeden ülkeye değişse de kü-
çük işletmelerin ve kendi işini kuranların genellikle bölgesel olarak kredilendirildik-
leri görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıya programın başlangıcında belirli bir 
para verilmesi veya katılımcıya işsizlik sigortası yerine belirli bir harçlık ödenmesi şek-
linde uygulamada iki farklı sübvansiyon yöntemi kullanılmaktadır (Biçerli, 2005b: 8). 

Diğer tara�an girişimciliğin desteklenmesine yönelik programlar kapsamında 
katılımcılara sadece gerekli finansmanın sağlanması değil, aynı zamanda bir giri-
şimcinin sahip olması gereken niteliklerin kazandırılmasına yönelik danışmanlık 
hizmetlerinin de verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, programdan beklenen 
sonuçların alınabilmesi için katılımcılara girişimin gerçekleştirileceği bölgeyi iyi 
tanıyan sanayi odası, ticaret odası, meslek birlikleri, bankalar vb. profesyonel ku-
ruluşlardan danışmanlık hizmetleri sağlanması son derece önemlidir. 

Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları: Ücret ve istihdam sübvansiyonları, geliş-
miş ülkelerin pek çoğunda uygulanan talep yönlü aktif istihdam politikaları ara-
sındadır. Uygulama kapsamında hükûmetler, işverenlere sübvansiyon programı 
ile desteklenen gruptaki işsizleri istihdam etmeleri karşılığında vergi indirimleri 
veya ücret ya da prim katkısı sağlamaktadır (Biçerli, 2005: 489). Bu uygulama ile 
işgücü maliyetleri ucuzlatılarak istihdam artışı teşvik edilmektedir. 

Aktif istihdam politikaları çerçevesinde, emek arzını eğitim yoluyla talebin ihti-
yaçlarına uyarlama süreci hem pahalı hem de uzun bir süreci gerektirdiğinden, işsiz-
lik probleminin şiddetini acil olarak azaltmak için talep yönünden önlem alınması 
gerekmektedir. Dezavantajlı kesimlerin özel sektörde istihdam edilmesinin sübvansi-
yonlarla desteklenmesi, bu amaca yönelik bir politika olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ücret ve istihdam sübvansiyonları özellikle OECD ülkelerinde ve ABD’de işsizlikle 
mücadelede yaygın olarak kullanılan yöntemler arasındadır (Biçerli, 2005: 491). 

Doğrudan Kamu İstihdamı: İşsizlere kamu sektöründe istihdam imkânı ya-
ratan bu tür programlar genel olarak yaygın ve büyük ölçekli işsizlik problemi ile 
mücadelede kullanılmaktadır. Doğrudan kamu istihdamına yönelik programların 
temel amacı, iş bulma ümidi düşük olan dezavantajlı kesimlerin hem iş pratikleri-
nin sağlanması hem de sosyal açıdan dışlanmalarının önlenmesidir (Biçerli, 2004; 
138). Bu bağlamda, doğrudan kamu istihdamı, diğer aktif istihdam politikaları ile 
işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması söz konusu olmayan kesimler için bir 
son çare uygulaması olarak değerlendirilebilir. 

Öte yandan doğrudan kamu istihdamı ile ilgili ampirik çalışmalar, bu prog-
ramların iş bulma ihtimalleri çok düşük olan işsizlerin hem iş pratiği yapmalarını 
hem de sosyal açıdan dışlanmalarını engellemeyi hede�emelerine rağmen uygu-
lamada söz konusu hede�ere ulaşılamadığını göstermektedir (Biçerli, 2005b: 11). 
Bu durumun başlıca nedeni, çalıştırıldıkları işlerin (ev temizliği, çocuk bakımı, 
bahçe işleri, peyzaj düzenleme) katılımcıların işgücü piyasasındaki konumları-
nı güçlendirmekten uzak oluşudur. Bununla birlikte, doğrudan kamu istihdamı 
programlarının katılımcılarının istihdama entegre edilememesinin arkasında 
yatan diğer bir neden, bu programların işsizlik sigortasından yararlanma süresi 
dolan işçilerin işsizlik sigortasından yeniden yararlanmalarını sağlamak amacıyla 
bir ara çözüm olarak kullanılıyor olmasıdır (Biçerli, 2005b: 11). 

Kamunun Eşleştirme ve Danışmanlık Hizmetleri: Kamunun eşleştirme ve 
danışmanlık hizmetleri, günümüzde pek çok ülkede aktif istihdam politikaları 
arasında önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamunun eşleştirme ve 
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danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmesindeki temel amaç, işgücü piyasasındaki 
bilgi eksikliğini gidererek işçi ve işveren arasındaki eşleşmeyi sağlayabilmektedir. 

Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler şu şekilde sıralanabilir (Biçerli, 2005: 499: 
•	 İşsizlerin	bölgesel	olarak	pazarlanılabilir	niteliklerinin	belirlenmesi,	
•	 İşsizlerin	iş	bulabilmesi	için	yeniden	eğitimin	gerekli	olup	olmadığına	ka-

rar verilmesi, 
•	 İşsizlerin	mesleki	eğitim	programlarına	ve	iş	arama	seminerlerine	yönlen-

dirilmesi, 
•	 Açık	işler	ile	iş	arayanların	öz	geçmişlerinin	karşılaştırılarak	uygun	eşleş-

menin gerçekleştirilmesi, 
•	 Çeşitli	meslekler	için	gelecekteki	emek	talebinin	tahmin	edilmesi	ve	bunun	

yayınmlanması. 
İş arama yardımı, danışmanlık ve eşleştirme faaliyetleri genelde kamu istihdam 

bürolarının sorumluluğunda olmakla birlikte, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
pek çok ülkede özel istihdam bürolarının da bu amaçla kullanıldığı görülmektedir. 

Türkiye’de kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri hangi kurum tarafından 
yürütülmektedir? 

Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan aktif istihdam politikaları nelerdir? 

Aktif İstihdam Politikalarının Etkileri
Aktif istihdam politikalarının işgücü piyasalarını çeşitli açılardan etkileyebildiği 
görülmektedir. Bu bölümde, söz konusu etkileri olumlu ve olumsuz etkiler olarak 
ele alacağız. 

Öncelikle aktif istihdam politikalarının işgücü piyasasında yarattığı olumlu 
etkiler şu şekilde özetlenebilir: 

•	 Bireylerin	daha	çabuk	iş	bulmasını	sağlar.	Böylece,	işsiz	geçirilen	süreler	kısalır.
•	 Aktif	istihdam	programları	(özellikle	mesleki	eğitim	programları)	katılanların	

üretken kapasitelerini artırdığından daha etkin şekilde iş aramalarını sağlar. 
•	 Nitelik	düzeyleri	yükseldiğinden,	katılımcıların	verimliliğin	ve	ücretlerin	

düşük olduğu sektörlerden yüksek olduğu sektörlere doğru mobilitesi artar.
•	 Gençlere	yönelik	aktif	istihdam	programlarının	iş	tecrübesini	ikame	etmesi	

yoluyla, işverenlerin işgücü piyasasına ilk kez giren ve bu sebeple iş tecrü-
besi bulunmayan gençlere yönelik ayrımcı tavırları engellenebilir. 

•	 Uzun	 dönemli	 işsizlere	 yönelik	 aktif	 istihdam	 programları	 aracılığıyla,	
işverenlerin uzun dönemli işsizleri mesleki becerileri aşınmış ve çalışma 
disiplinini kaybetmiş kişiler olarak görmeleri ve onları işe almada direnç 
göstermeleri önlenebilir. 

•	 Bireysel	 faydalarının	yanı	 sıra,	 çok	sayıda	makro	ekonomik	ve	 sosyal	et-
kisi de bulunmaktadır. Aktif istihdam politikaları, işsizliği azaltarak ve is-
tihdamı artırarak bir yandan vergi tabanının genişlemesini; diğer yandan 
hırsızlık, gasp, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, intihar, boşanma vb. 
toplumsal problemlerin azalmasını sağlayacaktır. 

•	 İşsizlik	sigortasından	yararlananların	aktif	istihdam	programlarına	(Ör:	mes-
leki eğitim programları, geçici istihdam programları) katılmalarının zorunlu 
hale gelmesi durumunda, çalışmak istemeyenler daha kolay tespit edilebil-
mekte ve işsizlik sigortası fonunun suiistimal edilmesi önlenebilmektedir (Bi-
çerli, 2005b: 6). Bu sayede, işsizlik sigortasının maliyeti de azalabilmektedir. 

2

3
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•	 Girişimciliğin	desteklenmesi	gibi	aktif	istihdam	programları	sayesinde	sa-
dece katılımcıların doğrudan istihdama katılması değil, dolaylı olarak baş-
ka kişilere de iş imkânı yaratılması sağlanabilmektedir. 

Öte yandan, çeşitli faydalarına karşılık aktif istihdam politikalarının birey, top-
lum ve devlet açısından bazı maliyetleri de bulunmaktadır. Söz konusu maliyetleri 
şu şekilde sıralayabiliriz:

•	 İlk	olarak,	bireysel	maliyetler	dikkate	alındığında;	aktif	 istihdam	programla-
rında bazı durumlarda katılımcıların doğrudan maliyetleri üstlenmek zorunda 
kaldıkları görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcılar iş arama faaliyetlerine 
yeterince zaman ayıramama ve mobilitelerinin azalması sonucunu doğuran ki-
litlenme etkisi gibi dolaylı maliyetlere de katlanabilmektedirler. (Biçerli, 2005b: 
6) Kilitlenme etkisine göre, aktif istihdam programları uygulanmıyor olsaydı 
bölgeyi terk edebilecek durumda olan işçiler programa katıldıkları için işsiz-
liğin fazla olduğu bölgelerde kalabilmektedirler. Böyle bir durumda da işsizlik 
süreleri uzadığından daha fazla gelir kaybına uğramaktadırlar. 

•	 Aktif	istihdam	programları	daha	çok,	işgücü	piyasalarında	iş	bulma	ihtima-
li daha düşük olan dezavantajlı gruplara yönelik olarak düzenlendiğinden, 
bu programlara katılan kişiler işverenler tarafından bazen kendi kendilerine 
iş bulamayacak işe yaramaz kişiler olarak değerlendirilebilmektedir (Biçer-
li, 2005: 489). Böyle bir durumda ortaya çıkan olumsuz etkiye damgalanma 
etkisi adı verilmektedir. 

•	 Aktif	 istihdam	 politikaları,	 devlete	 de	 önemli	maliyetler	 yükleyebilmek-
tedir. Örneğin, daha önce de değinildiği gibi, mesleki eğitim programları 
oldukça maliyetli aktif istihdam politikası araçlarındandır. 

•	 Aktif	istihdam	politikalarının	toplumsal	açıdan	yarattığı	üç temel olumsuz 
etkiden bahsedilebilir:
- Bunlardan ilki, etkinlik kaybı etkisidir. (Biçerli, 2005: 488) Daha önce de üze-

rinde durulduğu üzere aktif istihdam politikaları yüksek maliyet gerektirdi-
ğinden belirli dezavantajlı grupları hedef almaktadır. Burada hede�emenin 
yanlış yapılması durumunda etkinlik kaybı etkisi ortaya çıkmaktadır. 

- İkinci olarak istihdam sübvansiyonu uygulaması ile işverenlere doğru-
dan parasal yardım yapılması ya da vergi indirimi sağlanması yoluyla 
hede�enen kitlenin istihdam maliyetleri azaltılmakta ve söz konusu kişi-
lerin istihdamı işverenler açısından göreli olarak karlı hale gelmektedir. 
Dolayısıyla, hede�enen kitlenin istihdamı işgücü piyasasındaki diğer 
kişilerin istihdamının azalmasına yol açabilmektedir. Örneğin; gençle-
rin istihdamının sübvanse edilmesi işe alımlarda yetişkinlerin daha az 
tercih edilmesine neden olabilir. Bu durumda, karşılaşılan olumsuz etki 
ikame etkisi olarak adlandırılmaktadır (Biçerli, 2005: 488). İkame etkisi-
nin ortaya çıkması durumunda işsizlik genel anlamda azaltılamamakta 
işsizliğin çeşitli gruplar arasındaki dağılımı değişmiş olmaktadır. 

- Son olarak, aktif istihdam programlarının yarattığı diğer bir olumsuz etki 
işten çıkarılma etkisidir. (Biçerli, 2005: 488- 489). Aktif istihdam politika-
ları ile hede�enen grupların (gençler, kadınlar, uzun süreli işsizler) istih-
damı sübvanse edilerek göreli olarak ucuz hâle getirildiğinde, bu işsizleri 
çalıştıran işverenler işgücü piyasasında rekabet avantajı kazanmaktadırlar. 
Bu durumda, söz konusu firmaların piyasa payları artmakta ve piyasadaki 
rekabet yapısı bozulmaktadır. Dolayısıyla, diğer firmalar küçülme yoluna 
gidebilmekte ve işçi çıkarmayı tercih edebilmektedirler.
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Pasif İstihdam Politikaları 
Pasif istihdam politikaları işsizlik oranlarını azaltmak yerine işsizliğin birey, ai-
lesi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlayan ve bunun için 
de işsizlere belirli bir ekonomik güvence sağlamaya yönelik tedbirlerdir (Biçerli, 
2005: 482; Koray, 2005: 225; Tokol-Alper, 2011: 108). Başka bir ifadeyle bu politi-
kalar, aktif istihdam politikalarında olduğu gibi yeni istihdam alanları yaratmaya 
ve istihdam hacmini artırmaya yönelik önlemleri kapsamamaktadır. Pasif istih-
dam politikaları, gelişmekte olan ülkelerden çok, gelişmiş ülkelerde daha yoğun 
şekilde uygulanmaktadır. 

Pasif İstihdam Programlarının Türleri 
İşleyişleri ülkeden ülkeye farklılık gösteren başlıca pasif istihdam programları, 
işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, çalışmanın paylaşımı ile kıdem, ihbar ve iş kaybı 
tazminatları olarak sayılabilir. 

İşsizlik Sigortası: Pasif istihdam politikalarının ilk aracı olan işsizlik sigortası, 
pasif istihdam programları arasında en fazla öneme sahiptir. Literatürde işsizlik 
sigortası ile ilgili çok sayıda tanımlama mevcuttur. Ancak genel bir tanım yapmak 
gerekirse işsizlik sigortası, kendi iradesi dışında işini kaybeden kişilerin karşılaştık-
ları gelir kaybını geçici bir süre veya yeni bir iş buluncaya kadar gidermeyi amaç-
layan ve sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren bir sigorta dalı ve sosyal politika 
aracıdır (Altan, 2009: 136; Biçerli, 2005: 482; Tokol-Alper, 2011: 108). İşsizlik sigor-
tası uygulaması, aynı zamanda işsiz kalan kişiye vasıf ve yeteneklerine göre daha 
iyi koşullarda uygun bir iş bulması fırsatını da sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, 
işsizler işsizlik sigortası sayesinde iş ararlarken daha seçici olabilmektedirler. 

İşsizlik sigortasının finansmanı genellikle devlet, işçi ve işveren tarafından 
ödenen primler ile karşılanmaktadır. İşsizlik sigortası kapsamında yer alan bir 
işçi, çalıştığı dönem süresince fona katkıda bulunarak azaltılmış bir gelire sahip 
olacaktır. Ancak işsiz kaldığı dönemde alacağı işsizlik ödeneği ile bu kaybı gidere-
bilecektir. Bir işçinin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için temel olarak gay-
riidari şekilde işsiz kalması ve belirli bir süre prim ödemiş olması gerekmektedir. 

ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi’ne göre; işsize çalıştığı sırada son ayda aldığı ücretin 
%45’inin altında olmamak şartıyla ülkeden ülkeye değişen sürelerde (bazı ülkeler 
için bu süre 3 yıla kadar uzarken bazı ülkelerde 6 ay ile 1 yıl arasında devam etmek-
tedir) işsizlik ödeneği ödenmektedir. 

İşsizlik sigortası uygulamasının bir diğer amacı, işsizlik sebebiyle meydana 
gelebilecek satın alma gücü düşüşünü önlemek ve böylece işsizliğin daha da art-
masının önüne geçebilmektir (Biçerli, 2005: 483). Bununla birlikte, uygulama iş-
sizlerin yalnızca parasal olarak desteklenmelerini değil, etkin bir mesleki eğitim 
ve iyi işleyen bir işe yerleştirme sistemini de içermektedir. Bu yönüyle, pasif bir 
istihdam politikası aracı olan işsizlik sigortası uygulamasının, işsizlere yönelik dü-
zenlenen mesleki eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla aktif 
istihdam politikaları ile birlikte yürütüldüğü görülmektedir. 

Öte yandan, işsizlik sigortası kimi zaman işsizliği artırıcı sonuçlar da doğu-
rabilmektedir. İşsizlik sigortası, iş aramanın ve boş zamanın fırsat maliyetlerini 
azaltarak bireylerin rezervasyon ücretlerini artırmaktadır (Biçerli, 2005b: 6). Re-
zervasyon ücreti artan bireyler, hem düşük ücretli işleri kabul etmek istememekte 
hem de iş arama çabalarını azaltabilmektedirler. Bu bağlamda, işsiz kişiler işsiz-

Rezervasyon Ücreti: 
Bireylerin işgücü piyasasında 
çalışmaya razı oldukları en 
düşük ücret düzeyi.
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lik fonundan daha uzun süre yararlanarak sistemi suiistimal edebilmektedirler. 
Örneğin; 20 OECD ülkesi arasında yapılan bir araştırmaya göre işsizlik sigorta-
sı ödeneklerinin %10 artırıldığı ya da işsizlik sigortası süresinin bir ay uzatıldığı 
durumlarda işsizlik oranında %1’lik bir artış gözlenmiştir (Varçın, 2004: 17). Bu 
durum, günümüzde işsizlik sigortasına ciddi eleştiriler yöneltilmesine yol açmak-
tadır. Bu bakımdan, işsizlik sigortasının kapsamındaki işsizlere ödenecek sigorta 
bedeli ve bu ödemelerin süresi son derece önemlidir.

 
İşsizlik sigortası hakkında ayrıntılı bilgi için Faruk Andaç’ın, İşsizlik Sigortası, (An-
kara: TÜHİS Yay., 2. Baskı, 2010) adlı kitabını inceleyebilirsiniz. 

İşsizlik sigortası kapsamında sağlanan yardımlar nelerdir?

- İşsizlik Yardımı: 
İşsizlere minimum yaşam standardı sunmayı amaçlayan bu uygulama daha 

çok sosyal devlet ilkesini benimsemiş gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmaktadır 
(Biçerli, 2005: 484; Tokol-Alper, 2011: 109). Genellikle yoksulluğu önlemede son 
araç olarak kullanılan işsizlik yardımı uygulamasının ülkeden ülkeye farklılık gös-
terdiği görülmektedir. İşsizlik yardımları, bazı ülkelerde refah hizmetleri içinde 
sistematik şekilde yürütülürken bazı ülkelerde sadece ihtiyaç duyulduğu zaman-
larda devreye sokulabilmektedir. 

İşsizlik yardımının, işsizlik sigortasından farklılaştığı iki temel husus vardır. İlk 
olarak işsizlik yardımının finansmanı sadece devlet tarafından karşılanmaktadır. 
İkinci olarak işsizlik yardımı işsizlik sigortasında olduğu gibi belirli bir süreyi kapsa-
yabileceği gibi muhtaçlık durumu devam ettiği sürece de yardım yapılabilmektedir. 

İşsizlik yardımında temel hedef, daha çok işsizlik sigortası kapsamında bu-
lunmayan yoksul ailelere veya işsizlik sigortasından yararlanma süresi bitmiş iş-
sizlere yardım sağlamaktır. Öte yandan, işsizlik yardımının da işsizlik sigortası 
gibi işsiz kalmayı daha cazip hale getirdiği durumlar söz konusu olabilmektedir. 
Bu bağlamda, her iki uygulamanın da amacına hizmet etmesi için bu politikalar 
dâhilinde yapılan ödemelerin, bireylerin çalışma ile elde edecekleri gelirlerden 
daha düşük olması gerekmektedir. Böylece bireyler aktif olarak iş aramaya teşvik 
edilebilecektir. 

Çalışma Paylaşımı: İşsizlikle mücadelede kullanılan diğer bir pasif istihdam 
politikası aracı olan çalışma paylaşımı birkaç şekilde gerçekleşebilmektedir. Bun-
lar; erken emeklilik, iş paylaşımı ve çalışma sürelerin kısaltılması şeklinde sayılabi-
lir (Biçerli, 2005: 485). Erken emeklilik uygulamasında; normal emeklilik yaşı do-
lan bireyler emekliye sevk edilmekte ve bu kişilerin işleri işsizlere verilmektedir. 
İş paylaşımında işler kısımlara bölünerek daha fazla sayıda işsize istihdam imkânı 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışma sürelerinin kısaltılması uygulamasında ise 
fazladan istihdam olanağı sağlanabilmesi için mevcut çalışanların çalışma süreleri 
azaltılmaktadır. Öte yandan bu yöntemde üretimde tam zamanlı çalışma açısın-
dan net bir istihdam artışı söz konusu olmadığından çalışma paylaşımına yönelik 
ciddi eleştiriler bulunmaktadır. 

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve İş Kaybı Tazminatı: Pasif istihdam 
politikaları kapsamında yürütülen başka bir uygulama, kıdem tazminatıdır. Kı-
dem tazminatı, işine son verilen işçilerin tazminat ile ödüllendirilmesi anlamı-
na gelmemekte esas olarak işverenlerin işçiyi kolayca işten çıkarmasını önlemek 
için geliştirilmiş bir iş güvencesi sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşveren-
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lerin işten çıkarılan personele kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulması ile 
amaçlanan, mevcut personeli değişen koşullar doğrultusunda eğiterek işletme ih-
tiyaçlarına göre istihdam etmeye devam etmeyi tercih etmelerini sağlamaktır. Bu 
bağlamda, kıdem tazminatı bir yandan iş güvencesi sağlarken diğer yandan, işçi 
devrini azaltmaktadır (Varçın, 2004: 21). 

İhbar tazminatı ise işverenin işçiyi hemen işten çıkarmak istemesi durumun-
da önceden yapılan ihbarda belirlenen süre içinde işçiye ödenmesi gereken ücret 
miktarını kapsamaktadır. Ancak işten çıkartılan bir işçinin, bir süre için de olsa 
işte tutulmasının yol açacağı sakıncaları gözeten işverenler, genel olarak kıdem ve 
ihbar tazminatlarını birlikte ödeyip bildirimin hemen ardından iş ilişkisini sona 
erdirmektedirler.

Son olarak iş kaybı tazminatı özelleştirme nedeniyle işini kaybedenlere yöne-
lik bir tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamdaki kişilere, iş kaybı 
tazminatı adı altında yapılan ödemenin yanı sıra sunulan diğer hizmetler; meslek 
geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitiminin verilmesi ve yeni bir iş bulmaya 
yardımcı olunması şeklindedir.

Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan pasif istihdam politikaları nelerdir? 

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA İŞSİZLİĞİN BOYUTLARI
Türkiye işgücü piyasası, istihdamın sektörel dağılımı itibarıyla tarım sektörü-
nün payı ve ücretsiz aile işçiliği, kayıt dışı istihdamın yüksek olması, işsizliğin 
yapısal bir problem haline gelmesi, kadın ve gençlerin işgücü piyasasındaki de-
zavantajlı durumları ve işsizlikten göreli olarak daha fazla etkilenmeleri, işgücü-
ne katılmama yönündeki eğilimin yüksek olması ve bölgesel işsizlik oranların-
daki farklılıklar gibi kendine özgü karakteristiklere sahiptir. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına 
göre, Türkiye işgücü piyasasında iş aradığı halde bulamayanların sayısı 2014 
yılı itibarıyla 2 milyon 839 bindir. Bu anlamda, işsizlik oranı %10.1 seviyesinde-
dir. Ancak, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip Türkiye’de işsizlik sorunu 
sadece bir açık işsizlikten ibaret değildir (Ataman, 2003: 3). Türkiye’de işsizlik 
sorununun gerçek anlamda ortaya konulabilmesi için açık işsizlik oranlarının 
eksik istihdam sorunu ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlam-
da, Türkiye’de düşük katma değerle çalışan ve düşük gelir elde edenler açısın-
dan yaşanan eksik istihdam sorununun da en az açık işsizlik kadar önemlidir. 
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; 2014 yılı itibarıyla Türkiye’ de eksik 
istihdamda bulunanların sayısı 1 milyon 150 bindir. Bu noktada, TÜİK’ in eksik 
istihdamı nasıl tanımladığı önem kazanmaktadır. ILO tarafından düzenlenen 
16. Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda ölçüm zorluğu nedeniyle mevcut ek-
sik istihdam tanımı yeniden değerlendirilmiş; eksik istihdamın zamana bağlı 
eksik istihdam ve yetersiz istihdam kavramları ile tanımlanmasına karar veril-
miştir. Bu çerçevede TÜİK tarafından 2009 yılı Şubat ayından başlamak üzere 
kullanılmakta olan zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam tanımla-
maları şu şekildedir; 

•	 Zamana bağlı eksik istihdam: Referans ha�asında istihdamda olan, esas 
işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalış-
mış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu 
takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilerdir.
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•	 Yetersiz istihdam: Zamana bağlı eksik istihdam kapsamında yer almamak 
koşuluyla, referans ha�asında istihdamda olan, son 4 ha�a içinde mevcut 
işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramış olan ve 
böyle bir iş bulduğu takdirde 2 ha�a içinde çalışmaya başlayabilecek olan 
kişilerdir.

İşsizlik analizine başlamadan önce problemin başlıca sebeplerinin ortaya ko-
nulması faydalı olacaktır. İşsizlik probleminin temel sebepleri aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir (Murat, 1999: 318); 

- Sosyal ve ekonomik nitelikli mevcut yapısal dinamikler:
•	 Gelişmekte	olan	pek	çok	ülkede	olduğu	gibi,	Türkiye’de	de	nüfus	artış	

hızı yüksektir. Ancak ekonomik yapı içinde işgücü miktarındaki artışı 
karşılayacak oranda istihdam imkanı yaratılamamaktadır.

•	 Kırsaldan	kente	göç	ve	hızlı	şehirleşme,	istihdam	sorununun	niteliğini	
değiştirmektedir. Kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal faaliyet içinde üc-
retsiz aile işçisi olarak istihdamda kabul edilen kişiler, şehre göç ettik-
lerinde açık işsiz haline dönüşmekte ve özellikle hizmetler sektöründe 
kayıt dışı işlere yönelmektedir.

- Uygulanan iktisat politikası tedbirleri ve benimsenen sanayileşme modeli:
•	 Türkiye’de	işgücü	piyasasına	ilişkin	sağlıklı	ve	sürekli	bir	bilgi	akışı	sağ-

layabilecek etkin bir enformasyon sistemi henüz tam olarak kurulama-
dığından, geçmişte işgücü piyasasının işleyişine yönelik doğru ve etkili 
politikalar oluşturulamamıştır. 

•	 İstihdam	imkanlarını	geliştirecek	yatırımlara	öncelik	verilmemesi,	eği-
time yeteri kadar kaynak ayrılmaması ve çalışma mevzuatındaki eksik-
likler, işsizlik probleminin kronikleşmesine yol açmıştır. 

Öte yandan, Türkiye işgücü piyasasında işgücüne dahil olmama yönünde-
ki eğilimin yüksek olması, işsizliğin gerçek boyutunun görülebilmesi açısından 
önemli olan diğer bir husustur. 2014 yılı itibarıyla Türkiye’de 22 milyon 880 bin 
kişi işgücüne dahil olmayan nüfus içindedir. Bütün bu açıklamalar dikkate alın-
dığında, Türkiye’de işsizlik ve istihdam sorunlarının bir arada yaşanıyor olduğu 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

İşsizliğin Cinsiyete Göre Dağılımı
TÜİK’in işgücü piyasası verilerine göre; 2014 yılı itibarıyla toplam işsizlik oranı, 
bir önceki yıla oranla yükselmiş ve %9.9 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranla-
rı cinsiyetler itibariye incelendiğinde ise, kadın işsizlik oranının (%11.9) erkek 
işsizlik oranından (%9.0) yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, tarım 
dışı sektörlerdeki işsizlik oranları açısından cinsiyetler arasındaki fark daha da 
açılmaktadır. 2014 yılı itibarıyla tarım dışı sektörlerde kadın işsizlik oranı %16.5 
ile erkek işsizlik oranının (%10.3) 6.2 yüzde puan üzerindedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılının Şubat ayından itibaren işsizlik işsiz-
liğin hesaplanmasında kullanılan yöntemi değiştirmiştir. Bu bağlamda, bir kişinin 
işsiz sayılabilmesi için kullanılan “iş arama süresi” kriterinde “son üç ay” yerine 
“son dört ha�a” dikkate alınmaya başlanmıştır.

İşgücüne Dahil 
Olmayanlar: Referans 
tarihinde istihdamda olmayan 
ve işsiz kesime girmeyen 15 
+ yaş grubundaki hanehalkı 
fertleri, iş bulma ümidi 
olmayanlar, ev hanımları, 
öğrenciler, emekliler, 
mevsimlik çalışanlar, 
çalışamaz halde olanlar vb. bu 
gruptadır.
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Yıllar İşsizlik (1.000 kişi) İşsizlik Oranı (%) Tarım Dışı İşsizlik Oranı 
(%)

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

2005 652 1.867 2.520 10.3 10.3 10.3 18.8 12.4 13.6

2006 670 1.777 2.446 10.3 9.7 9.9 17.9 11.3 12.6

2007 660 1.716 2.376 11.0 10.0 10.3 17.3 11.4 12.6

2008 734 1.877 2.611 11.6 10.7 11.0 18.1 12.3 13.6

2009 979 2.491 3.471 14.3 13.9 14.0 21.9 16.0 17.4

2010 959 2.088 3.046 13.0 11.4 11.9 20.2 13.2 14.8

2011 885 1.730 2.615 11.3 9.2 9.8 17.7 10.7 12.4

2012 883 1.635 2.518 10.8 8.5 9.2 16.4 9.9 11.5

2013 1.033 1.714 2.747 11.9 8.7 9.7 17.4 10.1 12.0

2014 1.040 1.813 2.853 11.9 9.0 9.9 16.5 10.3 12.0

Kaynak: TÜİK: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “15 + Yaştaki Nüfusun İşgücü Du-
rumu, Toplam- Kadın- Erkek”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 
16.11.2015.

Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre; Türkiye’de işsizlik oranları küresel 
ekonomik krizin etkisiyle 2000’li yılların sonlarında yükselmiştir. Bu durumun 
sebeplerinden bir diğeri, ücretsiz aile işçisi olarak işgücü içinde yer alan kadın-
ların son yıllarda tarımda meydana gelen çözülmenin etkisiyle işsiz kalmaları ile 
ekonomik kriz döneminde ortaya çıkan ilave işgücü etkisi ile işgücü piyasasına 
katılımlarının artması ve aktif şekilde iş aramaya başlamalarıdır. Özellikle 2009 ve 
2010 yıllarında kadın işsizlik oranlarında görülen göreli artış, söz konusu durumu 
somut şekilde ortaya koymaktadır. İşsizlik oranları cinsiyetler itibarıyla değerlen-
dirilirken dikkati çeken diğer bir husus; kadın işgücü için tarım dışı işsizlik oran-
larının çok yüksek olmasıdır. 2014 yılı itibarıyla %11.4 olan erkek işsizlik oranı, 
tarım dışı sektörlerde %13.2’ye yükselirken; kadınlarda %13 olan işsizlik oranı 
tarım dışı sektörlerde %20’ler düzeyinde gerçekleşmiştir.

İşsizliğin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı
İşsiz nüfus eğitim düzeyleri açısından incelendiğinde, okur-yazar olmayan, ni-
teliksiz nüfus grubunda işsizlik oranının göreli olarak düşük olduğu görülmek-
tedir. 2014 yılında okur-yazar olmayan nüfusta işsizlik oranı %6.3’tür. Niteliksiz 
ya da düşük nitelikli olarak sını�anan lise altı eğitimliler arasındaki işsizlik ora-
nı ise %9.4’tür. Buna karşılık, lise ve dengi meslek okulu ile üniversite eğitimi 
almış nüfus grubunda işsizlik oranlarının yüksek olması dikkat çekicidir. Aynı 
yıl itibarıyla genel lise mezunlarının işsizlik oranı %11.9; mesleki teknik lise 
mezunlarının işsizlik oranı %10.6 ve yükseköğretim mezunlarınınki ise %10.6 
düzeyindedir.

Tablo 7.4
İşsizlik, İşsizlik Oranı 
(15+ Yaş Grubu)

İlave İşgücü Etkisi: Özellikle 
ekonomik kriz dönemlerinde 
hanehalkı içinde istihdamda 
yer alan kişinin (genellikle 
aile reisi) işini kaybetmesiyle, 
hanehalkının halihazırda 
işgücüne katılmayan diğer 
fertlerinin (genellikle kadınlar 
ve gençler) iş araması 
durumudur.
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Eğitim Düzeyi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Okur 
Yazar 
Olm.

İşsiz 60 55 55 64 87 69 56 45 57 73

İşsizlik 
Oranı 

(%)
4.5 4.4 5.2 6.3 8.0 6.0 4.6 3.9 4.9 6.3

Lise Altı 
Eğitimli

İşsiz 1.465 1.411 1.337 1.506 2.033 1.767 1.457 1.363 1.482 1.516

İşsizlik 
Oranı  

(%)
9.6 9.3 9.8 10.7 13.9 11.6 9.3 8.7 9.3 9.4

Lise ve 
Dengi 

Meslek 
Okulu

İşsiz 708 687
Gen. 
Lise

380 387 498 432 351 335 355 355

13.9 14.1 18.0 15.9 12.6 11.8 12.0 11.9

İşsizlik 
Oranı 

(%)
13.6 12.8

Mes. 
Tek. 
Lise

294 292 393 332 285 272 296 303

12.0 11.7 15.6 13.2 11.0 10.1 10.5 10.6

Yüksek 
Öğretim 

İşsiz 287 293 311 362 459 446 467 503 557 606

İşsizlik 
Oranı 

(%)
10.2 9.5 9.7 10.3 12.1 11.0 10.4 10.1 10.3 10.6

Kaynak: TÜİK: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “Eğitim Durumuna Göre İşgücü Duru-
mu”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 16.11.2015.

Yukarıdaki verilere göre; eğitim düzeyleri açısından işsizlik riski ile en faz-
la karşı karşıya olan grup lise mezunlarıdır. Bununla birlikte, belirli bir nitelik 
kazanmış meslek okulu mezunları arasındaki işsizliğin lise mezunları arasındaki 
işsizlik oranına yakın olması dikkat çekicidir. Meslek okulu mezunlarının yüksek 
işsizlik oranları, Türkiye’de mesleki eğitimin mezunlarına meslek kazandırama-
dığı ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte “ara işgücü” yetiştiremediği 
yönündeki görüşü desteklemektedir. 

Tablo 7.5’teki verilerden de görüldüğü gibi, işsizlik Türkiye’de özellikle eği-
timli genç nüfus açısından çok ciddi bir problem durumundadır. Eğitimli genç 
nüfustaki yüksek işsizlik oranları bu nüfus grubunun işgücüne katılımının 
önündeki engellere ya da aldıkları eğitim sonucu kazandıkları nitelikler ile iş-
gücü piyasasının talep ettiği nitelikler arasında bir uyumsuzluk olduğuna işaret 
etmektedir (World Bank, 2006: 11). Bu sebeple, insangücü planlaması ve eğitim 
planlaması yapılırken, işgücü piyasasına ilişkin söz konusu verilerin dikkatle 
incelenmesi gerekmektedir. 

Tablo 7.5
Eğitim Düzeyine 
Göre İşsizlik 
(15+ Yaş, Bin Kişi)

Eğitimli Genç Nüfus: Lise ve 
yüksek öğretim görmüş 15- 24 
yaş grubuna dâhil olanlar.
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Eğitim Düzeyi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Okur  
Yazar 
Olm.

İşsiz 18 12 12 17 21 19 17 12 19 24

İşsizlik 
Oranı 

(%)
2.0 1.4 1.4 2.5 3.0 2.4 2.0 1.4 2.3 3.0

Lise Altı 
Eğitimli

İşsiz 244 264 264 278 392 394 347 335 405 397

İşsizlik 
Oranı 

(%)
7.1 7.7 7.7 8.9 11.4 10.3 8.5 8.1 9.4 9.3

Lise ve 
Dengi 

Meslek 
Okulu

İşsiz 256 257
Gen. 
Lise

257 145 188 178 155 142 161 152

22.1 20.6 26.3 24.9 21.3 19.0 20.1 19.1

İşsizlik 
Oranı  

(%)
23.3 22.1

Mes. 
Tek. 
Lise

105 111 145 127 115 116 135 128

20.9 20.6 25.9 22.5 20.0 19.4 20.4 19.3

Yüksek 
Öğretim

İşsiz 135 137 158 183 233 241 252 278 314 339

İşsizlik 
Oranı  

(%)
14.2 13.0 13.9 14.3 16.3 15.9 15.2 14.7 15.1 15.5

Kaynak: TÜİK: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “Eğitim Durumuna Göre İşgücü Duru-
mu”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 16.11.2015.

Türkiye’de özellikle ekonomik kriz yıllarında eğitimli genç nüfusta işsizlik 
oranları belirgin biçimde yükselmektedir. Küresel ekonomik kriz etkisiyle 2000’li 
yılların sonlarında eğitimli genç işsizliğinde gözlenen artışı, bu kapsamda değer-
lendirmek mümkündür. 

Eğitim Düzeyi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Okur 
Yazar
Olm.

İşsiz 42 43 43 47 65 49 39 34 38 49

İşsizlik
Oranı

(%)
9.5 10.4 12.4 14.1 17.6 13.7 10.7 9.9 11.6 13.6

Lise İşsiz 1.221 1.147 1.105 1.228 1.642 1.374 1.110 1.027 1.077 1.118

Altı 
Eğitimli

İşsizlik
Oranı

(%)
10.4 9.8 10.3 11.3 14.7 12.1 9.6 8.9 9.3 9.5

Lise ve 
Dengi 

Meslek 
Okulu

İşsiz 452 431
Gen.
Lise

225 242 310 255 196 192 194 203

11.0 11.8 15.1 12.6 9.5 9.2 9.0 9.3

İşsizlik
Oranı

(%)
11.0 10.3

Mes.
Tek.
Lise

189 181 248 205 170 157 162 175

9.7 9.2 12.7 10.5 8.4 7.5 7.5 8.0

Yüksek
Öğretim

İşsiz 152 156 153 179 226 205 215 225 243 267

İşsizlik
Oranı

(%)
8.1 7.8 7.4 8.1 9.6 8.0 7.6 7.2 7.4 7.6

Kaynak: TÜİK: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “Eğitim Durumuna Göre İşgücü 
Durumu”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 16.11.2015.

Tablo 7.6
Eğitim Düzeyine 
Göre İşsizlik-Kadın 
(15+ Yaş, Bin Kişi)

Tablo 7.7
Eğitim Düzeyine 
Göre İşsizlik - Erkek 
(15+ Yaş, Bin Kişi)
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Eğitim düzeyine göre işsizlik oranları cinsiyetler itibarıyla incelendiğinde; 
okur- yazar olmayan erkeklerin kadınlara oranla daha fazla işsiz kaldıkları görül-
mektedir. Lise altı eğitimli nüfus grubunda da aynı durumun geçerli olduğu Tablo 
7.6 ve 7.7’den anlaşılmaktadır. Buna karşılık, 2014 yılı itibarıyla genel lise mezunu 
erkeklerde %9.3 olan işsizlik oranı, aynı kategorideki kadınlarda %19.1’e; mesleki 
teknik lise mezunu erkeklerde %8.0 olan işsizlik oranı aynı kategorideki kadınlar-
da %19.3’e yükselmektedir. Aynı yıl için yüksek öğretim mezunu kadınlar ve er-
kekler arasındaki işsizlik oranları karşılaştırıldığında; erkekler için %7.6 düzeyin-
de seyreden işsizlik oranının, kadınlarda 2 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. 

İş Arama Süresine Göre İşsizlik 
Türkiye’de işsizliğin diğer bir özelliği, uzun dönemli bir yapıya sahip olmasıdır. 
Tablo 7.8’de 2014 yılı itibarıyla işsizlerin %21’inin 1 yıl ve daha uzun zamandan 
beri iş aradıkları görülmektedir. Bu oran, Türkiye’ de işsizliğin süreklilik kazandı-
ğı ve yapısal bir sorun haline geldiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

Yıllar 6 Aydan Daha Az 6 Aydan Fazla, 1 Yıldan Az 1 Yıl ve Daha Fazla

2005 1.086 400 987

2006 1.148 372 866

2007 1.276 380 720

2008 1.499 413 699

2009 1.911 683 877

2010 1.654 521 871

2011 1.495 428 692

2012 1.498 394 626

2013 1.645 430 662

2014 1.889 374 589

Kaynak: TÜİK: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “İş Arama Sürelerine Göre İşsizler, 
Toplam”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, 16.11.2015. 

1 yıl ve daha uzun zamandan beri iş aramakta olanların belirli bir kısmı, bir 
süre sonra iş bulma ümitlerini kaybetmekte ve cesareti kırılmış işsizler durumuna 
düşmektedir. Öte yandan, 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların sayısında son 
yıllarda görülen azalma, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Genç İşsizliği 
Türkiye’de işsizliğin diğer bir yapısal özelliği, genç işsizliğinin genel işsizlik oran-
larının yaklaşık 2 katı düzeyinde olmasıdır. Başka bir ifadeyle, yaş grupları açısın-
dan işsizlikten en fazla etkilenen grup, gençlerdir. Bununla birlikte, Türkiye’de son 
yıllarda özellikle yüksek eğitim almış gençlerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap veremedikleri ve işsiz kaldıkları görülmektedir. Tablo 7.9’da yer 
alan verilere göre; 2014 yılı itibarıyla gençler arasındaki işsizlik oranı %17.9’dur. 
Bu oran tarım dışı sektörlerde bir miktar daha yükselerek %21 düzeyine ulaş-
maktadır. Söz konusu veriden yola çıkarak, Türkiye işgücü piyasasına katılan ve 
tarım dışı sektörlerde iş arayan her beş gençten birinin işsiz kaldığını söylemek 
mümkündür. 

Tablo 7.8
İş Arama Sürelerine 
Göre İşsizler (1.000 
kişi)
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Yıllar
İşsizlik (1.000 kişi) İşsizlik Oranı (%)

Tarım Dışı 
İşsizlik Oranı (%)

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam

2005 303 607 910 19.3 19.3 19.3 29.0 22.7 24.5

2006 302 556 858 19.7 18.2 18.7 28.3 20.6 22.8

2007 301 571 871 20.8 19.6 20.0 27.4 21.5 23.3

2008 313 584 897 21.2 20.1 20.5 28.5 22.3 24.2

2009 379 746 1.126 25.0 25.4 25.3 32.9 28.4 29.8

2010 358 604 961 23.0 21.0 21.7 30.7 23.7 25.9

2011 327 505 832 20.7 17.1 18.4 28.1 19.4 22.1

2012 301 474 775 19.9 16.3 17.5 26.1 18.5 20.9

2013 351 506 857 21.9 17.0 18.7 28.4 19.0 22.0

2014 331 527 858 20.4 16.6 17.9 26.2 18.7 21.0

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “15-24 Yaş Grubundaki Nüfusun 
İşgücü Durumu, Toplam- Kadın- Erkek”, (Erişim) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_
id=1007, 16.11.2015.

Diğer tara�an, genç işsizliği problemini Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine bağ-
lı olarak yorumlamak pek doğru olmayacaktır. Genç işsizliği günümüzde sadece 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil; aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de 
temel işgücü piyasası problemleri arasındadır. Hatta, gençlerin toplam nüfus için-
deki yoğunluğu göz önüne alındığında ve Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz 
gibi küresel ekonomik kriz nedeniyle genç işsizliğinin yüzde 50’lere ulaştığı (ILO, 
2015: 19) Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye’nin göreli olarak daha iyi 
durumda olduğu söylenebilir. 

Türkiye işgücü piyasasında gençler açısından temel problemler; ne eğitimde 
ne istihdamda yer almayan gençlerin oranının yüksek olması, okuldan işe geçiş 
sürecinde yaşanan zorluklar, işsizlik riski açısından cinsiyetler arası farklılıklar, 
işgücü piyasasına dahil olmama yönündeki eğilimin yüksek olması ile genç işsiz-
liğinin kalıcı ve yapısal bir problem haline gelmesi şeklinde sıralanabilir. Bu bağ-
lamda, genç işsizliği olgusunu temel olarak iki nedenle açıklamak mümkündür 
(İSO, 2006: 96; Sapancalı, 2000: 37);

•	 Genç	işsizlerin	büyük	bir	bölümü	ilk	kez	iş	arayanlardan	oluşmaktadır.	İş-
gücü piyasasına yeni giren deneyimsiz işgücünün niteliklerine uygun bir iş 
bulması için gereken süre uzun olabilir. Bu perspekti�e, gençlerin yetişkin-
lere oranla işsizlik riskiyle daha fazla yüz yüze gelmesi doğal karşılanabilir. 

•	 İlk	kez	iş	arayan	gençler	içinde	uzun	süre	iş	arayanların	yoğun	olması	nitelik/	
beceri uyumsuzlukları ile de açıklanmaktadır. Gençler, işverenler tarafından 
talep edilen niteliklere tam olarak sahip olmadıklarından iş arama süreleri 
uzamaktadır.

Dünya Bankası’nın tarafından yayınlanan Türkiye İşgücü Piyasası Raporu’nda 
yukarıdaki nedenler tekrarlanmakla birlikte, genç işsizliğinin talep yönlü etkiler-
den de kaynaklanıyor olabileceği üzerinde durulmaktadır. Rapor’a göre; ekono-
minin eğitimli gençleri işgücü piyasasına dahil edecek özellikte işler yaratamama-
sı genç işsizliğine yol açmaktadır (World Bank, 2006: iii). 

Tablo 7.9
Genç İşsizliği
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Genç işsizliği cinsiyetler itibarıyla değerlendirildiğinde ise, 15-24 yaş guru-
bundaki kadınların aynı yaş grubundaki erkeklere oranla işsizlik riski ile daha 
fazla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 

Genç işsizliğinin yoğunluğu sadece ekonomik ve sosyal kayıplara neden olma-
makta; aynı zamanda uzun süre işsiz kalan gençler arasında ruhsal sağlığın bo-
zulması, topluma karşı kin ve nefret duygularının ortaya çıkması, suç eğiliminin 
artması gibi başka problemlere de işaret etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de genç 
işsizliğin azaltılması yönündeki sosyal politikalara öncelikli olarak önem verilme-
si gerektiği açıktır.



7. Ünite - İstihdam ve İşsizlik 201

Özet

İstihdam ve işsizlik kavramlarını tanımlamak.
İstihdamı geniş ve dar anlamda olmak üzere iki 
şekilde tanımlamak mümkündür. Geniş anlamda 
istihdam, üretim faktörlerinin çalışması ya da ça-
lıştırılması şeklinde tanımlanırken; dar anlamda 
istidam tanımında üretim faktörlerinden sadece 
emek faktörü dikkate alınmakta ve emeğin üre-
timde kullanılması ya da gelir sağlamak amacıyla 
çalışması ya da çalıştırılması olarak ifade edilmek-
tedir. Diğer tara�an, çalışma istek ve gücünde olan, 
cari ücret ve mevcut çalışma koşullarında belirli 
sürelerle iş arayan ancak bulamayan kişilere işsiz, 
yaşanan bu duruma da işsizlik denilmektedir. 

İşsizliğin ekonomik, bireysel ve toplumsal etkileri-
ni listelemek.
 İşsizlik hem nedenleri hem de sonuçları itiba-
rıyla sosyo-ekonomik bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşsizliğin başlıca ekonomik etkile-
ri; işsizlik oranının yükselmesi, bir ekonominin 
daha fazla üretebilme gücü olduğu halde bunu 
değerlendiremediğini ortaya koymakta; tüketici 
nüfus üzerindeki baskının arttığını göstermek-
te; bağımlılık oranını etkilemekte; gelir dağılımı 
eşitsizliğini ve yoksulluğu artırmaktadır. İşsizliğin 
başlıca bireysel etkileri; tek geçim kaynağı ücret 
olan birey ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi, bi-
reyin işsiz kalması durumunda bu gelir kaynağın-
dan yoksun kalmakta ve hayat standartları düş-
mektedir. Birey, sahip olduğu insan sermayesini, 
özgüvenini, kendisine olan saygısını, bakmakla 
yükümlü olduğu kişilere karşı itibarını, topluma 
olan aidiyet duygusunu ve çalışma disiplinini za-
manla kaybetmekte; tembelliğe alışmaktadır. İş-
sizliğin başlıca toplumsal etkileri; sosyal, ahlaki ve 
ailevi pek çok değerin kaybolmasına yol açmakta; 
sosyal dışlanmaya neden olmakta; toplumsal çö-
zülmeleri ve sosyal gerginlikleri artırmaktadır. 

Çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal po-
litika tedbirlerini ayırt etmek.
 Birçok sosyo-ekonomik hakkın bağlandığı çok 
temel bir hak konumunda olan çalışma hak-
kı, sosyal devlet anlayışı uygulamalarında çok 
önemli bir yere sahiptir. Çalışma hakkını kabul 
eden sosyal devlet anlayışı içinde devletin, işgü-
cünün eğitiminden iş bulmaya, çalışma koşulla-

rının iyileştirilmesinden işsizlik sigortasına kadar 
pek çok alanda sosyal politika tedbirleri oluştur-
ması gerekmektedir. Çalışma hakkı çerçevesinde 
düzenlenen sosyal politika tedbirleri, şu şekilde 
sıralanabilir; yeterli istihdam imkânlarının yara-
tılması, mesleki eğitim yoluyla insan gücü kay-
nağının niteliklerinin geliştirilmesi, iş arayanlar 
ile işgücü arayanların buluşturulması, çalışma 
hayatında iş güvencesi ve koruyucu standartların 
sağlanması, çalışma hayatında belirli bir gelir gü-
vencesinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ko-
şullarının iyileştirilmesi, ücretlilere örgütlenme 
hakkının kazandırılması, aktif ve pasif istihdam 
politikaları aracılığıyla işsizlik karşısında koru-
ma, sosyal güvenlik sistemi ile işgücünün sosyal 
risklere karşı korunması. 

İşsizlikle mücadelede sosyal politikaların yeri ve 
önemini açıklamak.
 İşsizliğin küresel, yapısal, kalıcı ve yaygın bir 
problem haline gelmesi, bu problemin sosyal 
politikanın temel ilgi alanları arasına girmesine 
yol açmıştır. Sosyal politika açısından işsizler sa-
dece bir ekonomik veri olarak kabul edilemezler. 
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok 
ülke, istihdamı geliştirmek, işsizlikle mücadele et-
mek ve işsizliğin toplumsal yaşamda yıkıcı etkiler 
yaratmasını önlemek amacıyla aktif ve pasif istih-
dam politikaları üretme çabasına girmiştir.

Aktif ve pasif istihdam politikalarını listelemek.
Aktif istihdam politikaları, esas olarak işsizliğin 
sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışmakta ve 
genellikle belirli grupları (dezavantajlı gruplar) 
hede�emektedir. Buna karşılık, pasif istihdam 
politikaları işsizlik oranlarını azaltmak yerine iş-
sizliğin birey, ailesi ve toplum üzerindeki olum-
suz etkilerini gidermeyi amaçlamaktadır. Başlıca 
aktif istihdam politikaları mesleki eğitim prog-
ramları, girişimciliğin desteklenmesine yönelik 
programlar, ücret ve istihdam sübvansiyonları, 
doğrudan kamu istihdamı ile kamunun eşleştir-
me ve danışmanlık hizmetleri şeklindedir. Başlı-
ca pasif istihdam politikaları ise işsizlik sigortası, 
işsizlik yardımı, çalışmanın paylaşımı ile kıdem, 
ihbar ve iş kaybı tazminatları olarak sayılabilir. 

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisinde tam istihdam geniş 
anlamda tanımlanmıştır? 

a. Çalışma sürelerinde bir kısıtlama olmadığı hal-
de istihdam edilen işgücünün çalışma karşılı-
ğında elde ettiği gelirin düşük olması ya da çalı-
şılan işin niteliğinin, bireyin kapasitesini, eğitim 
düzeyini ve vası�arını tam olarak kullanmasına 
olanak vermemesi 

b. Cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma koşulların-
da çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istih-
dam düzeyi

c. Bir ülkedeki mevcut emeğin tamamı kullanıl-
masına rağmen, talebin karşılanamaması

d. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümünün 
üretime katılması

e. Üretim faktörlerinin belirli bir dönem içerisin-
de kullanılma derecesi

2. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı çerçevesin-
de düzenlenen sosyal politikalardan biri değildir? 

a. Mesleki eğitim yoluyla insan gücünün nitelik 
düzeyinin artırılması 

b. Çalışanların satın alma gücünün korunması 
için vergi indirimleri yapılması

c. Ücretlilere örgütlenme hakkının kazandırılması 
d. Yeterli istihdam imkanlarının yaratılması 
e. İş arayanlar ve işgücü arayanların buluşturulması 

3. Aşağıdakilerin hangisi işsizliğin bireysel etkilerin-
den biri değildir?

a. Vergi gelirlerinin düşmesi
b. Tembelliğe alışma ve kendini işe yaramaz his-

setme
c. Mesleki becerilerin aşınması ve kaybedilmesi
d. Topluma karşı kin ve nefret duygularıyla dolma
e. Tek gelir kaynağından yoksun kalma 

4. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam programları 
arasında yer almaz?

a. Ücret sübvansiyonları
b. Girişimciliği destekleme programları
c. Kıdem tazminatı
d. Kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri
e. Doğrudan kamu istihdamı

5. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikaları-
nın işgücü piyasasında yarattığı olumlu etkiler arasın-
da yer almaz? 

a. Katılımcılar daha kısa sürede iş bulması
b. İşsizlik sigortası uygulamasının suiistimal edil-

mesini önlemesi
c. Katılımcılar daha etkin şekilde iş araması
d. Katılımcıların mobilitelerinin azalmasına yol 

açması 
e. Vergi tabanının genişlemesini sağlaması 

6. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikaları-
nın yol açtığı olumsuz etkilerden biri değildir? 

a. Damgalanma etkisi 
b. Rezervasyon etkisi
c. İkame etkisi 
d. Kilitlenme etkisi
e. İşten Çıkarılma etkisi

7. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının özel-
liklerinden biri değildir? 

a. Belirli bir süreyi kapsayabileceği gibi, işsizlik 
durumu devam ettiği sürece de ödeme yapıla-
bilmesi 

b. Pasif istihdam politikası araçlarından biri olması 
c. Gayri iradi şekilde işsiz kalan kişilerin gelir ka-

yıplarının tanzimini amaçlaması
d. Finansmanı genellikle devlet, işçi ve işveren ta-

rafından ödenen primlerden karşılaması 
e. Sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren bir si-

gorta dalı olması 

8. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikala-
rının temel özelliklerinden biri değildir? 

a. İşsizliği azaltmak yerine bireysel ve toplumsal 
zararlarını önlemeye çalışması 

b. İşsizlikle mücadelede acil yardım işlevi görmesi
c. Daha çok gelişmiş ülkelerde uygulanması 
d. İşsizlik yardımının, pasif istihdam politikala-

rından biri olması
e. Esas olarak işsizliğin sebeplerini ortadan kaldır-

maya çalışması
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Yaşamın İçinden
9. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam programla-
rı arasında yer almaz?

a. İşsizlik sigortası
b. Mesleki eğitim programları 
c. İşsizlik yardımı
d. Erken emeklilik 
e. İş paylaşımı 

10. Özelleştirme nedeniyle işini kaybedenlere yönelik 
bir uygulama olan pasif istihdam politikası aracı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

a. Kıdem tazminatı
b. İhbar tazminatı
c. İşsizlik yardımı
d. Kötü niyet tazminatı
e. İş kaybı tazminatı

EĞİTİMLİ İŞSİZLERİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Çalışma Yaşamı  |  Cem Kılıç
25.11.2015 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), G20 Zirvesi’nin 
hemen ardından, ‘Temel İşgücü Piyasası Göstergeleri’ 
(KILM) başlıklı çalışmasının 9’uncu sürümünü yayın-
ladı. Araştırmaya göre, işgücünün eğitim düzeyinde 
dünya genelinde bir iyileşme söz konusu. Bu anlamda 
işgücü her geçen gün daha eğitimli hale geliyor. Ancak 
yükseköğrenime katılım düzeyinin artması, küresel 
düzeyde düşük işsizliğe giden yolu açmıyor. Yani, daha 
fazla kişi üniversiteye gidiyor ancak bu durum, söz ko-
nusu kişilerin ‘daha az işsiz kalması’ anlamına gelmiyor.
Veriler, araştırma kapsamındaki 64 ülkede son 15 yılda 
üniversite mezunu işgücü oranında artış kaydedildi-
ğini ortaya koyuyor. Bu açıdan, en büyük artış Kana-
da, Lüksemburg ve Rusya’da gerçeklemiş. İstatistikler, 
ilköğrenim veya daha düşük eğitim düzeyine sahip 
olanların oranında bir düşüş olduğunu da gösteriyor.
Genel olarak daha yüksek eğitime sahip bireylerin iş-
gücü piyasasında daha yüksek kazanç ve daha iyi çalış-
ma koşullarına sahip olacakları düşünüldüğünden, ILO 
yetkilileri artan eğitime katılımın, söz konusu kişiler 
için pozitif yönde bir gelişme olduğunun altını çiziyor.
Bazı sonuçlar teorik öngörüleri yeniden sorgulamamı-
za yol açıyor. Eğitim düzeyindeki artış işgücü piyasa-
sında daha iyi şartlara ulaşabilmek şeklinde yorumlan-
sa da, gerçekte üniversite eğitimini tamamlamış, yani 
daha yüksek eğitimli bireylerin otomatik olarak daha 
yüksek iş bulma şansına sahip olduklarını söylemek ne 
yazık ki mümkün değil. En yüksek gelir düzeyine sahip 
ülkelerde yüksek eğitimli kişilerin işsizlikle karşı karşı-
ya kalma riski daha düşük. Düşük ve düşük - orta ge-
lirli ekonomilerde üniversite mezunlarının işsizler or-
dusu içinde olma olasılığı, daha düşük eğitim düzeyine 
sahip olanlara kıyasla daha yüksek. Yüksek eğitimli ki-
şilerin nitelikleri ve beklentileri ile uygun iş imkanları 
arasında bir uyumsuzluk olduğu söylenebilir. Bu du-
rum, işgücü piyasasındaki mevcut yapının ekonomik 
büyüme ve kalkınmaya adeta bir sınır koyduğu anla-
mına da geliyor.

.com.tr



Sosyal Politika I204

Okuma Parçası
Gençler ve kadınlar
Ne istihdamda, ne eğitimde yer almayan gençlerin 
oranının azaltılması ILO’nun 2030 Sürdürülebilir Kal-
kınma Gündemi hede�eri arasında. Son yıllarda ne 
istihdamda, ne eğitimde yer almayan gençlerin oranı-
nın arttığı ülkeler, Güney Kıbrıs, İrlanda, İtalya, Yuna-
nistan ve İspanya gibi krizden etkilenen yüksek gelirli 
ekonomiler. Diğer tara�an, ne istihdamda, ne eğitimde 
yer almayan gençlerin oranında azalma kaydeden ül-
keler ise Bulgaristan gibi düşük-orta gelirli veya Kam-
boçya gibi düşük gelirli ekonomiler. 
Mevcut verilere göre, ne istihdama ne eğitime katıl-
mayan ‘atıl’ gençler açısından gelişmekte olan ülkele-
rin çoğunda kronik hale gelmiş bir cinsiyet farkı söz 
konusu. Bu anlamda, örneğin Mısır’da okula devam 
etmeyen ve istihdamda da yer almayan genç erkeklerin 
oranı yüzde 17.3’ken; söz konusu oranın genç kadın-
larda yüzde 40’ı aştığı görülüyor.

Yüksek gelirli ekonomilerin farkı
Araştırmadan elde edilen diğer ilgi çekici sonuçlar şöyle:
•	 Dünya	genelinde	çalışanların	yüzde	72’si	orta	gelirli,	

yüzde 20’si yüksek gelirli ve yüzde 8’i de düşük gelir-
li ülkelerde istihdam ediliyor.

•	 Son	15	yılda	en	hızlı	verimlilik	artışı	orta	gelirli	eko-
nomilerde kaydedilmiş durumda.

•	 İmalat	sanayinde	istihdam	edilenlerin	sayısı,	yüksek	
gelirli ülkelerde 2000 yılından bu yana 5.2 milyon 
kişi azalırken; orta gelirli ülkelerde 195 milyon kişi 
arttı.

•	 Çalışmaları	karşılığında	günde	kişi	başına	2	dolar-
dan daha az gelir elde edenlerin) sayısında 2000 
yılından 2015 yılına 479 milyonluk bir düşüş kay-
dedildi.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/egitimli-issizle-
rin-sayisi-giderek/ekonomi/ydetay/2151589/default.
htm (25.11.2015).

Avrupa İstihdam Stratejisi’nin Temel Yapı Taşları 
Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS)’nin işleyişinde daya-
nak noktasını oluşturan İstihdam Kılavuzları, İstihdam 
Stratejisi’nin dört temel yapı taşını esas almaktadır. “İs-
tihdam Edilebilirlik” (Employability), “Girişimcilik” 
(Entrepreneurship), “Uyum” (Adaptability) ve “Eşit 
Fırsatlar” (Equal Opportunities) olarak adlandırılan 
bu yapı taşları, Avrupa Birliği (AB)’nde istihdam po-
litikaları açısından öncelikli faaliyet alanlarını temsil 
etmektedir. Diğer bir ifadeyle, AİS’nin üye ülkeler açı-
sından işleyişinde belirleyici olan istihdam kılavuzları, 
AB düzeyinde temel yapı taşlarında tanımlanan önce-
likli faaliyet alanlarına göre biçimlenmektedir. Kısaca 
dört temel yapı taşı, AİS’nin çekirdeğini oluşturmakta 
ve istihdam kılavuzları buradan filizlenmektedir.
Bu yapı taşları ile amaçlanan, AİS temelinde işgücü pi-
yasasının yapısal dönüşümüne yönelik ana politikalara 
vurgu yapmaktır. Bu bağlamda, istihdam edilebilir-
lik ile hede�enen, nüfusun değişen çevre koşullarına 
bağlı olarak uygun vası�ar kazanmasını ve dolayısıyla 
istihdam fırsatını hiçbir zaman yitirmemesini sağla-
maktır. Daha açık bir ifadeyle, istihdam edilebilirlik 
zaman içerisinde güçlenen pasif işgücü piyasası poli-
tikaları yerine aktif işgücü piyasası politikalarını etkin 
kılmaktır. Dolayısıyla pasif işgücü piyasası politikala-
rıyla özellikle çözümünün zorlaştığı düşünülen uzun 
dönemli işsizlik sorununa çözümleyici yaklaşımın be-
nimsendiği ileri sürülmektedir. AB’de 1990’lı yılların 
sonu itibariyle bir değerlendirme yapıldığında, yakla-
şık 17-18 milyon işsiz içerisinde her yıl 4 milyon işsizin 
uzun dönemli işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalması, 
aktif işgücü piyasası politikalarını önemli kılmaktadır. 
Bu nedenle, aktif işgücü piyasası uygulamaları ile des-
teklenen istihdam edilebilirlik hedefi, yüksek istihdam 
ve düşük işsizlik açısından temel politika olmuştur. 
Bu hedef çerçevesinde işsizlere 12 ay içerisinde istih-
dam fırsatı vermek veya eğitim gibi aktif işgücü piyasa-
sı uygulamaları sağlamak, genç işsizler için de benzer 
sonuçları 6 ay içerisinde yaratmak esas olmuştur. Ayrı-
ca aktif işgücü piyasası uygulamalarından yararlanan-
ların kapsamını genişletmek, vergi, sosyal yardım ve 
mesleki eğitim gibi sistemlerde değişiklikler yaparak 
işsiz kalma süresini kısaltıcı sonuçlar elde etmek ve ya-
şam boyu eğitim fırsatlarını geliştirmek istihdam edile-
bilirlik hedefi içerisinde vurgulanmıştır. Nihayetinde, 
1998 yılından günümüze istihdam edilebilirlik hedefi 
açısından istihdam kılavuzlarının dört temel amacın-
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dan bahsetmek mümkündür. Bu amaçlar; genç işsizliği 
ve uzun dönemli işsizlik sorunlarıyla mücadele etmek, 
pasif işgücü piyasası önlemlerinden aktif işgücü pi-
yasası önlemlerine geçiş sağlamak, ortaklık anlayışını 
güçlendirmek ve okul yaşamından çalışma yaşamına 
geçişi kolaylaştırmaktır. 
Girişimcilik ise doğrudan girişimciliğin desteklen-
mesini ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesini he-
de�emiştir. Diğer bir deyişle, istihdam artışının yeni 
iş yaratılması ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle 
insanların, işletmelerin ve özellikle yerel unsurların 
girişimciliğinin desteklenmesi, istihdam stratejisinin 
temel hedefi olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda, yeni 
iş kurmada bürokratik işlemlerin sayısının ve yeni bir 
işletmenin kayda alınmasında geçen sürenin azaltıl-
ması öncelikli politikalar olarak görülmüştür. İstihdam 
Stratejisi’nin henüz gelişmeye başladığı 1990’lı yılların 
sonu itibariyle özellikle hizmetler sektörünün, girişim-
ciliğin desteklenmesi açısından önemli olduğunu da 
vurgulamak gerekir. Ayrıca girişimcilik kültürünün 
geliştirilmesini ve yeni işler yaratılarak istihdamın ar-
tırılmasını doğrudan ilgilendiren küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin de desteklenmesi, AİS’nin girişimciliği ge-
liştirme hedefi içerisinde değerlendirilmiştir. 
İstihdam Stratejisi’nin bir diğer yapı taşı ise işletme-
lerin ve işgücünün sürekli değişim gösteren çevre 
koşullarına uyum özelliği kazanmasıdır. İnsan kayna-
ğına sürekli yatırımı ve iş organizasyonunun sürekli 
gelişimini vurgulayan uyum, çok geniş perspekti�i bir 
yaklaşım içermektedir. Bireysel, kurumsal ve ulusal 
düzeyde bilgisayar ve internet kullanımından elektro-
nik veri tabanlı uygulamalara ve esneklik ile güvence 
arasında denge sağlanmasına kadar geniş bir alanda iş 
organizasyonunun modernleştirilmesini ve insan kay-
nağının teknolojik gelişme sürecine sürekli uyumunun 
sağlanmasını hede�eyen bir yaklaşım vurgulanmaya 
çalışılmıştır. 
Bu bağlamda, teknolojik gelişme sürecinin iş ve çalı-
şanlar üzerindeki etkilerinin 1995-2005 yılları arasın-
daki değişimini değerlendiren bir çalışmada, on yıllık 
dönem sonunda kullanılan teknolojinin % 80’inin 
değişeceği tespit edilmiştir. Öte yandan, aynı dönem 
içerisinde AB’de demografik değişim dikkate alındı-
ğında 20-30 yaş arası nüfusun yaklaşık % 17 (yaklaşık 
9 milyon) azalacağı, 30-50 yaş arası nüfusun yakla-
şık % 7 ve 50-60 yaş arası nüfusun ise yaklaşık % 12 
(yaklaşık 5.5 milyon) artacağı tahmin edilmiştir. Do-
layısıyla AB düzeyinde 10 yıllık dönemde görece daha 

iyi eğitimli olmasına karşın genç nüfusun azalacağı, 
tecrübeli ancak eğitim düzeyi görece yetersiz yaşlı 
nüfusun ise artacağı vurgulanmıştır. Bu nedenle iş ve 
çalışanların değişim sürecine sürekli uyumunun sağ-
lanması ve yaşam boyu eğitim anlayışının benimsen-
mesi, İstihdam Stratejisi’nin etkinliği açısından çok 
önemlidir. Ancak iş organizasyonlarının ve çalışan-
ların değişim sürecine uyumlarının sağlanmasında, 
sosyal tara�arın ortaklığının ve esneklik ve güvence 
arasında denge sağlanmasının önemi mutlak vurgu-
lanmaktadır. 
İstihdam Stratejisi’nin dördüncü yapı taşı tüm politi-
kalar bağlamında cinsiyetler arasında eşit fırsatlar ya-
ratmak ve özellikle kadın istihdamının artırılmasına 
yönelik olarak aile ve çalışma yaşamı arasında uyum 
sağlamak hedefine vurgu yapmaktadır. Bu anlamda 
esnek çalışma biçimlerinin etkin kılınması, erkeklerin 
yoğun olarak istihdam edildikleri meslek ve iş alanla-
rına kadınların daha kolay girmelerini sağlamak, ka-
dınların kariyer gelişimlerini kesintiye uğratan çocuk 
ve yaşlı bakımı gibi sosyal yükümlülüklerini hafi�e-
ten düzenlemelerin geliştirilmesi, ücret ve vasıf düze-
yi açısından süregelen eşitsizlikleri ve dengesizlikleri 
düzenleyen uygulamalara yer verilmesi önemli poli-
tikalardır. Kısaca, AİS’nin yüksek istihdam hedefinin 
gerçekleştirilmesinde işgücü piyasasının gelişimine 
yönelik değerlendirmeler, özellikle kadınların işgücü 
piyasasına katılımlarının artırılmasının büyük katkı 
sağlayacağını açıkça ortaya koymuştur. Dolayısıyla 
cinsiyetler arasında eşit fırsatlar sağlanması, İstihdam 
Stratejisi’nin etkinliğini artıracak temel politikalar içe-
risinde kabul edilmelidir. 
AİS’nin dört temel yapı taşının yıllar içerisindeki et-
kinliği değerlendirildiğinde; istihdam edilebilirlik, 
girişimcilik ve eşit fırsatlar yaratılması alanlarında 
üye ülkelerin görece daha etkin oldukları, buna kar-
şılık uyum alanında yeterli gelişmeyi gösteremedik-
leri saptanmıştır. Ayrıca üye ülkelerin ulusal eylem 
planlarında dört temel yapı taşı arasında bir bütünlük 
oluşturamadıkları, eylem planlarının ve hatta istihdam 
kılavuzlarının somut hede�er taşımaktan uzak kaldığı 
gözlenmiştir. 

Kaynak: Yukarıdaki metin, Ahmet Selamoğlu ve Kuv-
vet Lordoğlu’nun (2006), Katılım Sürecinde Avrupa 
Birliği ve Türkiye’de İşgücü ve İstihdamın Görünü-
mü, Ankara: Belediye-İş Yayınları” adlı kitabın 103-
105 arası sayfalarından aktarılmıştır. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “İstihdam ve İşsizlik: Kavram-

sal Çerçeve” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Hakkı ve Çalışma 

Hakkı Çerçevesinde Düzenlenen Sosyal Politika 
Tedbirleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “İşsizliğin Sosyo-Ekonomik 
ve Bireysel Etkileri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. c  Yanıtınız yanlış ise “Aktif İstihdam Programları-
nın Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Aktif İstihdam Politikalarının 
Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Aktif İstihdam Politikalarının 
Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Pasif İstihdam Programları-
nın Türleri: İşsizlik Sigortası” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Pasif İstihdam Politikaları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Pasif İstihdam Programları-
nın Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “Pasif İstihdam Programları-
nın Türleri: İş Kaybı Tazminatı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1
İstihdam ve ilgili kavramların ölçüm kriterleri Ulusal 
Hesaplar Sistemi ile paralellik taşımaktadır. Buna göre; 
toplam katma değerin oluşumu aşamasında katkıda bu-
lunan herkesin istihdamda da yer alması gerekmektedir. 

Sıra Sizde 2
Türkiye’de kamunun eşleştirme ve danışmanlık hiz-
metleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürü-
tülmektedir. 

Sıra Sizde 3 
Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan aktif is-
tihdam politikaları şu şekilde sıralanabilir: İŞKUR 
tarafından düzenlenen meslek edindirme kursları (is-
tihdam garantili, kendi işini kuracaklara, özürlülere ve 
hükümlülere yönelik), İşsizlik Sigortası kapsamında 
düzenlenen kurslar, iş ve meslek danışmanlığı hizmet-
leri, yatırım ve istihdamı arttırmaya yönelik verilen 
teşvikler.

Sıra Sizde 4 
İşsizlik sigortası kapsamında sağlanan yardımlar; işsiz-
lik ödeneği verilmesi, genel sağlık sigortası priminin 
ödenmesi, yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edin-
dirme ve yetiştirme eğitimi, işverenin ödeme güçlüğü-
ne düşmesi halinde ücret ödeme ve kısa çalışma öde-
neğinin verilmesidir. 

Sıra Sizde 5 
Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan pasif is-
tihdam politikalarından ilki, 2002 yılından itibaren 
kanun kapsamına giren sigortalı işçiler için uygulanan 
zorunlu işsizlik sigortasıdır. Bununla birlikte, işsizlik 
yardımının uygulanmadığı ülkemizde 4857 sayılı İş 
Kanunu ile Türk çalışma yaşamına giren ücret garanti 
fonu, kısa çalışma ödeneği, ihbar ve kıdem tazminatı, 
pasif istihdam politikaları kapsamında değerlendirile-
bilecek olan uygulamalardır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ücreti ve ücrete ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek,
Ücretin korunmasının önemini, ücretin ekonomik hayattaki yeri açısından 
açıklayabilecek,
Çalışma koşullarında yaşanan değişim sürecini ve devletin çalışma koşullarına 
müdahalesinin gerekliliğini açıklayabilecek,
Çalışma koşullarının insan onuruna yakışır hâle getirilmesi temelinde ortaya çı-
kan “düzgün iş” kavramını tanımlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Ücret	
•	 Ücrete	İlişkin	Kavramlar	
•	 Ücret	Hakkı	

•	 Çalışma	Koşulları	
•	 Düzgün	İş

İçindekiler
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•	 ÜCRET	VE	ÜCRETE	İLİŞKİN	KAVRAMLAR	
•	 ÜCRETİN	KORUNMASI	VE	ÜCRET	
HAKKI

•	 ÇALIŞMA	KOŞULLARI	VE	ÇALIŞMA	
KOŞULLARINA	İLİŞKİN	DÜZENLEMELER
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ÜCRET VE ÜCRETE İLİŞKİN KAVRAMLAR
Ücret kavramı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kavrama iliş-
kin yaşanan karmaşadır. Kavram, ülkelere, coğrafi bölgelere, sektörlere, işletme-
lerin kamuya ya da özel sektöre ait olmasına ve hatta işletmelerin büyüklüklerine 
göre değişkenlik göstermektedir. Çıplak ücret, giydirilmiş ücret ve ücret maliyeti 
gibi ücrete ilişkin temel kavramlarda dâhi endüstri ilişkilerinin tarafı olan işçi, 
işveren ve devlet kuruluşlarının ortak bir tanımı bulunmamaktadır. 

Ücretin Tanımı ve Unsurları
Ücretli çalışmanın başladığı ilk günden beri çalışanların ortaya koyduğu zihinsel 
ve bedensel emeğin bedeli/karşılığı olarak görülen ücret, işçi ve işveren kesimle-
rinin kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. 
Örneğin; işveren, ücreti ödeyen taraf olduğu için ona göre ücret; bir maliyet unsu-
ru veya masraf faktörü iken, işçi açısından ise ücret; emeğinin karşılığı olarak elde 
ettiği satın alma gücüdür. Buna benzer bir şekilde; iktisatçılar, emeğin bir üretim 
faktörü olduğunu düşünerek, ücreti faktör geliri olarak tanımlamışlardır. 

Ekonomi bilimi emeği bir mal gibi niteler ve tam rekabet kuramı modeline 
göre ücretin oluşumunu emek arz ve talebinde arar. Ücret düzeyinin piyasa güç-
lerine bağlı olduğunu ve emek arz ve talep eğrilerinin karşılaşması sonucu be-
lirleneceğini vurgulayan tam rekabet kuramı modeline karşı modern ekonomi 
ise; işverenlerle çalışma konularını ve ücret oranlarını müzakere eden sendikal 
müdahaleleri göz önüne almaktadır. (Başoğlu, v.d., 1999:117).

En kaba tabiriyle ekonomi alanında ücret; üretim faktörlerinden emeğe, üre-
time katılması sonucu ödenen bir bedel olarak ele alınır. Bir diğer ifadeyle ücret 
emeğin fiyatıdır. Emeğe ödenen bu bedel; işçi ve işveren arasında imzalanan ve ta-
ra�ar arasında borç-alacak ilişkisi yaratan iş sözleşmesi (hizmet akdi) ile belirlenir. 
Bu sözleşme ile işçinin iş görme borcuna karşılık işveren de ücret ödemeyi taahhüt 
eder. Hukukçular, emek sahibi ile işveren arasında hukuki sonuç doğuran hizmet 
akdi ilişkisini ve bu ilişkinin doğurduğu hak ve borç ilişkisi çerçevesinde düşün-
müşler. Bunun sonucunda ücreti, işçiler açısından bir hak, işveren açısından ise bir 
borç olarak tanımlamışlardır. Sosyal politikacılar ise konuyu daha farklı bir bakış 
açısıyla irdeler. Sosyal politikacılar ücreti, işgörenin ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin, yaşam olanak ve düzeylerini belirleyen çoğu kez tek gelirleri olarak görür. 
Emek sahibinin diğer üretim faktörlerinden ayrı olarak insan olması düşüncesin-
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den hareketle, ücreti şahıs geliri olarak tanımlamışlardır. Sosyal politika için ücret, 
salt ekonomik ya da hukuki özellikleri ile değil, taşıdığı insani değer yönünden de 
önem taşır. 

Ücreti şahıs geliri olarak görmesi ve ücrete yüklediği insani değer anlamı ne-
deniyle diğer sosyal bilim dallarından ayrılan sosyal politika yaklaşımı, ücreti; 
“güvence altına alınarak korunması gereken temel bir insan hakkı olarak” değer-
lendirmektedir. (Tokol ve Alper, 2015:163).  Dolayısıyla ücretin işletme içi ve iş-
letme dışı sosyal ilişkileri etkilediği dikkate alındığında, ücretin toplumsal yaşam-
da taşıdığı rolü göz önüne almayan yaklaşımlar, emeği salt bir meta gibi görmekte 
ve bu durum çağdaş sosyal politika ve sosyal devlet anlayışıyla örtüşmemektedir. 
Bu kapsamda sosyal politikacılara göre ücret; çalışanın yalnızca emeğine değil, 
kişiliğine ve insanlık haklarına bağlanarak verilen ve onun haysiyeti ve onuruna 
yaraşır bir düzeyde yaşamasını sağlamaya yönelen toplumsal bir olgu olarak da 
değerlendirilmektedir. (Güven, 1995:160).

Bütün bu bakış açılarından hareketle ücretin geniş ve genel bir tanımını yap-
mak gerekirse geniş anlamda ücret; “insan emeğinin bir bedeli” olarak tanım-
lanırken genel anlamda ise “işletmelerin kâr ve zararına bağlı olmayan, işveren 
tarafından emek sahibine üretilen malın satışı beklenmeden ödenen, miktarı ön-
ceden belirlenmiş gelir” olarak tanımlanmaktadır (Tokol, 2000: 13). Bir diğer ta-
nıma göre ücret; bir iş karşılığında işveren tarafından işçiye saat başına, gündelik, 
ha�alık, on beş günlük veya aylık olarak ödenen para ve para ile belirlenebilen 
malların ve hizmetlerin oluşturduğu bir gelirdir (Talas, 1983: 13). Benzer bir ta-
nımlamaya göre de ücret, gelir temin etmek amacıyla sarf edilen fikri ve bedeni 
enerji anlamındaki emeğin değeri ve karşılığıdır (Çubuk, 1963: 11-12). 

İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi ile kararlaştırılan ücret, şüphesiz emeğin 
değeri ve karşılığı olmakla birlikte piyasa arz-talep kanunlarına göre uygulanan ve 
bir fiyat olarak bir mala ödenen bedel gibidir. Ücret, bedensel ve düşünsel emeğin 
bedeli, üretime emeği ile katılanların üretimden aldıkları pay veya işçiye yaptığı iş 
dolayısıyla yapılan her türlü ödeme gibi objektif kriterlere dayalı olarak tanımlanabi-
leceği gibi çalışanlara göre sadece bir ve genellikle tek gelir, bir emek geliri veya ba-
ğımlı emeğin geliri olarak da tanımlanabilmektedir (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 84-85).

Ücret, işgörenin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin yaşam olanak ve düzey-
lerini belirleyen çoğu kez tek gelirleridir. 

Ücretin unsurları ise hâlen ülkemizde yürürlükte olan 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 32.maddesinin 1.fıkrasındaki “genel anlamda ücret, bir kimseye bir 
iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutardır” tanımından hareketle bir iş karşılığında ödenmesi, işveren ya da üçüncü 
kişiler tarafından ödenmesi ve para ile ödenmesi şeklinde sıralanabilir. 

Bu tanımlardan sonra ücreti, üretime katılan emeğin para olarak ödenen karşılığı, 
başka bir ifadeyle çalışanın, işverenden emeği karşılığı aldığı ekonomik değer olarak 
ifade edebiliriz. Aynı şekilde, anlaşılacağı üzere ücretin insan emeğine yapılan bir öde-
me olduğunu ve teşebbüsün kâr ve zararına bağlı olmayan ve müteşebbis tarafından 
emek sahibine, üretilen malın satışı beklenmeden yapıldığını belirtebiliriz. Son ola-
rak belirtmek gerekir ki; ücret kavramına ilişkin bütün bu tanımlar ilk etapta ücretin 
maddi boyutunu nitelese de, ücretin birey için anlamı yalnızca maddi boyutu ile sınır-
lı değildir. Birey, ücrete maddi boyutundan başka anlamlar da yüklediğinden, (sosyal 
çevrede saygınlık, prestij, tanınma gibi) ücret ayrı bir önem taşımaktadır.
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Ücret Kavramının Kapsamı ve Konusu
Ücret kavramı; çalışma ilişkilerinin başladığı yıllardan beri bir ülkenin ekonomik 
kalkınmasında, sosyal gelişiminde ve politik istikrarın sağlanmasında oldukça 
önemli bir yere sahiptir. 

Her şeyden önce ücret kavramı; iktisadi hayatı meydana getiren üretim, tüketim, 
bölüşüm ve değişim konularının tamamı içerisinde yer almaktadır. Ekonomik mal 
ve hizmetlerin yaratılması için yapılan faaliyetlerin tümüne üretim denmektedir. 
Üretim, girdilerin insan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çıktılara dönüştürülmesi 
olarak ele alındığında, karşımıza üretim faktörleri çıkmaktadır. Ekonomik faaliyet-
leri meydana getiren temel üretim faktörleri ise; emek, sermaye, teşebbüs ve doğa 
(toprak) dır. Üretime katılan bu faktörlerin temel amacı, ekonomik faaliyetler sonu-
cunda gelir elde etmektir. Söz konusu gelirler; ücret, kâr, faiz ve rant’tır. Genel olarak 
emeğin geliri olarak tanımlanan “ücret” kavramı, taşıdığı özellikleri itibarı ile çeşitli 
tanımlara konu olmaktadır. Üretilmiş olan mal ve hizmetlerin faydasından yarar-
lanmak olan tüketim ise üretim faktörlerinin millî gelirden pay almaları demek olan 
bölüşümden sonra gerçekleşmektedir. Bir toplumda ürünlerin veya gelirlerin pay-
laşılmasını düzenleyen mekanizmaya bölüşüm, ürünlerin veya gelirlerin bireyler 
veya sosyal gruplar arasında paylaşılma tarzını belirleyen sosyal ilişkilere bölüşüm 
ilişkileri; bölüşüm ilişkileri sonucu olarak birey veya gruplara giden ürünlerden alı-
nan payların ifadesine ise gelir dağılımı denilmektedir (Boratav, 1976: 8-9).

Ücretin önemi yalnızca iktisadi hayatı meydana getiren üretim, tüketim, bölü-
şüm ve değişim konularını etkilemek suretiyle ekonomik hayattaki yeriyle sınırlı 
değildir. Ücret, ekonomik yaşamı etkilediği gibi buna bağlı olarak sosyal yaşamın 
pek çok alanını da etkilemektedir.

Gerek çalışanların gelirlerini ve hayat standardını belirleyen temel bir unsur 
olarak, gerek sanayinin gelişmesine etki eden önemli bir maliyet öğesi olarak ve 
gerekse millî gelirin farklı toplum kesimleri arasındaki dağılımı ve dolayısıyla bir 
ülkedeki sosyal adaletin göstergesi olarak çok yönlü bir öneme sahiptir (Zaim, 1997: 
195). Bu durum ücretleri, ekonomik kalkınmada, sosyal gelişme ve siyasi istikrarın 
sağlanmasında son derece önemli, anahtar bir faktör haline getirmektedir. 

Ücretin taşıdığı bu çok yönlü önemin açığa kavuşturulması, ücretin ilgili-
leri yani işçi, işveren ve devlet açısından incelenmesini de gerekli kılmaktadır 
(Işığıçok, 2007: 28). Günümüzde ücret, çalışanlar, işverenler ve devlet açısından 
büyük önem taşıyan bir kavram olmuştur. 

Her şeyden önce ücretli çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu ailesinin, 
hayatlarını sürdürebilmeleri ücrete bağlıdır ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmesinin yegâne kaynağı olması yönünden ücret büyük önem taşır. Ücretin işçiler 
açısından önemi sadece ekonomik faydası ile sınırlı değildir, bunun yanında ücretin sos-
yo-psikolojik bir motivasyon aracı olduğu da söylenebilir. Genel olarak toplum içinde 
bireyler bir işi ve işin ücretini kabul etme veya etmeme konusunda özgürdürler. Ancak 
yine de statü ihtiyacı, toplumda kabul görme vb. faktörler sebebiyle bir işte çalışmak 
insanlar bakımından büyük önem taşır (Benligiray, 2007: 8). Doğrudan doğruya maddî 
menfaatin gerisinde çalışanların yaşadığı toplumda sosyal bakımdan kabul görme ko-
nusu da büyük önem taşır ve para bunu sağlamada önemli bir araçtır.

 Konuya işverenler açısından bakıldığında, ücret bir maliyet gideri olduğu için 
önemlidir. Ayrıca ücret yasalarla korunduğundan; işveren açısından öncelikli 
ödenmesi gereken borç konumundadır. İşverenin yönetim masra�arı içerisinde en 
önemli kalemi oluşturur. Bu kapsamda; işletme amaç ve stratejilerini gerçekleştir-
mede kullanılan bir araç olması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca nitelikli 
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işçi istihdamını sağlayabilmek, çalışanları işletmede tutabilmek ve motive ederek 
verimlilik artışı sağlamak bakımından da önemli bir araçtır.

Sendikalar açısından ise bir tara�an üyelerinin gelirlerini ve dolayısıyla refah 
düzeylerini arttırma, diğer tara�an da adil ücret almalarını sağlama aracı olarak 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte sendikaların doğuşundan bugüne üyelerinin 
ücret ve çalışma koşullarına ilişkin hak kayıplarını önlemek için verdikleri müca-
dele düşünüldüğünde sendikalar açısından ücretin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Buna karşılık devlet açısından ücret ve ücret düzeyi; gerek sosyal hayatı gerek 
ekonomik ortamı (fiyatları), istihdamı, gelir dağılımı, en�asyonu, yatırım ve tasar-
ru�arı doğrudan etkileyen bir faktör olması açısından önem taşırken buna paralel 
olarak da toplum açısından sosyal barışı, toplumsal refahı, ekonomik istikrarı ve 
fırsat eşitliğini sağlama aracı olması bakımından önem taşır. Adil olmayan, düşük 
veya yüksek ücret, ekonomik ve sosyal yaşantıyı çeşitli biçimlerde etkilemektedir. 
Her şeyden önce düşük ücretler toplumda sosyal barışı tehlikeye sokarken, huzur-
suzlukların artmasına neden olmaktadır. Ayrıca işe ilgiyi azaltmakta ve işçilerin 
nitelikleri üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bunun sonucunda işin verimi 
düşmekte ve ekonominin büyüme hızında azalmalar görülmektedir. Diğer tara�an 
yüksek ücretler ise toplumda işsizliği doğurabilmektedir. (Talas, 1983: 15-16).

Bütün bu olumsuzlukları önlemek amacıyla devlet ücretlere ekonomik, sosyal 
ve siyasi nedenlerle müdahale etmektedir. Devlet; tam istihdamı, fiyat istikrarını 
gerçekleştirmek, ekonomik kalkınmayı ve ödemeler dengesini sağlamak amacıyla 
ulusal gelir dağılımına ve dolayısıyla da ücretlere “ekonomik”, çalışanlara insan onu-
runa yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamak için “sosyal”, iç ve dış baskılar karşısın-
da da “siyasal” nedenlerle müdahalede bulunmaktadır. (Tokol ve Alper, 2015: 172)

Ücretin ilgilileri -işçi, işveren, sendikalar, devlet ve toplum- açısından farklılaşan 
önemini açıklayınız.

Şekil 8.1’de ücretin ilgilileri açısından taşıdığı bu çok yönlü önem maddeler 
halinde gösterilmektedir.

 

Şekil 8.1

Kaynak: Bilgin, 
Taşçı, Kağnıcıoğlu, 
Benligiray ve Tonus, 
2004:167.
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Sonuç olarak ekonomik hayattaki yeri itibariye ücretin başta çalışanlar ve işve-
renler olmak üzere; sendikalar, devlet ve toplum açısından değişen alanlarda çok 
yönlü etki ve öneme sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ücret, genel olarak 
ülke ekonomisinin ve buna bağlı olarak sosyal yaşamın bütünü açısından önemlidir. 

Ücrete İlişkin Kavramlar: Ücret Türleri
Ücretin çok yönlü bir konu olması, farklı ücret kavramlarını da beraberinde getir-
mektedir. Çoğu kaynakta “ücret türleri” olarak da adlandırılabilecek bu kavramlar;

•	 Ücret	haddi	(ana	ücret,	kök	ücret	veya	çıplak	ücret)-	ücret	geliri,
•	 Nominal	(parasal)	ücret-	reel	ücret,
•	 Ayni	ücret-nakdi	ücret,
•	 Brüt	ücret-	net	ücret,
•	 Kollektif	ücret-efektif	ücret,
•	 Ücret	düzeyi,
•	 Asgari	ücret
olarak sıralanabilir. Endüstri ilişkilerinde kullanılan bu ücret kavramlarına ek 

olarak İş Kanunu’ndaki ücret kavramlarından da söz etmek mümkündür. Bunlar; 
yarım ücret, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücreti, tatil ücretleri, yüzde 
usulü ücret, komisyon ücreti ve kâra katılma olarak sıralanabilir.

Ücret Haddi (Ana Ücret, Kök Ücret veya Çıplak Ücret)-Ücret Geliri
Ana ücret, kök ücret veya çıplak ücret olarak da adlandırılan, ücret haddi; emeğin 
belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde ettiği para miktarını ifade etmek-
tedir (Tokol ve Alper, 2015: 163). 

İşgörenin fiilen çalışması ve/veya çalışmaya hazır bulunması kaydıyla öden-
mesi garanti edilen bir tutarı ifade eder. İş seçme sırasında işin net cazibesini 
değerlendirme bakımından ve üretim birimi başına işçilik maliyetinin hesaplan-
masında dikkate alınan, emeğin belirli bir zaman veya üretim birimi başına elde 
ettiği para miktarıdır. Başka bir ifade ile ücret haddi belirli bir zaman birimi için-
de belirli bir üretim birimi başına ödenen ücreti gösterir. Zaman esasına dayanan 
ücret sistemlerinde bu tutar, saat başına ücret, gündelik ücret, ha�alık ücret, aylık 
ücret olabilir. Üretime dayanan ücretler ise parça başına, metre başına, kilo ba-
şına, ton başına belirlenen ücret tutarlarıdır. O halde, kanunda veya sözleşmede 
aksi belirtilmemişse ücret haddinin (asıl ücret, çıplak ücret) belirlenmesinde işçi-
ye iş sözleşmesi veya kanundan sağlanan menfaatler -örneğin ikramiye ve sosyal 
yardımlar- dâhil edilmez. (Senyen Kaplan, 2015:117-118)

Çeşitli yasalardaki düzenlemelerle kazanç kavramı ile eş anlamlı kullanılan 
ücret geliri ise iş/çalışma süresi veya üretim miktarı ile ücret haddinin çarpımına 
eşittir. Yani iş müddeti veya birim sayısı ile ücret haddinin çarpımına eşittir.

Ücret geliri= (ücret haddi x birim sayısı) + ek yararlar ve sosyal yardımlar
Ücret haddinden ayrı olarak ücret gelirini artıran ücret unsurları şunlardır:
•	 Fazla	çalışma	ücreti
•	 Çalışılmayan	zamanlar	için	ücret	ödenmesi
•	 İkramiyeler
•	 Primler
•	 Sosyal	yardımlar.
İşveren bakımından işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınan husus 

ücret	haddidir.	Fakat	işgören	ailesi	ve	işgörenin	gelir	durumu	bakımından	önem	
ifade eden husus ise ücret haddi değil ücret geliridir. Dolayısıyla ücret haddi ve 

Ücret Haddi: Esas ücret, 
temel ücret ya da ana-kök 
ücret olarak da bilinen bu 
kavram, bir üretim birimi 
başına ya da bir zaman birimi 
başına ödenmesi gereken 
ya da kararlaştırılan ücret 
miktarıdır. 
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ücret geliri farklı kavramlardır. Örneğin; inşaat sanayindeki ücret haddi diğer sa-
nayi kollarındaki ücret hadleriyle mukayese edilirse inşaatta çok yüksek bir ücret 
haddi görülebilir. Bu ilk bakışta bize yanlış bir fikir verebilir. Ücret haddi yüksek 
olan işçilerin hayat seviyesi ile gelirlerinin yüksek olduğu zannedilebilir. Hâlbuki 
ücret hadleri yüksek olan bir işletmede mesela iş görene ha�a içinde devamlı iş 
imkânı sağlanamamış, kısmi işsizlik meydana gelmişse ücret haddi yüksek oldu-
ğu halde işgörenin ücret geliri düşük olabilir. Ayrıca fazla mesai yapıldığı zaman 
genellikle fazla mesai için normal ücret haddinin üstünde bir ücret daha veril-
mektedir. Kanunla veya toplu sözleşmelerle tespit edilen bu miktar ücret haddi-
nin üstünde kalır fakat ücret gelirine dâhil olur.

Ücret haddinin bilinmesi ücret geliri hakkında her zaman tam ve doğru bir 
fikir vermemektedir. Ücret gelirinin tam olarak belirlenebilmesi için ücret geliri-
ne etki eden; ücret ekleri, yan ödemeler veya ücret eklentileri gibi unsurların da 
bilinmesi gerekir.

Nominal (Parasal) Ücret-Reel Ücret
Ücretlerin mal ve hizmet fiyatları karşısındaki gerçek satın alma gücü dikkate 
alındığında, karşımıza nominal ücret ve reel ücret kavramları çıkmaktadır.

Nominal ücret; cari ücret, nakdi ücret, parasal ücret ve itibari ücret şeklin-
de de adlandırılmaktadır ve para ile ifade edilen ücret miktarıdır. Ücretin geçerli 
para cinsinden tutarını ifade eder. İşletmeler bakımından önemli olan ücret no-
minal ücrettir. Çünkü bu ücret doğrudan maliyetleri etkileyen ve işletmenin ka-
sasından çıkan para miktarıdır.

Nominal	ücret	ücretin	ödendiği	ülkenin	cari	para	cinsinden	yapılan	nakit	öde-
meyi ifade ederken reel ücret ise nominal (parasal/nakdi) ücret karşılığı satın alına-
bilecek mal ve hizmet miktarını ifade etmektedir. Yani nominal ücret işçinin eline 
geçen paranın miktarını, reel ücret ise paranın satın alma gücünü temsil etmektedir. 

Çalışan bakımından önemli olan ücret, hakiki ücret de denilen reel ücrettir. 
Reel ücret nominal ücretin ülkedeki fiyatların düzeyi dikkate alınarak hesaplanan 
satın alma gücüdür. Başka bir ifadeyle parasal ücretin satın alma gücünü gösterir. 
Nominal	ücretin	tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) bölünmesi ile elde edilir. 

Örnek vermek gerekirse bir işçinin ücretinin T100 ve 1 ekmeğin fiyatı T5 
olsun. Bu durumda işçinin satın alma gücü 20 ekmektir. Belli bir dönem sonra 
işçinin ücretinin %50 zamlandığını ve ekmek fiyatının da T10’ye çıktığını varsa-
yalım. Bu durumda işçinin ücreti T150 olmakla beraber ekmeğin fiyatı da T10’ye 
yükseldiğinden işçinin reel ücreti azalmış olacaktır. Kişinin alım gücü 15 ekmeğe 
düşmüştür. Yani söylenmesi gereken, işçinin ücreti artmış olsa dahi satın alma 
gücü artmamış ve hatta azalmış olabilir. Dolayısıyla satın alma gücünün asıl be-
lirleyicisi işçinin nominal (nakdi) ücreti değil reel ücretidir.

Gerçek ücretin hesaplanmasında, ücretler ve fiyatlardaki değişmelerin birlikte 
göz önüne alınması söz konusudur. Buna göre parasal ücret düzeyleri, en�asyon 
artışı oranında arttığında; gerçek ücret yani parasal ücretin sağladığı “satın alma 
gücü” değişmemiş olacaktır. Zaman ve mekân itibarıyla yapılan ücret karşılaştır-
malarında kullanılır. İşgörenlere ödenen ücretler nominal ücrettir. İşgörenlerin 
millî gelir ve iktisadi kalkınmadaki payını öğrenmek, hayat standardını tespit et-
mek istersek nominal ücretin bilinmesi yetmez. Muhakkak reel ücreti de bulmamız 
gerekir. Gerçek ücretin hesaplanmasında ücret ve fiyat endekslerinden yararlanılır. 
Temel alınan bir döneme genellikle yıla göre düzenlenen endeksler karşılaştırıla-
rak gerçek ücretler hesaplanır. Gerçek ücretin hesaplanmasında var olan iki temel 

Nominal Ücret: Emek 
piyasasında arz ve talep 
tarafından belirlenen 
ve fiyat hareketlerinden 
arındırılmamış ücret oranına 
denir.

Reel Ücret: Nominal ücrette 
fiyat artışlarının yarattığı 
aşınmayı ve satın alma gücü 
kaybını dikkate alan ücretin 
gerçek miktarıdır.

(TÜFE): Belirli bir dönemde 
belirli bir kitle tarafından 
tüketici mal ve hizmetlerine 
ödenen perakende fiyatlardaki 
değişikliklerin ölçüsüdür.
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endeksten tüketici fiyatları endeksinin kullanılması daha uygundur. Çünkü ücret-
liler açısından üretici fiyatları değil tüketici fiyatları daha önemli ve anlamlıdır.

Nakdi Ücret-Ayni Ücret
Nakdi	ücret;	ücretin	para	veya	nakit	olarak	ödenmesini	veya	bu	şekilde	ödenen	
kısmını ifade eder. Esasen ücretin tedavülü zorunlu, geçerli (cari) para olarak 
ödenmesi, yasal düzenlemelerce de öngörülen hâkim uygulamadır. Bu doğrul-
tuda ücretler özellikle de temel (kök) ücret nakit olarak ödenir. Bu geçerli para-
nın hangi para olacağı ise iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. Sözleşmenin taraf-
ları ücretin işin görüldüğü ülkenin geçerli kılınan parası ile ödenmesine karar 
verebilecekleri gibi aralarında anlaştıkları herhangi geçerli bir para birimini de 
belirleyebilirler. Bazı durumlarda kişi işi başka bir ülkede görmekle beraber üc-
retini işi gördüğü ülkenin para birimi ile değil de kendi vatandaşı bulunduğu 
ülkenin para birimi ile almayı tercih edebilir. Bu durumda geçerli kıstas ücretin 
ödeneceği para biriminin geçerli, tedavüldeki bir para birimi olması ve yasal 
engel bulunmamasıdır. 

Ayni ücret ise ücretin iktisadi değeri olan “mal ve hizmetler” şeklinde sağla-
nan kısmını veya unsurlarını ifade eder. Bir diğer ifadeyle ücretin nakdi olarak 
değil de mal-eşya ve/veya hizmet ile ödenmesidir (Tokol ve Alper, 2011: 146). 
Genellikle sosyal yardımlar içinde zaman zaman parayla ölçülebilen bazı âyni 
ödemelere de yer verildiği gözlenmektedir. Bu tür ücret unsurlarına örnek olarak 
yemek, taşıma hizmeti, taşıt, konut, giyim eşyası, yakacak maddeleri vb. şeklinde 
sağlanan sosyal yardımlar verilebilir. 

Bu ödeme cinsine truck sistemi ismi de verilmektedir. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi’nin ilk dönemlerinde bir hayli yaygın olan sistem, birçok ülkede kanun-
lar tarafından yasaklanmıştır (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 86). 

Sanayi devriminin ilk yıllarında hızla yaygınlaşan truck sisteminde; işverenler 
işçilere ücretlerini standart para yerine, mal veya para yerine geçen kağıt kupon-
larla ödemekteydi. Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte tepkileri üzerine çekmesi ve 
yasaklanmasının asıl nedeni ise; işçilere ücret olarak verilen bu kuponların sadece 
işverene ait veya işverenin göstereceği mağazalarda geçerli olmasıydı. Böylelikle 
işçilerin alım güçleri ve harcama özgürlükleri kısıtlanmakla birlikte, ücretlerin 
tekrar işverene dönmesi sağlanmış oluyordu. Uygulamaya ilk tepkiler ise işçi sen-
dikalarından geldi. Tüketim kooperati�eri alternatifi devreye sokularak uzun va-
dede bu yöntemin sona ermesi ve yasaklanması sağlanmış oldu.

Günümüzde, işin karşılığı olduğu halde para ile yapılmayan her türlü öde-
meler ayni ücret kavramı kapsamında değerlendirilmektedir (Esener,1978: 176). 
Özellikle en�asyon oranlarının yüksek seyrettiği ülkelerde sendikaların genel 
eğilimi ayni ödemelerin arttırılması yönündedir. Bu ödemeler, yakacak olarak 
kömür verilmesi, iş elbisesinden başka yılda bir yazlık bir kışlık elbise, konut (loj-
man) verilmesi vb. şeklinde olmaktadır.

Brüt Ücret-Net Ücret
Brüt (gayrisafi ücret), tahakkuk eden, kesintiler öncesi toplam ücret tutarını ifade 
eder. Brüt ücret bir bakıma işverenin “ücret kapsamında” işgörene ve işgören adı-
na ilgili tara�ara yaptığı toplam ücret ödemelerini içerir. Başka bir deyişle, brüt 
ücret, bir işgöreni istihdam etmek dolayısıyla işverenin katlandığı “ücret kapsa-
mında sayılan” tüm giderleri kapsar. Ülkemizde, işverenlerce brüt ücretin dışında 
“işveren payı” adı altında ayrıca ödenen çeşitli sigorta primleri de vardır.

Truck Sistemi: Çalışan 
ücretlerinin standart para 
yerine, mal veya para yerine 
geçen kâğıt kuponlar şeklinde 
ödendiği sistem. 
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Net	ücret	(safi	ücret)	ise	brüt	ücretten	gelir	ve	damga	vergiler,	sosyal	güvenlik	
kesintileri, sendika aidatı vb. çeşitli kesintiler düşüldükten sonra kalan ve işgöre-
nin eline geçen kullanılabilir ücret tutarını ifade eder (Gündoğan ve Biçerli, 2003: 
82). Bir başka ifadeyle brüt ücret işletmenin kasasından çıkan, net ücret ise işçinin 
cebine giren para miktarını ifade etmekte; brüt ücretten yapılan kesintiler arttık-
ça, brüt ücret sabit kalsa da, net ücret düşmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 145).

Net	ücret	aşağıdaki	basit	formülle	hesaplanabilir.
Net	ücret=	Brüt	ücret-	Kesintiler	(vergiler+primler+diğer	kanuni	kesintiler+harçlar)
Yukarıdaki formülden hareketle brütten nete ücret hesaplamasının daha iyi 

anlaşılması için tablo 8.1’de brüt asgari ücret ve yasal kesintiler sonrası kalan net 
asgari ücret verilmiştir.

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2015-31.12.2015 Dönemi)

Brüt  Ücret 1.273,50

SGK	PRİMİ	%14 178,29

İŞSİZLİK	SİG.	FONU	%1 12,74

GELİR	VERGİSİ	%15 72,26

ASGARİ	GEÇİM	İNDİRİMİ 90,11

DAMGA	VERGİSİ	%07,59 9,67

Kesintiler Toplamı 272,96

Net Asgari Ücret 1.000,54

Tabloyla ilgili detaylı bilgiye http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?-
page=asgari adresinden ulaşabilirsiniz.

Kollektif Ücret-Efektif Ücret
Ücretleri kollektif ücret (toplu sözleşme ile tespit edilen ücret ortalaması) ve efek-
tif -fiili ücret/piyasa ücreti- (emek piyasasında fiilen teşekkül eden ücret ortala-
ması) olarak iki kısma ayırmak da mümkündür (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 87).

Kolektif ücret, toplu iş sözleşmesi ile tespit edilen ücret ortalamasını ifade et-
mektedir. Dolayısıyla kolektif ücretin belirlenmesinde işçi sendikaları ile işveren 
veya işveren sendikalarının pazarlık güçleri etkilidir. Buna karşılık, piyasa ücreti 
adı da verilen efektif ücret ise; klasik iktisat düşüncesine dayanmakta olup, emek 
piyasasında emek arz ve talebinin buluştuğu noktada oluşan emeğin fiyatı olarak 
tanımlanmaktadır. Bir başka değişle efektif ücret; emek piyasasında fiilen oluşan 
ücret ortalamasını ifade etmektedir.

Ülkemizde efektif ücretler bireysel iş sözleşmeleri ile 4857 sayılı İş Kanunu 
çerçevesinde, kolektif ücretler ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu hükümleri çerçevesinde toplu iş sözleşmeleri ile yapılmaktadır.

Ücret Düzeyi
Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalamadır. Ücret 
düzeyinin yüksek ya da düşük olduğunun anlaşılması için ücretlerin bir ölçütle kar-
şılaştırılması gerekir. Bu nedenle ücret düzeyi ücret karşılaştırmaları yapmak için 
kullanılır. Aynı bölge ve aynı zaman dilimi içinde yapılan karşılaştırmalarda nomi-
nal	ücretlerin	karşılaştırılması	yeterlidir.	Farklı	bölge,	farklı	ülke	ya	da	farklı	zaman	

Tablo 8.1
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dilimleri için yapılan karşılaştırmalarda ise reel ücretin esas alınması gerekir. Ücret 
düzeyi işletmenin eleman çekme ve işletmede tutma konusunda diğer işletmelerle 
rekabet edebilmesine imkân tanır, aynı zamanda da maliyet kontrolü sağlar. Ücret 
düzeyini etkileyen etmenler iç ve dış etmenler olarak ikiye ayrılabilir. Dış unsurla-
rın başlıcaları devlet, sendikalar ve işgücü piyasalarıdır. İç unsurların başında ise 
örgütün büyüklüğü, örgütün amaçları, politikaları ve stratejileri gelmektedir.

Asgari Ücret
Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca 
yaşamasını sağlayacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücreti tarif eder. Buna 
göre belirlenecek ücret sadece çalışanın değil, ailesinin de ekonomik, sosyal-kül-
türel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olmalıdır. Bir yandan (işçiye) in-
san hürriyeti sebebiyle sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşam seviyesi sağla-
maya elverişli olan; öte yandan da işverenleri daha düşük ücret ödemekten men 
eden, mecburi karaktere sahip bir ücrettir (Talas, 1983: 54).

Asgari ücret, işçi ücretlerinin en alt sınırını oluşturmaktadır. Buna göre as-
gari ücretin altında bir ücret ödenmesi ne iş sözleşmeleriyle ne de toplu sözleş-
melerle mümkün değildir. İşçi olarak çalışan her kişi asgari ücret olarak tespit 
edilen miktardan veya daha üzerinden ücrete hak kazanmaktadır. Asgari ücre-
tin altında bir ücretin ödenmesinin pazarlığı yapılamaz ve kesinlikle ödenemez. 
Asgari ücretin bu özelliği işverenlerin sosyal damping uygulamalarına yönel-
melerini engellediği gibi, işçi ve işveren açısından haksız rekabetin ortaya çık-
masını da önlenmiş olur.

Asgari ücret uygulaması, işçi ve işveren açısından haksız rekabeti nasıl önleyebilir? 

4857 sayılı İş Kanununda asgari ücretin tanımı yapılmamıştır. Ancak Kanunun 
39.maddesi gereğince çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4.maddesine göre 
asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, ko-
nut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün cari fiyatları 
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

Asgari ücret, bir ülkenin çalışanlarına verdiği önemi ve belli ölçüde ülkenin 
refah seviyesini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra asgari ücret sadece asgari ücretle 
çalışanlar açısından değil, bir ülkedeki ücretler genel seviyesine etkisinden dolayı 
diğer tüm çalışanlar için de anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla asgari ücrete yapı-
lan artış oranı diğer ücretleri de etkilemektedir. Ayrıca asgari ücretin belirlenmesi 
o dönem içerisindeki toplu iş sözleşmelerinin ücret artış oranlarını, asgari ücretle 
çalışmayan kişilerin zam oranlarını ve hatta ev kiralarının artış oranına bile etki 
etmektedir.

Ülkemizde asgari ücret; asgari ücret tespit komisyonu tarafından en geç iki 
yılda bir belirlenmekte, belirlenen asgari ücret ise bütün sektör ve işkollarını kap-
samaktadır. Asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşmaktadır. Komisyonda 
işçi – işveren – devlet temsilcileri eşit oranda temsil edilmektedir. Bir diğer deyişle 
asgari ücretin belirlenmesi süreci; sosyal tara�arın eşit katılımıyla gerçekleşen bir 
sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Bütün bu tanımlamalardan hareketle asgari ücretin; ekonomik, sosyal ve hu-
kuki yönleri olan bir ücret düzenlemesi olduğu ve bazı özellikleriyle diğer ücret 
düzenlemelerinden ayrıldığı söylenebilir. 

Asgari Ücret: İşçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı 
ödenen ve işçinin gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılamaya 
yetecek ücrettir.

Sosyal Damping: Bir ülkenin 
daha düşük işgücü maliyetleri 
ve/veya daha az kısıtlayıcı iş 
hukuku kuralları vasıtasıyla 
diğer ülkelere karşı rekabet 
gücünü arttırarak, istihdam 
yaratıcı yatırımı kendine 
çekmesidir. 

2

Sosyal diyalog: Demokratik 
siyasal rejimi benimsemiş 
ülkelerde, sosyal taraf olarak 
nitelendirilen işçi ve işveren 
örgütlerinin, toplumda 
yer alan diğer organize 
çıkar grupları ile birlikte, 
temel ekonomik ve sosyal 
politikaların belirlenmesi ve 
uygulanmasına katılmaları 
süreci.
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Ücret Sistemleri
Ücretlerin hesaplanma ve ödeme biçimlerindeki farklılıklar çeşitli ücret sistem-
lerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve işin gerçekleştirilme zamanına, yapılan 
işin miktarına, çalışanın gösterdiği performansa, çalışanın bilgi beceri ve yetkinlik 
düzeyine göre farklılaşan çeşitli ücret ödeme sistemleri uygulanmaya başlanmış-
tır. Ücret sistemleri en genel tanımlama ile bireysel ücretlerin bileşimi, hesaplan-
ması ve ödenmesine ilişkin düzenlemelere ve yöntemlere denir. Bir diğer ifadeyle 
işverenlerin işçiye emeğinin karşılığı olan para ve para ile ölçülmesi mümkün 
olan tüm menfaatlerin ne miktarda ve hangi ölçütlere göre ödeneceğini belirleyen 
kurallar bütünüdür (Bayrakoğlu, 2003: 168). Bireysel ücretlerin bileşimi, hesap-
lanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemeleri ve yöntemleri kapsamaktadır.

Ücret sistemleri, işletme içerisinde uygun bir denge kurmak, çalışanın emeğini 
en etkin ve ekonomik bir şekilde kullanmak gibi bir amaç birliği içerisindedirler. Bu 
amaç doğrultusunda işletme dâhilinde kazanılan uyum ve adaleti sağlayarak çalışanın 
güvenini kazanıp işe devamlılığı ve motivasyonunu artırmaya yardımcı olmaktadır. 

Değişen günümüz koşulları, ücret sistemlerinin anlamı ve amaçlarını büyük 
oranda etkilemese de uygulama olanaklarını sınırlamaktadır. Ücret sistemlerin-
den bazıları giderek daha fazla önem kazanırken bazıları etkinliklerini yitirmek-
tedir. Bu değişimde, işletme yönetiminin gereksinimleri, işlerin yapısında meyda-
na gelen yapısal değişimler ve işçilerin ücrete yönelik görüş ve beklentilerindeki 
değişikliklere ilişkin faktörler rol oynamaktadır. 

İşin gerçekleştirilme zamanına, yapılan işin miktarına, çalışanın gösterdiği 
performansa, çalışanın bilgi beceri ve yetkinlik düzeyine göre farklılaşan belli 
başlı ücret sistemleri; zaman esasına dayalı, miktar esasına dayalı, verimlilik esa-
sına (performansa dayalı), bireye dayalı, iş değerlendirmesine dayalı ücret sistem-
leri ile eşel-mobil (oynak merdiven) ücret sistemi olarak sıralanabilir. 

Zaman Esasına Dayalı Ücret Sistemleri
Zamana esasına dayalı ücret sistemi, en eski ve en çok kullanılan ücretlendirme 
yöntemidir. Tamamen ekonomik niteliklidir. Çalışanın verimliliği, eğitim düzeyi, 
kıdemi, sorumluluğu gibi unsurları dikkate almaksızın kararlaştırılan ödemenin, 
belirli bir süre çalışılması sonrasında hak edilmesi hâlidir. Dolayısıyla ücretlendir-
mede ölçü olarak alınan zaman birimi; saat, gün, ha�a, ay veya yıl olabileceği gibi 
işçinin çıktısından bağımsız olan diğer bir zaman birimi da olabilir. Genellikle, 
üretime fiilen katılanlarda saat ya da gün, üretime dolaylı katılan ücretli ve me-
murlarda ise aydır.

Bu sistemde ücret; işin süresi saptanarak hesaplanır ve bu süre içerisindeki 
çıktı miktarı dikkate alınmaz. Yani üretim miktarı, iş başarımı, iş hızı, bireysel 
performans, vs. gibi farklılıkları bireysel ücret farlılıkları yaratmaz.

Hesaplanılmasının kolay olması, açık ve anlaşılır olması ve belirli bir süre ça-
lışılması durumunda elde edilecek ücreti garanti etmesi bakımından üstünlükleri 
vardır. Ancak çalışanın verimliliğini dikkate almaması nedeniyle özellikle işve-
renler bakımından istenilmez. Kamu kesimi ve kamu-özel ayırımı yapılmaksızın 
hizmetler sektörü ise en yaygın kullanım alanlarıdır.

Miktar Esasına Dayalı Ücret Sistemleri
Miktar esasına dayalı ücret sistemlerinde ücret; üretilen birim miktarına göre hesap-
lanmaktadır. Bir diğer ifadeyle ücretin hesaplanmasında üretilen mal ve hizmetin mik-
tarı esas alınır. Sistem, üretim miktarının (parça sayısı, büyüklük, ağırlık, uzunluk gibi) 
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ölçülebildiği her türlü işe uygulanabilmektedir. Miktar esasına dayalı ücret sistemleri, 
akord (parça başına) ve götürü ücret sistemleri olarak iki başlıkta incelenmektedir. 
Akort ücretin uygulamada en çok görüleni, Alman öğretisinde parça akordu ve 
bizde	parça	başına	ücret	denilen	şeklidir.	Parça	başına	ücrette,	yapılacak	veya	işle-
necek her bir parça için belirli bir ücret saptanır. (Çelik, Caniklioğlu ve Canbolat, 
2014:186). İşçiye ödenecek ücret ise parça başına belirlenen ücret miktarı (ücret 
haddi) ile ürettiği parça sayısı çarpılarak bulunur. Bu sistemde işçinin ücreti üre-
time göre artar; üretimin düştüğü ölçüde de düşer. (Senyen Kaplan, 2015:125). 
Ürettiği her bir parça için ücret alması işçiyi daha hızlı çalışmaya teşvik etmekte-
dir. Dolayısıyla Marksist iktisatçılar başta olmak üzere akademik dünyada en fazla 
eleştirilen ücret sistemi bu sistemdir. Onlara göre parça başına ücret sistemi işçiyi 
zorlayan ve çabuk yıpratan bir ücret sistemidir. (Topalhan, 2012:96). Bu ücret sis-
temi sadece çalışan değil işveren için de sorunlarla doludur. Daha çok kazanmak 
isteyen çalışan bu duygu ile ham madde ve malzemeyi israf edebilir, kalite kaybına 
yol açabilir ve dolayısı ile maliyet artışlarına neden olabilir.

Parça akordu bir diğer ifadeyle parça başına ücret sisteminin akademik literatürde 
en çok eleştirilen ücret sistemi olmasına sebep olan nedenler nelerdir?

Akort ücretin önemli bir sakıncası ise, işverenin buyruğuna hazır olan işçiye 
yeterince iş verilmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemek için ise; karma 
bir sisteme başvurulmaktadır. Toplu iş sözleşmelerine konu olan hükümlerle işçi 
akort ücretle çalışmaya devam etmekte ancak, asgari bir saat ücreti garanti edilerek 
veya saat ücretiyle çalışan işçinin saat ücretine, önceden belirlenen normal sayının 
üstünde parça üretmesi halinde ilave prim verilerek, işçinin ücretinin asgari üc-
retin altına düşmesi önlenmektedir. (Senyen Kaplan, 2015:125-126). 4857 sayılı İş 
Kanunumuzda da bu sakıncayı gidermek için, işverenin işçiye yapabileceği sayıdan 
az iş vermemesi, bundan az iş verilmesi halinde aradaki ücret farkının zaman esası-
na göre ödenmesi, aksi halde sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle feshedilebi-
leceği kabul edilmiştir. (Çelik, Caniklioğlu ve Canbolat, 2014:186).

Bir diğer miktar esasına dayalı ücret sistemi ise götürü ücret sistemidir. Götürü ücret, 
bitirilmesi gerekli bir işin sonucuna göre hesaplanan bir akort ücret şeklidir. Sadece özel-
likleri bakımından götürü ücret veya akord ücret birbirinden ayrılabilir. Hukuki nitelik 
yönünden götürü ücret ile akort ücret arasında fark yoktur (Çelik, 2014: 187).

Götürü ücret sistemi, çalışılan süre ve kişinin verimliliğini dikkate almaksızın, ka-
rarlaştırılan işin kararlaştırılan süre içerisinde yapılması durumunda yapılan ödemeyi 
konu alır. Bu sistemde işin kim ya da kimler tarafından yapıldığı, hangi zamanlarda 
çalışılarak yapıldığı, yapılan işin hangi eğitim düzeyindeki ve niteliklere sahip kişiler 
tarafından yapıldığı önemli değildir. Önemli olan kararlaştırılan işin, kararlaştırılan 
sürelerde ve istenilen kalitede yapılmasıdır. İnşaat sektörü başta olmak üzere genel-
likle yüksek kalite gerektirmeyen işlerde kullanım alanına sahip bir ücret sistemidir. 

Uygulamada birim tespitinin güç olduğu veya seri olarak yapılması mümkün 
olmayan ve genellikle devamlılık göstermeyip bir süre sonra bitecek olan işlerde 
işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde götürü ücretten söz edilebilir 
(Topalhan, 2012: 98). Bu sistemde iş, bir işçi tarafından veya bir grup işçi tarafın-
dan yapılabilir. İş Hukuku’muzda takım sözleşmesi olarak adlandırılan sözleşme 
şekli, götürü ücret sistemine uygun bir sözleşme şeklidir. Götürü iş bir grup işçi 
tarafından alınmış ise grubun içinde bulunan işçilerin tamamı ödenen ücreti eşit 
olarak paylaşmıyor olabilirler (Önsal, 1992: 71).

3
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Verimlilik Esasına (Performansa) Dayalı Ücret Sistemleri
Stratejik insan kaynakları yönetiminin önem kazanmasıyla birlikte, ödül sistem-
leri açısından da performansa dayalı ücret uygulaması ön plana çıkmıştır. En kısa 
şekilde performansa dayalı ücret uygulaması; ücret ile performans arasında ilişki 
kurularak oluşturulan ücret sistemleridir (Ünal, 1998: 3). 

Bu sistemlerde çalışanın verimliliği dikkate alınır ve ortalama bir verimin 
üzerinde çalışılması durumunda çalışılan süre, gerçekleştirilen üretim fazlası ve 
kararlaştırılan unsur (kalite, miktar, kesintisiz devam ve tasarruf gibi) ne ise bu 
unsurun gerçekleşmesine bağlı olarak asıl ücrete ek olarak prim ödemeleri yapı-
lır. Ortalama verimle çalışılması durumunda ise garanti edilen bir kök saat ücre-
ti vardır. Bu verimin üzerine çıkıldığı takdirde özendirici-teşvik edici ödemeler 
söz konusudur. Dolayısıyla çalışanlar, belirli bir standardın üzerinde gösterdik-
leri	performansa	göre	ücret	artışına	hak	kazanmaktadırlar.	Performans	düzeyleri	
standardın üzerinde olmayanlar veya düşük performans gösterenler için ise böyle 
bir artış söz konusu değildir. (Bingöl, 2014:452)

Sanayi sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde en yaygın kullanım alanı-
na sahip olan ödeme biçimidir. Verimli çalışan ile istenilen verimde çalışmayanı 
ayıran ya da istenilen özellikleri öne çıkartan ve teşvik eden özelliklere sahiptir.

Verimliliği esas alan bireysel ödüllendirme sistemleri, belirli bir performans stan-
dardına ulaşan veya bu standartları aşan çalışanı ödüllendirir. Sistem; bireysel perfor-
mansı arttırmak ve üstün performanslılar lehine ayrımcılık yapmak amacıyla bireysel 
çabayı, performansı, katkıyı ücretle ilişkilendirmeye yöneliktir. (Bingöl, 2014:468).

Performansa	dayalı	ücret	sisteminde	temel	amaç,	işletme	için	değerli	olan	ça-
lışanları teşvik ve motive ederek işletme içinde kalmasını sağlamaktır. Bu temel 
amaca ilave olarak, performansa dayalı sistemin kullanılmasının amaçları arasın-
da, ücret artışları sırasında yaşanan problemlerin çözümlenmesi, kültürel değişi-
min ve işletme gelişiminin desteklenmesi, işçi - işveren ilişkilerin iyileştirilmesi ve 
endüstri ilişkilerin geliştirilmesi de yer almaktadır (Topalhan, 2012: 100).

Bireye Dayalı Ücret Sistemleri
Zaman ve miktar esasına dayalı -işe ait- ücret sistemlerinin alternatifi olarak ge-
liştirilen bu sistem, beceriye ve yetkinliğe dayalı ücret sistemlerini içermektedir. 
İşletmeler, uzun yıllardan bu yana ücret sistemlerini ve diğer insan kaynakları 
programlarını işlere göre düzenlemişlerdir. Ancak günümüzde rekabet üstünlüğü 
sağlamak için fark yaratan unsurun insan unsuru olduğu düşüncesinden hareket-
le; işletmelerin sahip oldukları insan kaynağı, işletmelere rekabet avantajı sağla-
yan ve yatırım yapılması gereken önemli bir unsur olarak görülmeye başlanmıştır. 
Bu nedenle günümüz işletmeleri için nitelikli işgücüne sahip olmak ve bunu daha 
da arttırmak temel hede�erden biri haline gelmiştir. 

Son yıllarda insan kaynakları yönetimi anlayışındaki bu gelişmelerin göster-
gelerinden biri de zamana ve işe dayalı ücret sistemlerinin alternatifi olarak ge-
liştirilen işi yapan bireye dayalı ücret sistemleri olmuştur. (Benligiray, 2007:69). 
Özellikle 90’lı yıllardan sonra örgütler, çevrelerinde meydana gelen değişiklikler 
neticesinde geleneksel ücret sistemlerini bırakıp bireyin sahip olduğu nitelikleri 
ödüllendiren; beceriye dayalı ücret sistemlerine geçiş yapmışlardır.

Beceriye dayalı ücret sistemlerine geçişi gerekli kılan nedenler hakkında detaylı bil-
gi için Ücret Yönetimi: Beceri Bazlı Ücretleme Sistemi adlı kitaptan yararlanabilir-
siniz (Kurtuluş Kaymaz, Dora Yayın Dağıtım, Bursa, 2010).
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Beceriye dayalı ücret sisteminin temel aldığı kavram olan beceri, “kişinin bir 
işi başarmasına ve bir işlemi amacına uygun sonuçlandırmasına yönelik olarak 
sergilediği maharet, hüner ve ustalık” şeklinde tanımlanabilir. Bu maharet, hü-
ner ve ustalığın ücretlendirmesi ise işçinin teknolojik gelişmeler veya yeni uy-
gulamaları kendi gayreti ile öğrenmesi sonucu elde ettiği bilgi ve becerinin bir 
ödüllendirilmesidir. Buradan hareketle genel bir tanımlama yapmak gerekirse 
beceriye dayalı ücret sisteminin, çalışanların beceri kazanmasına bağlı olarak 
ücret oranlarının arttırılarak ödenmesi olduğu söylenebilir (Topalhan, 2012: 
142-143).

Bu tanımlamaya göre beceriye dayalı ücret sistemini, işletmede çalışan iş-
çilerin bilgi, beceri ve vasıf düzeylerini artırması sonucunda bu kazanımla-
rı ile işletmeye kattıkları değer ölçüsünde çalışmalarının ödüllendirildiği bir 
sistemdir. Sistem, çalışanların elde ettikleri yeni bilgi, beceri ve vasıflarındaki 
gelişme sebebiyle yaptıkları ek işler neticesinde işçiye ek ücret ödenmesini 
öngörmektedir.

İnsan kaynağının artan önemi ve insan kaynağı yatırımlarının işletmeler için 
en önemli rekabet unsuru haline gelmesi, işgücü beklentileri ve standartların-
da gerekli görülen netleşmeler; yetkinlik kavramının işletmeler içerisinde daha 
fazla kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. Yetkinlikler, mükemmel per-
formansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan 
gözlemlenebilir davranışlardır. Bu nedenle, yetkinlik kavramı çerçevesinde, bil-
gi değil de bilginin başarı yaratacak şekilde uygulanmasını sağlayan davranışlar 
ele alınır.

Son yıllarda ücretlendirme ile işletmenin genel stratejilerinin bir arada ele alın-
ması ve stratejik ücretlendirme kavramının gündeme gelmesi, işletmelerin gide-
rek “yetkinlik” kavramını daha çok benimsemesine neden olmuştur. (Benligiray, 
2007:87). Böylelikle bir diğer bireye dayalı ücret sistemi olan yetkinliğe dayalı üc-
ret sistemleri ortaya çıkmıştır.

Yetkinliğe dayalı ücret sistemleri, beceriye dayalı ücret sistemlerine benze-
mekle birlikte önemli farklılıkları bulunmaktadır. Beceri temelli ücretlendirmede 
çoğu kez çalışanın belirli uzmanlık alanıyla ilgili uygulamaya dönük becerileri 
ve uzmanlığı ödüllendirir, oysa yetkinliklere göre ücret planlarında, belirli bir işi 
etkili biçimde yerine getirmede gerekli davranışsal ve tutumsal özellikler ya da 
kişisel özellikler ödüllendirmektedir. (Kessler, 2003: 341-342).

Toparlamak gerekirse yetkinliğe dayalı ücretlendirme, bireye odaklı bir sis-
temdir, işe odaklanmaz. Kişiyi yetenekleri değerinde ödüllendirir. Kişinin sahip 
olduğu yeteneklerden ziyade, edindiği yetenekler ücret artışında büyük rol oynar. 
Dolayısıyla sistem, olumlu yönde yetenek gelişimini teşvik etmektedir.

ÜCRETİN KORUNMASI VE ÜCRET HAKKI
Ücretin korunması düşüncesi, sanayi kapitalizminin düşünce ortamını temsil 
eden liberalizmin katılığı nedeniyle XVIII. ve XIX. yy.lardaki sefalet ücretleri so-
nucu müdahalecilik anlayışının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Müdahalecilik an-
layışının gelişimiyle liberalizm de katılığından ödün vermeye başlamış, devletin 
ve sendikaların çalışma yaşamına girmesi söz konusu olmuş ve ücret gelirinin 
korunmasını öngören sosyal politika tedbirleri yaygınlaşmıştır. Müdahalecilik 
anlayışının başlaması ve sosyal politika tedbirleriyle güvence altına alınan ücret 
geliri günümüzde ise işçinin, emeğinin karşılığı olan bir hak olarak görülmekte ve 
İş Yasaları ile koruma altına alınmaktadır. 
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Ücretin Korunması İhtiyacı ve Korunmaya Yönelik 
Düzenlemeler
Ücrete müdahale edilmesi ve korunması ihtiyacı, Sanayi Devrimi ile birlikte şe-
killenen sanayi kapitalizminin düşünsel ortamını temsil eden liberal düşüncenin 
katılığı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Liberal düşünce; sınırsız mülkiyet hakkını, ve-
raset kurumunu, rekabet serbestliği ilkesini, arz ve talep dengesine dayanan ser-
best fiyat mekanizmasını, gelir bölüşümünde serbest oluşum ilkesini, uluslararası 
ticarette özgürlüğü ve emek-sermaye ilişkilerinde bağıt özgürlüğünü ve emeğin 
de bir mal sayılmasını savunur. Kısacası bütün düşünceleri “bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler” felsefesi etrafında şekillenir.

Şu halde hemen hemen aynı zamanlarda doğmuş olan liberalizm ve sanayi ka-
pitalizminin birbirini tamamlamış oldukları ve birbirlerinin çıkarlarına hizmet et-
tikleri söylenebilir. Liberalizm, kapitalist düzenin düşünce ortamını oluşturmuştur. 
Böylece başlangıcında kapitalist düzenin liberalliği ağır basmış ve bütün XIX. yy 
liberal kapitalist düzenin gelişmelerine sahne olmuştur (Talas, 1995: 64). Sanayi 
Devrimi’nin bu yeni düzeni, işverenlerin işçilerle yapacakları bağıtların dışarıdan 
herhangi bir müdahaleye konu olmaması (özellikle devlet ve sendikalar tarafından) 
ve ücret pazarlığının kişisel düzeyde oluşmasına dayanmaktadır. Sanayi Devrimi’nin 
yarattığı rekabet ortamı karşısında ise hiçbir mekanizma tarafından korunmayan 
işçilerin bağıt ve çalışma özgürlüğünün de önemli bir anlamı olmayacağı açıktır.

Sanayi Devrimi’nin yarattığı fabrika üretim sistemi içerisinde makinaların iş-
siz bıraktığı milyonlarca insan, kentlerde yığışan köylüler, yıkılan loncaların usta, 
kalfa ve çırakları iş bulabilmek için kendi aralarında yoğun bir rekabet içine girin-
ce emeğin pazarlık gücü aşırı derecede zayı�amıştır. Dönemin düşünsel ortamını 
temsil eden liberalizm de devlet ve sendika gibi dışardan herhangi bir müdahaleyi 
reddettiği için kendilerini koruyan herhangi bir kurum veya yasal düzenleme ol-
mayan, bunun sonucunda da pazarlık güçleri sermayedar karşısında aşırı dere-
cede zayı�ayan işçiler, işsiz kalmamak adına kendilerine önerilen uzun çalışma 
saatleri, kötü çalışma koşulları ve buna karşılık çok düşük ücretleri kabul etmek 
zorunda kalmışlardır.

Dönemin bu koşullarından yararlanan sermayedarlar ise emeğin sömürülme-
sini kurumsallaştırmış ve XIX. yy.ın son çeyreğine kadar işçi-işveren arasındaki 
hoşnutsuzlukların	temelini	oluşturan	ücretler	olmuştur.	Pazarlık	güçleri	eşit	ol-
mayan iki taraf arasında belirlenen ücretler genel seviyesi, işçinin temel ihtiyaçla-
rını karşılamaktan uzak kalmış ve dünya çalışan yoksullarla tanışmıştır.

Zamanla ücreti yegâne geçim kaynağı olan işçinin, üretim araçlarına sahip 
sermaye karşısında eşit güç oluşturamaması ve güçsüz kalması bu adaletsizlik 
ve sömürü karşısında ise tarafsız kalınamayacağı düşüncesi yayılarak devletin 
ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesi gereği geçerlilik kazanmaya başlamıştır. 
Müdahalecilik anlayışındaki gelişmeler ve toplumlarda yeni oluşmaya başlayan 
sosyal yapılar ise liberal kapitalist düzenin yeniden gözden geçirilmesine yol aç-
mıştır. Bunun sonucunda müdahaleciliğe doğru bir yola girilmiştir. Bu oluşum 
I.Dünya Savaşı ile hız kazanmıştır. Bundan böyle devlet yeni bir anlayışa girmeye 
başlamıştır (Talas, 1995: 66). Temelde sosyal politikaya karşı olan liberal düşünce 
kendi içinde bir evrime yönelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde devlet, ücret ge-
lirini; eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi, cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması, 
ücretin reel değerinin korunması, asgari düzeyinin belirlenmesi, ücretin ödenme 
biçimi ve yerinin belirlenmesi, ücretin belgelendirilmesi, ücretin güvencesi ve üc-
retin öncelikli alacak olması gibi alanlarda koruma altına almaya başlamıştır. 

Bırakınız yapsınlar; rasyonel 
insan kendi çıkarlarına 
devletten daha iyi karar 
verir, bu nedenle ekonomik 
faaliyetlere hiçbir müdahale 
olmamalıdır (özellikle devlet 
müdahalesi), ancak bu şekilde 
piyasanın kendiliğinden 
dengeye geleceği savunulur. 
Bırakınız geçsinler; malların 
ve insanların, fakat özellikle 
malların herhangi bir engelle 
karşılaşmaksızın ülkeler 
arasında serbestçe alınıp 
satılabilmesidir (gümrük 
duvarlarının indirilmesi-
serbest ticaret).

Çalışan Yoksullar: 
Yoksulluğun çalışmamaktan 
kaynaklandığı şeklindeki 
yaygın görüşün aksine, 
çalıştıkları hâlde 
yoksulaşanlar/yoksulluktan 
kurtulamayanları ifade 
etmektedir. 
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XX. yy.ın başlarından itibaren liberalizm de katılığından ödünler vermeye 
başlamıştır. Aslında liberal doktrin ekonomik alanda her türlü devlet müdaha-
lesini reddetmiştir. Bununla birlikte, bugün XVIII. ve XIX. yy. liberalizminden 
oldukça uzaklarda bulunmaktayız. Artık yeni liberallerin birçoğu üretim, değişim 
ve paraya ilişkin alanlarda devlet müdahalesini kabul etmektedir.

Pek	çok	ülkede	olduğu	gibi	ülkemizde	de	günümüzde	devletin	ücret	gelirine	
ilişkin getirdiği koruyucu düzenlemeler, yasalarla düzenlenmektedir. Ülkemizde 
ücret gelirinin korunması doğrultusunda izlenecek sosyal politikaların hukuki te-
melini ve çerçevesini Anayasa’nın 55.maddesindeki hükümler oluşturur. Anılan 
maddede “Ücret emeğin karşılığıdır” biçiminde önce genel bir tanım verilmekte, 
ardından da “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret elde etmele-
ri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” denilerek 
geniş bir yaklaşım benimsemiş olmaktadır.

Anayasa’nın dışında 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gibi çalışma hayatına ilişkin kanunlar ara-
cılığıyla da ücret geliri koruma altına alınmaktadır. Bu kanunlarla getirilen dü-
zenlemeler ise ücretin tamamının haczedilememesi ve devredilememesi, işvere-
nin işçiden alacağına karşın işçinin rızası olmaksızın ücretin takas edilememesi, 
işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, i�ası veya 
i�asın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hâllerde 
geçerli olmak üzere işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen 
ücret alacaklarını karşılamak amacı ile işsizlik sigortası fonu kapsamında ayrı 
bir ücret garanti fonu oluşturulması, işyerinde geçici olarak en az dört ha�a işin 
durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsiz-
lik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenmesi, ücrette indirim yapılamaması, 
toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye 
ücret kesme cezası verilememesi, ücretin para ile ödenme zorunluluğu nedeniy-
le emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil 
ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi ya-
pılamaması, ücretin en geç bir ayda bir ve kural olarak, Türk parası ile işyerinde 
veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi, ücreti ödeme gününden 
itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçinin iş görme 
borcunu yerine getirmekten kaçınabilmesi ve bu nedenle çalışmadıkları için iş 
akitlerinin feshedilememesi ve yerlerine yeni işçi alınamaması, iş ilişkisinde ve 
dolayısıyla ücret ödenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırımın yasaklanması, ücretin ayrı-
calıklı alacak sayılması ve son olarak asgari ücret uygulamasıyla ücretin taban 
sınırının belirlenmesi olarak sıralanabilir.

Günümüzde ücret gelirinin korunmasına yönelik ilke ve normların, birçok 
uluslararası kuruluşun belge ya da kararlarında önemli bir yer tuttuğunu görüyo-
ruz. Bunların taranmasıyla, ücret gelirinin korunmasına yönelik sosyal politikala-
rın yönü ve biçimi konusunda daha iyi bir düşünce sahibi olunabilir.

Bunların	başında	ücret	ve	ücretin	korunmasına	 ilişkin	95	Nolu	Uluslararası	
Çalışma	Örgütü	(ILO)	sözleşmesi	gelmektedir.	ILO’nun	95	No’lu	sözleşmesinde	
ücret; yapılan veya yapılacak olan bir iş veya hizmet için bir iş akdi gereğince 
bir işveren tarafından bir işçiye, nakden ödenmesi gereken ve karşılıklı anlaş-
ma veya milli mevzuatla tespit edilecek bedel veya kazançları ifade etmektedir. 
Ücretin bu kavramsallaştırmasına uygun olarak ücret ve ücretin ödenmesi Türk İş 
Hukukunda geniş ve ayrıntılı düzenlemelerle yer almıştır. (Kaya, 1999:3)
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95 nolu ILO sözleşmesindeki ücret gelirini korumaya yönelik düzenlemeler ise 
kısaca; 3 üncü maddesinde ücretlerin nakit olarak ödeneceği, senet, bono, kupon 
gibi yollarla ödemenin yasaklanacağı, 5 inci maddesinde ücretin doğrudan ilgili 
kişiye ödeneceği, 6 ncı maddesinde işçinin ücretini istediği gibi kullanma hürri-
yetini işverenin sınırlandıramayacağı, 8 inci maddesinde ücretten kesinti yapıla-
bilecek durumlar ve şartları, 9 uncu maddesinde ücretten kesinti yapılamayacak 
durumlar, 10 uncu maddesinde ücretin haciz veya devredilebileceği durumlar 
mevzuatla belirleneceği, 11 inci maddesinde i�as veya tasfiye edilen şirketlerdeki 
işçilerin ücretlerini nasıl alacağı, 12 nci maddesinde ücretin düzenli olarak nasıl 
ödeneceği, 13 üncü maddesinde ücretin nerede ödeneceği.. şeklinde sıralanabilir.

Yine ILO’nun ücretin korunmasına ilişkin bir diğer sözleşmesi ise; İşverenin 
Ödeme Güçlüğü Halinde İşçi Alacaklarının Korunmasına İlişkin 173 sayılı söz-
leşmedir. Bu sözleşme ile de işverenin ödeme güçlüğü durumunda işçilerin ala-
cakları, işverenin mal varlıklarından diğer alacaklıların alacakları ödenmeden 
önce ödenmesi suretiyle işçi alacaklarının korunmasının sağlanmaktadır. Bu 
sağlanamaz ise işçi alacaklarının bir garanti kurumca üstlenilerek ödenmesinin 
temin edileceğine hükmedilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23.maddesinde de “Herkesin kendisi ve 
ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle 
desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır” hükmü 
yer alır. Bu hüküm ile ücret gelirinin korunarak güvence altına alınması, herke-
sin sahip olması gereken bir hak olarak kabul edilmiştir. Ayrıca aynı maddede 
“Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır” 
denilerek, ücret eşitliği ilkesi de benimsenmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın başlangıç bölümünde de, uygun 
yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret düzeyinin güvence altına alınması, ulusal 
sosyal politikalar için bir hedef olarak gösterilmiştir.

Ücret gelirinin korunmasını öngören sosyal politikaların uluslararası dayanakları 
hakkında detaylı bilgi için Sosyal Politika adlı kitaptan yararlanabilirsiniz (Ömer 
Zühtü Altan, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2011). 

Yukarıdaki bilgiler topluca değerlendirildiğinde, ücret gelirinin korunmasını 
öngören sosyal politikaların aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yönlenip, biçimlen-
diği söylenebilir.

•	 Eşit	değerde	işe,	eşit	ücret	ödenmesi,
•	 Ücret	gelirinin	fiyat	yükselişine	karşı	korunması,
•	 Ücretin	en	alt/asgari	düzeyinin	belirlenmesi,
•	 Ücretin;	ödeme	biçimi,	yeri,	dönemi	ve	belgelenmesi	bakımından	korunması.

Ücret Hakkı ve Sosyal Ücret
XVIII. ve XIX. yy.larda Batı Avrupa’nın hiçbir ülkesinde ücrete ilişkin herhangi bir 
kanuni müdahaleye rastlamak söz konusu değildir. Ücretler bu yüzyıllarda tama-
men piyasa otomatizmine, piyasa kanunlarının serbestçe işleyişine ve işverenle-
rin takdirine terkedilmiş durumdadır. Ancak 20.yy.’ın başlarından itibaren ortaya 
çıkan müdahalecilik akımı ve yaygınlaşan sosyal politika tedbirleri ile bu durum 
giderek değişmeye başlamış, bir tara�an kanuni asgari ücret düzeni, diğer tara�an 
toplu ilişkiler rejimi ücret gelirini gerçekten sosyo-kültürel yaşama seviyesine çı-
karmaya başlamıştır (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 103). Günümüzde ise ücret, işçinin 
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iş sözleşmesinden doğan bir hakkı olarak görülmüş, Anayasa ve çalışma hayatı-
na ilişkin Kanunlar aracılığı ile korunmuştur. Ayrıca çalışan bakımından taşıdığı 
önem açısından pek çok uluslararası sözleşmenin konusu olmuş, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nde korunması gereken haklar içerisinde temel bir insan hakkı 
olarak düşünülmüş ve korunmasının önemine vurgu yapılmıştır. 

Ücretin çalışan açısından bir hak niteliğini kazanmasını sağlayan, tara�arın 
karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ve dolayısıyla hizmet (iş) sözleşmesidir. Her 
şeyden önce çalışan birey; yaptığı işe uygun olan ücreti bir diğer ifadeyle, işgücü-
nün gerçek değerini almalıdır. İş gücünün gerçek değeri ise emeğinin karşılığı olan 
gerçek ücrettir. Bu ücret, her iş için iş verimliliği esasına göre tespit edilen ücrettir 
(Çubuk, 1983: 80). İkinci esas olarak ödenecek ücret, çalışan ferdin kendisinin ve 
ailesinin normal geçimini temin edebilecek bir seviyede olmalıdır. Diğer yandan 
normal geçim şartlarına uygun bir hayat seviyesi sağlayacak bir ücret, aynı zamanda 
adaletli bir ücrettir. İşte günümüzde devletin başlıca ekonomik ve sosyal ödevlerin-
den biri; çalışanların bu ücreti elde edebilmeleri için gerekli tedbirleri almaktır. 

İnsan emeğinin sadece ekonomik açıdan değerlendirildiği (emeğin de bir mal 
olarak görüldüğü) ve ücretin sosyal fonksiyonunun söz konusu olmadığı zamanlar-
da ücret hakkı da sadece bir borç ilişkisi anlamında hizmet akdinden doğan bir ala-
cak hakkı olarak tanımlanıyordu. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi ile karar-
laştırılan ücret de şüphesiz emeğin değeri ve karşılığı olmakla birlikte piyasa arz ve 
talep kanuna göre uygulanan bir fiyat olarak bir mala ödenen bedel gibiydi (Çubuk, 
1983: 69). Günümüzde ise emeği herhangi bir mal gibi ele alıp, ücretin emeğin arz 
ve talebine göre oluşacağını beklemek, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler 
için gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle ücret günümüzde sadece çalışma 
karşılığı alınan bir para (emeğin fiyatı) olmaktan uzaklaşmış; sadece ekonomik de-
ğil, aynı zamanda sosyal bir olgu olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bugünkü sosyal devlet düzenimizde, ücret hakkı sadece ekonomik açıdan eme-
ğin karşılığı olan gerçek ve efektif bir ücreti değil, muhtevası bakımından çok daha 
geniş kanuni hak ve menfaatleri de kapsamaktadır. Bir diğer ifadeyle günümüzde 
ücret hem daha geniş bir ihtiyaç anlayışı içerisinde değerlendirilmekte hem de eme-
ği karşılığı ücret geliri ile geçinenlerin sağlığı, eğitimi, beslenme ve barınmasını da 
dikkate almaktadır. Bu nedenle günümüzde ücrete ilişkin kabul edilen genel anla-
yış “sosyal ücret anlayışı” olarak değerlendirilmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 151). 
Bu kapsam içerisinde sosyal koruma amacıyla işçiye tanınan kanuni haklarla, bir 
emek ve çalışma karşılığı olmaksızın da ücret ödenebilmesi söz konusu olmaktadır. 
Ücretin sosyal boyutu (sosyal ücret) olarak tanımlanan bu durumda ücretlendirme 
yapılırken yalnızca iş göz önünde bulundurulmaz; hem hizmetin gereklerini hem 
de çalışana uygun ve gerekli toplumsal yaşam düzeyini sağlama amacı gözetilir. 
Ücret geliri de; teknik ve ekonomik bir rasyonellikten uzaklaşarak insancıl değerle-
re dayalı bir anlam kazanmaktadır. Bu anlayışla, ücretin insan onuruna yaraşır bir 
yaşam düzeyi sağlayabilecek düzeyde olması öngörülür.

Sosyal ücrete “sosyallik” niteliği kazandıran özellikleri nelerdir?

Sosyal ücret, iktisat alanında daha farklı bir tartışmanın kavramı olmuştur. 
Genel olarak eğitim, sağlık, sosyal hizmet, konut destekleri gibi devlet harcamala-
rı yoluyla, kişisel parasal gelire eklenen gelir olarak tanımlanır. Dolayısıyla sosyal 
ücret, iş ortamıyla sınırlı ücretleme bakışını aşıp ücretlendirmeyi bir ulusal-top-
lumsal bölüşüm sorunu olarak ele almayı sağlar. 

4
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Sonuç olarak sosyal ücret; işçinin kendisinin ve ailesinin çeşitli ihtiyaçları oldu-
ğunu kabul etmekte ve işçiye devamlı bir gelir güvencesi sağlamayı amaçlamaktadır. 
Ücretin sosyal fonksiyonu diye tanımlayabileceğimiz sosyal amaçların gerçekleşti-
rilmesi için ödenmesi gereken ücret, işçinin emeğinin karşılığı alacağı ücretten çok 
daha farklıdır. Bundan dolayı emeğinin karşılığı olan gerçek ücretten (asıl ücretten) 
başka öğretide sosyal ücret olarak adlandırılan ödemeler yapılmaktadır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER
Çalışma faaliyetinin başlangıcıyla birlikte çalışma koşullarının düzenlenmesi me-
selesi de önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında 
giderek kötüleşen çalışma koşullarına karşı geliştirilen sosyal politika tedbirleri 
bir dizi kanun ve yönetmeliğin çıkarılmasının yolunu açmıştır. Sosyal politika li-
teratüründe bir kavram olarak çalışma koşulları; “genellikle işçilerin iş münasebe-
tinden doğan haklarının ve mükellefiyetlerinin tümü ve en geniş anlamda işçinin 
hukuki, ekonomik ve sosyal statüsü” olarak tanımlanmaktadır (İzveren, 1970: 12).

Çalışma koşulları esas itibarıyla Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nda olduğu 
gibi İş Kanunları ile düzenlenmektedir. Buna göre; iş kanunu emek talebi -işve-
renler- açısından çalışma koşullarının sınırlarını çizerek bazı yükümlülükler do-
ğururken, emek arzı -işçiler- açısından da bazı haklar getirmektedir. Bütün bu 
hak ve yükümlülükler çalışma koşulları ile ilgili bulunmakta, bir diğer ifadeyle 
çalışma koşulları bütün bu hak ve yükümlülüklerin birleşiminden oluşmaktadır.

Çalışma koşullarının kapsamıyla ilgili olarak maddi ve maddi olmayan çalış-
ma koşullarından bahsedilebilir. Maddi çalışma koşulları içerisinde; ücretler, ça-
lışma süreleri, ha�alık çalışma günleri, prim ikramiye, kıdem tazminatı, yemek, 
lojman v.s. gibi maddi (nakdi ve ayni) unsurlar yer alınırken, maddi olmayan 
çalışma koşulları; işyerinde beşeri münasebetleri, sendikaları, çalışma hayatında 
din, mezhep, siyasi kanaat, dünya görüşü gibi hususların sözleşme şartları yoluyla 
zedelenmesini, çalışmanın insanileştirilmesini, yaş ve özellikle cinsiyet bakımın-
dan çalışanların korunmasını, vs. kapsamaktadır (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 54).

Çalışma Koşullarında Yaşanan Değişimler
18. yy. sonlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin; ekonomik ve teknolojik dü-
zende köklü değişiklikleri beraberinde getirmesi çalışma koşullarını da doğrudan 
etkilemiştir. Sanayi Devrimi’nin sebep olduğu çalışma yaşamının atölyelerden 
(küçük sanayi ve zanaattan), fabrikalara (büyük sanayi yaşamına) geçiş süreciyle 
başlayan ve bunun sonucunda yeni çalışma düzeninin aktörleri olan işçilerin bü-
yük fabrikalarda ve kentlerde toplanmasıyla devam eden dönüşüm süreci; çalış-
ma sürelerinin artması, düşük ücretler, kadın ve çocuk işçilerin fabrika yaşamına 
girmesi gibi çalışma koşullarında önemli değişimlerin başlamasına yol açmıştır. 

Sanayi Devrimi’nin o döneme kadarki mevcut çalışma koşullarının değişimine se-
bep olan özellikleri nelerdir? 

Tarım kesiminden ve lonca sisteminin yıkılmasından sonra zanaat ve küçük 
atölyelerden yeni sanayiye ve kentlere doğru akın eden işgücünün, arz ve talep ku-
rallarının oluşturduğu durumları kabul etmekten başka bir çaresi bulunmuyordu. 
Sosyal politika tedbirlerinin henüz hayata geçirilmediği, örgütlenmenin başlama-
dığı bu dönemde işçi sınıfı sermaye karşısında zayıf kalmakta ve kendisine işveren 
tarafından saptanan ücreti kabul etmek zorundaydı. 
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Özellikle Sanayi Devrimi sürecinin ilk yıllarında aşırı rekabet olgusu ve bunun 
sonucu olarak aşırı kârlar peşinde koşulması, üretimde kullanılan makinalara yatı-
rılan anamalın kısa sürede geri alınmasını gerektirmiştir (Talas, 1995: 67). Çünkü 
o dönemde hızla birbirini izleyen yeni teknolojik buluşlarında da etkisiyle maki-
ne çabuk değişmekte ve rekabet gücünü yitirmektedir. Bu gelişmeler, emeğin aşırı 
derecede sömürülmesine yol açmış, ücretler düşmüş ve sefalet ücretleri niteliğini 
kazanmış, bunun sonucunda da çalışan yoksullar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
durum	Batı	Avrupa’da	özellikle	İngiltere,	Almanya,	İsviçre	ve	Fransa’da	bütün	olum-
suz sonuçlarını göstermiş ve işçi sınıfı içinde çok büyük bir yoksulluk başlamıştır.

Sanayi Devrimi’nin çalışma koşullarıyla ilgili olarak ortaya çıkardığı sorunlar-
dan biri de çalışma sürelerinin çok uzun olmasıdır. Makinanın XVIII. yy.ın sonun-
da başlayıp üretim biçimlerini ve tekniklerini değiştirerek geliştirdiği kitle yapımı-
na geçerek işçinin yerini alması ve gene makinanın işsiz bıraktığı işgücüne çalışma 
alanları açmak için zorunlu önlemlerin alınmamış olması, işsizlik sigortalarının 
oluşumlarının henüz çok uzaklarda bulunması ve devletin ekonomik yaşama her 
türlü karışımdan kaçınması, bütün ekonomi, toplumsal ve ruhsal sonuçları ile bü-
yük bir işsizlik yaratmıştı. İşsiz kalan fakat geçinmeleri için kesinlikle çalışmak zo-
runda olan ve sonunda da birbiriyle rekabet içine düşen işçiler kendilerine önerilen 
her türlü çalışma koşullarını kabul etmek durumunda kaldılar. Bu koşullardan biri 
de çoğu kez günde 15-18 saate kadar çıkan çalışma süreleridir (Talas, 1995: 68).

Fabrikalardaki	saatler	genellikle	sabahları	ileri,	geceleri	ise	geri	alınıyordu	ve	
zaman ölçüsünün araçları olmak yerine saat, hilekarlık ve baskının üstünü ört-
mek için kullanılıyordu. Saatler ilk kez işçi sınıfı için elde edilebilir/satın alınabilir 
hale geldiğinde ise, birçok işçi çalışırken saat takmaktan çekinmişti çünkü işve-
renler için bu tip hileleri açığa çıkaracak çalışanları işten çıkarmak çok yaygındı. 
(Strangleman, Warren: 2015:209).

O döneme hakim olan iktisadi liberalizm anlayışı da işçi sınıfının içinde bulun-
duğu sefaleti daha da pekiştirmiştir. Bu anlayışa göre bireyin ekonomik faaliyetle-
rini özgürce yapmasına izin verilmesi, bu özgürlüğü güvence altına alacak genel 
kurulların konulması dışında ona müdahale edilmemesi gerekiyordu (Koray, 2000: 
27). Böylece iktisadi hayatta bir uyum sağlanabilecek ve toplumun çıkarları da ger-
çekleştirilebilecekti. Bunu sağlamak için çalışma koşullarının devlet baskısından 
uzak ve işçi ile işveren tara�arının serbest iradesine dayanan bireysel akit sistemiyle 
düzenlenmesi öngörülüyordu. Bir diğer ifadeyle bu dönemde devlete biçilen rol, 
çalışma hayatının tamamen dışında kalması ve müdahale etmemesiydi.

Devletin Çalışma Koşullarına Müdahalesi
Büyük fabrika yaşamı ile birlikte işçilerin çalışma koşullarında ortaya çıkan de-
ğişimler, uzun çalışma süreleri, sefalet ücretleri, çalışma alanlarının sağlıksızlığı, 
çocuk ve kadınların kütle halinde fabrikalara girişi gibi olaylar her yerde sanayi-
leşmenin hızına ve yoğunluğuna göre tepki yaratmış, çalışma koşullarının gide-
rek ağırlaşarak ülkeler için toplumsal barışı tehlikeye düşürmeye başlaması ise 
devletin çalışma yaşamına müdahalesini zorunlu kılmış, çalışma koşullarındaki 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması istemi ile grev, miting, gösteri gibi etkinlik-
ler yaygınlaşmıştır. 

Bireye değer veren fakat bireylerarası ilişkilere ve eşitsizliklere seyirci kalan 
liberal devlet yaklaşımı, Sanayi Devrimi’yle ortaya çıkan sorunları önleyememiş 
aksine daha da arttırmıştır. Çalışma yaşamında giderek büyüyen sorunlar ise sağ-
lıksız bir toplum yapısına yol açmıştır (Koray, 2000: 51).
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Sanayi Devrimi’nin başlamasına sebep olan teknolojik gelişmeler ve bu tek-
nolojilerin üretim sürecinde kullanılması sayesinde üretim süreci ilk kez yeterli, 
sürekli ve düzenli bir güç kaynağına kavuşmuştur. Böylece o döneme kadar üreti-
min temelinde bulunan insan ve hayvanın kol gücünün, doğa gücünün ya da bu 
güçlere dayalı mekanik düzenlemelerin yerini, buhar ve elektrik gücüyle çalışan 
makineler almıştır. Sanayileşmenin yaygınlaşıp, gelişmesiyle birlikte de makine-
lerin kullanıldığı fabrikaların sayıları giderek çoğalmıştır. 

Fabrikalarla	birlikte	yeni	bir	iş	ilişkisi	ve	bu	ilişkinin	dayalı	olduğu	işçi	ve	işve-
ren denilen bir ikili bir çalışma statüsü de doğmuştur. Sanayinin giderek gelişip 
yaygınlaşmasıyla bu fabrikalarda çalışan işçilerin sayıları da çoğalmıştır. 

İşveren olarak adlandırılan fabrika sahiplerinin, diğer işverenlerle rekabet ede-
bilmeleri büyük ölçüde ürettiklerini pazarlara hızla ulaştırıp, satabilmelerine ve 
yeni teknolojiden bağlıdır. Ayrıca, hızlı teknolojik gelişmelerden yararlanabilmek 
için sürekli yeni yatırımlar yapmak ve yenilenen makine, araç ve gereçleri amorti 
etmek bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu yüzden de piyasalarda var olabilmek 
için aşırı kâr ve kapital (sermaye) birikimine yönelmişler bu yöneliş ise maliyetle-
rin düşürülmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu dönemde hakim düşünce ortamı olan 
liberalizmin sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik ilkelerine dayalı kurulu hukuk 
düzeni, fabrika sahiplerine bu bağlamda geniş bir inisiyatif tanıdığından üretim 
maliyetleri içinde işgücünün payını azaltmak ilk başvurulan yöntem olmuştur. 
Böylece ücret miktarları giderek düşmüş, fabrikalardaki çalışma koşulları da gi-
derek ağırlaşmaya başlamıştır.

Bu gelişmelerin etkisi ile XIX. yüzyıl başlarından itibaren düşünürler, aydınlar, 
teknik elemanlar ve bazı işverenler çalışma koşullarının düzeltilmesi için çaba 
göstermiş ve önerilerde bulunmuştur. Sanayi Devrimi’nin yarattığı olumsuz ça-
lışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, çalışanların sağlığını korumak ve iş gü-
venliğini sağlamak amacıyla birçok yasal, tıbbi ve teknik çalışma yapılmıştır. Bu 
arada işçiler de henüz yasallaşmamış da olsa kurdukları meslek örgütleri (sen-
dikaları) içinde birleşerek haklarını toplu olarak savunma ve kazanma mücade-
lelerini başlatıyor, klasik liberal ekonomik düşüncelere dayalı kapitalist düzen 
eleştirilerek, yeni ekonomik modeller, sistemler yaratılıp, sorgulanıyordu. Ayrıca; 
Sanayi Devrimi’nin özellikle kadın ve çocuk işçilerin zarar gördüğü ağır çalışma 
koşulları, kamuoyunu duygusal yönden etkileyerek, din kurumlarının, bazı poli-
tikacıların,	sanatçıların,	düşünürlerin	ve	hatta	Robert	OWEN,	Daniel	LEGRAND	
gibi bazı fabrika sahiplerinin harekete geçmelerine yol açtı. 

Aynı yön ve biçimdeki gelişmeler, İngiltere’den sonra pek az farklılıklarla 
Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı diğer ülkelerde de sergilendi. Böylece devletler, iş 
ilişkileri ve yaşamına karışmak zorunda kalarak, iş hukuku kurallarını yapılandır-
maya ve onlara işlerlik kazandırmaya başlamışlardır. 

Devletin çalışma koşullarına müdahalesini gerekli kılan faktörler nelerdir?

1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayisinde çalışan çocukların iş süreleri ve 
koşulları yönünden korunmasını öngören ve çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 
12 saat ile sınırlandıran kanun, iş hukuku alanında dünyada atılan ilk adım ol-
muştur. 1847 yılında çıkarılan “On Saat Yasası” ile yarım günlük Cumartesi tatili-
nin resmileşmesi ise bir diğer önemli gelişmedir (Strogleman, Warren, 2015: 211).

XX. yüzyılın ilk yarısındaki Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile her iki savaş 
arasında yaşanılan 1929 Ekonomik Bunalımı, çoğalan ve güçlenen sendikaların 
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özellikle çalışma koşullarını iyileştirmek üzere başlattıkları toplu mücadeleler, sa-
nayileşen ülkelerde devletlerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılma alanlarını 
genişletmiştir. Benimsenerek yaygınlaşan karma ekonomi modeli içinde devlet, 
endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri içinde etkin bir konum kazanmıştır.

Daha ileri düzeylere varan ve yaygınlaşan sanayileşme bir yönden, işgücü is-
temi yaratan yeni iş alanlarının açılmasına, hizmet kesiminin doğmasına ve yeni 
iş ilişkilerinin biçimlenmesine, diğer yönden de başkalarına tabi(bağlı) olarak, 
ücret geliri ile çalışanların nüfus içinde oransal ve sayısal olarak çoğalmasına yol 
açmıştır. Bu çoğalış, özellikle demokratik yönetimlerde iş hukukuna konu olan 
kesimlere politik bir önem ve etkinlik de kazandırmıştır.

Bu gelişmelerle bağımlı ve güçsüz kesimlerin korunmalarını öngören sosyal 
politikalar daha da önem kazanmış ve Sanayi Devrimi’nin yol açtığı sosyal so-
runların çözümü konusunda yeni bir döneme geçilmiştir. Bu dönemde sosyal 
politikalara işlerlik kazandırılmasıyla işçi statüsü altında çalışanların özel huku-
ki düzenlemelerle iş ilişkileri ve yaşamında korunması doğrultusunda iş huku-
ku alanında hızlı ve radikal bir değişim gözlenmiştir. Devlet bu aşamada çalışma 
koşulları ve ücretlere müdahale ederek, insanca çalışıp yaşamının standartlarını 
koruyucu mevzuatı yürürlüğe koymuş hatta çalışanların bizzat kendi hak ve çıkar-
larını koruyup geliştirebilecekleri örgütlenme olanaklarını bir hak olarak onlara 
vermeye yönelmiştir. Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarında konulan örgütlenme yasak-
ları kaldırılarak sendikacılık hareketinin başlamasına imkan verecek hukuki şart-
ları sağlamıştır. Böylece devletin çalışma yaşamına karışarak iş hukuku kurallarını 
oluşturduğu, örgütlenme haklarının yaygınlık kazanarak toplu ilişkiler sisteminin, 
bir diğer ifadeyle işçi ve işverenlerin taraf olarak katıldıkları kollektivist bir anlayış 
temeline sahip toplu pazarlık düzeninin, oturmaya başladığı bir döneme geçilmiş-
tir. Bugün çalışma koşullarının sınırlarını çizen İş Hukuku’nun bir bilim olarak 
gelişmesi de yine bu dönemde yapılan çalışmaların sonucunda olmuştur. 

Böylece, iş hukukunun konuları hızla çoğalmış, uygulama alanının sınırları 
giderek genişlemiştir. İş hukukunun uluslararası kaynaklarının, ulusal normların 
yönlenip, biçimlenmesi üzerindeki etkileri de bu gelişme sürecini uyarmıştır.

Çalışma Koşullarının İnsani Yüzü: Düzgün İş Kavramı
Çalışma koşullarının işçi yararına düzeltilmesi ve genişletilmesi, sosyal politi-
ka tarihinde bir yüzyıldan uzun süren bir mücadele ve gelişmenin sonucudur. 
Günümüzde de sosyal politikanın bu mücadelesi devam etmekte çalışma hayatına 
ilişkin mevcut problemlere karşı yeni önlemler geliştirilmektedir. Bugün küresel 
gelişmelere bağlı olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yeni ekonomi anlayı-
şının bir sonucu olarak; esnekleştirme, özelleştirme, işlerin uzaklaştırılması, taşe-
ronlaşma uygulamaları, endüstri ilişkilerinin güç kaybetmesi, yeni istihdam biçim-
lerinin önem kazanmasına bağlı olarak işlerin önemsizleşmesi ve değer kaybetmesi 
gibi problemler tartışılmaktadır. Ülkelerin ve işletmelerin rekabet güçlerini artır-
mada önemli avantajlar olarak sayılan bu uygulamalar, özellikle gelişmekte olan ül-
keler başta olmak üzere hemen bütün ülkelerde ücretlerin düşmesine, güvencesiz 
ve düzgün olmayan işlerin artmasına, çalışma sürelerinin uzaması yanında çalışma 
şartlarının kötüleşmesine, kayıt dışılığın artmasına, işlerin süreklilik özelliğinin 
kaybolmasına, sendikaların tasfiye edilmesine ve çalışanların artan gelirden hakça 
pay alamamalarına ve sonuç olarak çalışanların yoksullaşmasına neden olmuştur. 

Bu gelişmeler neticesinde çalışma koşullarının insanileştirilmesi amacıyla 1999 
yılında toplanan 87. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda sunulan raporda; çalı-
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şanların güvenlik, onur, eşitlik ve özgürlük temelinde uygun ve üretken bir iş elde 
edebilmeleri için desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle, “Decent Work” kav-
ramı uluslararası gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Türkçeye “Düzgün İş” ola-
rak çevrilen bu kavram, 2003 yılından itibaren de ülkemiz gündemine girmiştir. 

Şunu da önemle belirtmek gerekir ki; rekabetin öne çıktığı, ulus devlet anlayı-
şının sorgulandığı, devletin piyasaya müdahalesinin en aza indirilmeye çalışıldığı, 
tam istihdam hedefinden uzaklaşıldığı günümüz ekonomilerinde düzgün işlerin 
yaratılmasına yönelik çabalar çok daha anlamlıdır. 

ILO’ya göre “Düzgün İş” insan onuruna yakışır çalışma koşullarında, işçi sağ-
lığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güvenlik imkânlarına sahip, sendika 
aracılığı ile temsil gücü olan, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yaptığı 
iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilen ve kısacası çalışmaya ilişkin temel hak ve 
ilkelerin üç tara�ı uzlaşma ile gerçekleştirilebildiği işler olarak tanımlanmaktadır. 
Kavram; insanların çalışma ve istihdam haklarına, işçi sağlığı ve sosyal güven-
lik koşullarına ve imkânlarına ve sendikalar yoluyla veya diğer araçlarla kendini 
ifade etme haklarına göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içermektedir 
(Palaz,	2005:	480).

Sosyal politikanın uluslararası araçlarından ILO’nun temel hede�erinin in-
sanlık onuru, güvenlik, eşitlik ve özgürlük çerçevesinde kadınlar ve erkekler için 
düzgün işlerin sağlanması olduğunu belirtmek gerekir. Kuruluş yılı 1919’dan bu 
yana dünyanın her yerinde iş hayatında çalışma ve yaşam standartlarını geliştir-
meyi temel felsefe edinen ILO’nun 21. yy.a girerken kendisine seçmiş olduğu yeni 
hedef “herkes için düzgün iş” olmuştur. Buradaki amaç düzgün işin kadın, erkek, 
yaşlı, genç, kayıtlı, kayıtsız, sendikalı, sendikasız, vs. ayrımı yapmadan çalışma 
yaşamına dâhil olmuş tüm bireyler için geçerli olmasıdır.

ILO’nun yeni hedefi olan herkese düzgün iş sağlanması ve bu konuda ülkele-
rin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekliliği 1999’daki Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nda gündeme geldikten sonra bu konuda yapılan pek çok 
çalışmanın ardından, bu işlerin sağlanması için temel prensiplerin neler olacağı 
belirlenmiştir. Buna göre ülkeler için düzgün işlerin sağlanmasında dört temel 
hedef ortaya konulmuştur:

•	 Uygun	istihdam	ve	gelir	elde	etmeleri	 için,	kadın	ve	erkeklere	daha	fazla	
fırsat yaratma,

•	 Temel	hak	ve	prensiplerin	ve	standartların	iş	yerlerinde	hayata	geçirilmesi,
•	 Sosyal	korumanın	kapsamının	ve	etkinliğinin	herkes	için	artırılması,
•	 Sosyal	diyaloğun	ve	üçlü	katılımcılığın	güçlendirilmesi.
İnsana yakışır işin ilk amacı istihdam fırsatları yaratmaktır. Bir kişinin insana 

yakışır bir işe/düzgün işe sahip olabilmesi için öncelikle istihdam edilebileceği bir 
işinin bulunması gerekir. İstihdam, zenginliğin yaratılmasında ve onun adil bir 
biçimde dağıtılmasında kilit öneme sahip bir araçtır. Bundan dolayıdır ki ülkeler, 
istihdam politikalarını oluşturmada ve istihdam sorunlarıyla mücadelede kap-
samlı stratejiler belirlemek durumundadırlar. Bu stratejilerin geliştirilmesinde şu 
önceliklere yer verilmelidir; ülkedeki işgücü piyasasının durumunun iyi analiz 
edilmesi, kapsamlı ulusal politikaların geliştirilmesi, yatırım ve istihdam politika-
larının/programlarının teşvik edilmesi.

İkinci amaç, temel hak ve prensiplerin ve standartların iş yerlerinde hayata ge-
çirilmesi, bir diğer ifadeyle çalışanların temel haklarının korunmasıdır. ILO’nun, 
uluslararası toplumun üzerinde hemfikir olduğu temel çalışma haklarına ilişkin 
sözleşmelerinin bu konudaki genel çerçeveyi belirlediği söylenebilir. Bunlar; ör-
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gütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının tanınması, zorla çalıştırmanın bü-
tün biçimlerinin önlenmesi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve istihdam ve 
mesleki ayrımcılıkla mücadeledir. 

Üçüncü amaç sosyal korumanın kapsamının ve etkinliğinin herkes için arttı-
rılması ve geliştirilmesidir. Sosyal koruma, kapsamı çok geniş olan bir kavramdır. 
Bugün dünya işgücünün yarıdan fazlası ve onların aileleri sosyal koruma dışında 
bulunmaktadır. Bu oran Sahra altı Afrika ve Güney Asya’da %90’larda iken, orta 
gelir düzeyindeki ülkelerin çoğunda %50-%90 arasındadır. Gelişmiş ülkelerde 
bile sosyal koruma sisteminin dışında kalanların oranı artış trendi içindedir.

Dördüncü amaç ise sosyal diyaloğun özendirilmesidir. ILO tarafından “işçi, 
işveren ve hükümet temsilcileri arasında, ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili 
ortak konuların müzakere edildiği, karşılıklı olarak danışıldığı ve bilgi alışverişi-
nin yapıldığı bir süreç” olarak tanımlanan sosyal diyalog; çalışanlara özgür, gü-
venli, eşit ve insan onuruna yakışır bir çalışma ortamının sağlanmasında önemli 
bir araç olarak kabul edilmektedir. Sosyal diyaloğun temel amacı, çalışma haya-
tında uzlaşmanın tesis edilmesi ve sosyal tara�arın demokratik katılımlarının 
teşvik edilmesidir. Başarılı sosyal diyalog yapıları ve süreçleri önemli ekonomik 
ve sosyal sorunların çözümünde, iyi yönetişimin özendirilmesinde, sosyal ve en-
düstriyel barışın gelişmesinde ve ekonomik sürecin istikrar kazanmasında büyük 
bir öneme sahiptir (Gündoğan, 2010: 4).

Düzgün İş kavramı, ortaya çıkışı ve temel göstergeleri konusunda detaylı bilgi için 
İşveren Dergisi Eki’nde yer alan; Düzgün İş (Decent Work) Hakkındaki Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı (IOE) Görüşü’nü inceleyebilirsiniz. (Düzgün İş Hakkındaki IOE 
Görüşü, İşveren Dergisi Eki, Şubat 2003).

Böylelikle ülkeler, bu dört ana hedefi gerçekleştirdiğinde düzgün işlerin sağ-
lanmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.
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Özet
Ücreti ve ücrete ilişkin temel kavramları tanım-
lamak.
 Ücret; üretime katılan emeğin işveren veya 
üçüncü kişilerden emeği karşılığı aldığı eko-
nomik değer, başka bir ifadeyle bir kimseye bir 
iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler ta-
rafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 
Ana ücret, kök ücret veya çıplak ücret olarak 
da adlandırılan, ücret haddi; emeğin belirli 
bir zaman veya üretim birimi başına elde etti-
ği para miktarını ifade etmektedir. Ücret geli-
ri ise iş/çalışma süresi veya üretim miktarı ile 
ücret haddinin çarpımına eşittir. Yani iş müd-
deti/birim sayısı ile ücret haddinin çarpımına 
eşittir.	 Nominal	 ücret;	 ücretin	 ödendiği	 ülke-
nin geçerli para birimi cinsinden tutarını ifa-
de eder, reel ücret ise nominal (parasal/nakdi) 
ücret karşılığı satın alınabilecek mal ve hizmet 
miktarını	 ifade	etmektedir.	Nakdi	ücret;	ücre-
tin para veya nakit olarak ödenmesini veya bu 
şekilde ödenen kısmını ifade eder. Ayni ücret 
ise; ücretin iktisadi değeri olan “mal ve hizmet-
ler” şeklinde sağlanan kısmını veya unsurlarını 
ifade eder. Brüt ücret; tahakkuk eden, kesinti-
ler	öncesi	toplam	ücret	tutarını	ifade	eder.	Net	
ücret ise; brüt ücretten gelir ve damga vergiler, 
sosyal güvenlik kesintileri, sendika aidatı vb. 
çeşitli kesintiler düşüldükten sonra kalan ve iş-
görenin eline geçen kullanılabilir ücret tutarını 
ifade eder. Asgari ücret ise; işçilere normal bir 
çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, 
konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zo-
runlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden 
asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

 Ücretin korunmasının önemini, ücretin ekonomik 
hayattaki yeri açısından açıklamak.
 Ücret, ekonomik ve sosyal yaşamın bütün 
alanlarını etkilemektedir. Gerek çalışanların 
yegâne geçim kaynağı olan, gelirlerini ve hayat 
standardını belirleyen bir unsur olarak, gerek 
sanayinin gelişmesine etki eden önemli bir ma-
liyet öğesi olarak ve gerekse millî gelirin farklı 
toplum kesimleri arasındaki dağılımı ve dola-
yısıyla bir ülkedeki sosyal adaletin göstergesi 
olarak çok yönlü bir öneme sahiptir. Bu durum 
ücretleri, ekonomik kalkınmada, sosyal gelişme 

ve siyasi istikrarın sağlanmasında son derece 
önemli ve korunması gereken anahtar bir fak-
tör haline getirmektedir.

 Çalışma koşullarında yaşanan değişim sürecini ve 
devletin çalışma koşullarına müdahalesinin ge-
rekliliğini açıklamak.

 18.yy sonlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin 
sebep olduğu çalışma yaşamının atölyelerden 
(küçük sanayi ve zanaattan), fabrikalara (büyük 
sanayi yaşamına) geçiş süreciyle başlayan ve bu-
nun sonucunda yeni çalışma düzeninin aktörle-
ri olan işçilerin büyük fabrikalarda ve kentlerde 
toplanmasıyla devam eden dönüşüm süreci; 
çalışma sürelerinin artması, düşük ücretler, ka-
dın ve çocuk işçilerin fabrika yaşamına girmesi 
gibi çalışma koşullarında önemli değişimlerin 
başlamasına yol açmıştır. Büyük fabrika yaşamı 
ile birlikte işçilerin çalışma koşullarının giderek 
kötüleşmesi, uzun çalışma süreleri, sefalet üc-
retleri, çalışma alanlarının sağlıksızlığı, çocuk 
ve kadınların kütle halinde fabrikalara girişi 
gibi olaylar her yerde sanayileşmenin hızına ve 
yoğunluğuna göre tepki yaratmış, çalışma ko-
şullarının giderek ağırlaşarak ülkeler için top-
lumsal barışı tehlikeye düşürmeye başlaması ise 
devletin çalışma yaşamına müdahalesini zorun-
lu kılmıştır.

 Çalışma koşullarının insan onuruna yakışır hâle 
getirilmesi temelinde ortaya çıkan “düzgün iş” 
kavramını tanımlamak.

 İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarında, işçi 
sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal 
güvenlik imkânlarına sahip, sendika aracılığı ile 
temsil gücü olan, zorla çalıştırma ve çocuk işçi-
liğinin olmadığı, yaptığı iş karşılığında hak ettiği 
ücreti alabilen ve kısacası çalışmaya ilişkin temel 
hak ve ilkelerin üç tara�ı uzlaşma ile gerçekleşti-
rilebildiği işler olarak tanımlanmaktadır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi ücretin tanımında yer alan 
unsurlarından birisi değildir?

a. Üçüncü kişiler tarafından ödenmesi.
b. İşveren tarafından ödenmesi.
c.	 Para	ile	ödenmesi.
d. Belirli bir zaman birimi başına ödenmesi.
e. Bir iş karşılığı ödenmesi.

2. Ücretin ülkedeki fiyatların düzeyi dikkate alınarak 
hesaplanan satın alma gücü, aşağıdaki ücret türlerin-
den hangisini ifade etmektedir?

a. Ücret haddi
b.	 Nominal	ücret
c. Brüt Ücret
d.	 Nakdi	Ücret
e. Reel Ücret

3. Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemini ifade et-
mektedir?

a. Ücretin ödenme biçimini
b. Ücretin saptanma yöntemini
c. Ücretin hesaplanma biçimini
d. Ücretin korunması alanını
e. Ücretin değerlendirilmesini

4. Asgari ücretle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

a. Bir pazarlık ücretidir.
b. Bağlayıcıdır.
c. Sadece işçi statüsü altında çalışanları kapsar.
d.	 Normal	iş	süresinden	daha	uzun	süren	çalışma-

lar için ödenecek ücretlere ölçüt olur.
e. İşgörenin beceri ve niteliklerine göre miktarı 

değişir.

5. Aşağıdaki ücrete ilişkin kavramlardan hangisi iş or-
tamıyla sınırlı ücretleme bakışını aşıp ücretlendirmeyi 
bir ulusal-toplumsal bölüşüm sorunu olarak ele alan ve 
genel olarak eğitim, sağlık, sosyal hizmet, konut des-
tekleri gibi devlet harcamaları yoluyla, kişisel parasal 
gelire eklenen gelir olarak tanımlanmaktadır?

a. Asgari ücret
b. Kollektif ücret
c. Efektif ücret
d. Sosyal ücret
e. Reel ücret

6. Aşağıdakilerden hangisi devletin ücretlere ilişkin 
koruyucu düzenlemelerindendir? 

a. Asgari ücret.
b. Zaman esasına dayalı ücret sistemi.
c. Miktar esasına dayalı ücret sistemi.
d. Ücret haddi.
e. Verimlilik esasına dayalı ücret sistemi.

7. Sosyal politikalar ücretin hangi alanda korunması-
nı öngörmez? 

a. Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi.
b. Ücretin reel değerinin sabit tutulması.
c. Ödeme yeri ve dönemi.
d. Belgelenmesi.
e. En üst düzeyinin belirlenmesi.

8. Sanayi devriminin sebep olduğu gelişmelerden 
hangisi çalışma koşulları üzerinde olumsuz bir etki ya-
ratmamıştır?

a. Çalışma sürelerinin artması
b. Düşük ücretler
c. Çalışma alanlarının sağlıksızlığı
d. Üretim miktarının artması
e. Hiçbiri.

9. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrasında, 
devletin çalışma hayatına müdahalesinde rol oynama-
mıştır?

a. 18. ve 19. yy. liberalizminin katılığı
b. Uzun çalışma süreleri ve sefalet ücretleriyle fab-

rika yaşamına giren kadın ve çocuklar.
c. Çalışma koşullarının kötüleşmesi
d. Sovyetler Birliğinin dağılması
e. 1929 Ekonomik Bunalımı

10. Aşağıdakilerin hangisi düzgün işlerin sağlanması 
için belirlenen temel kriterlerden değildir?

a. Yeni teknolojilerin bütün işyerlerinde daha faz-
la kullanımının yaygınlaştırılması.

b. Sosyal korumanın kapsamının ve etkinliğinin 
herkes için arttırılması.

c. Sosyal diyaloğun ve üçlü katılımcılığın güçlen-
dirilmesi.

d. Temel hak ve prensiplerin ve standartların iş-
yerlerinde hayata geçirilmesi.

e. Uygun istihdam ve gelir elde etmeleri için kadın 
ve erkeklere daha fazla fırsat yaratılması.
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Yaşamın İçinden

Çocuklar ölmesin, çalıştırılmasınlar da!

AHMET İNSEL
Radikal 2/12/06/2011

Bugün Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü. Türkiye’de 
6-14 yaş arasında çalışan çocuklardan 19 bin kız ve 
26 bin erkek imalat sektöründe işçilik yapıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO) tahminlerine 
göre, 2008’de dünyada 215 milyon çocuk çalışıyordu. 
2004’e göre bu sayı ancak 7 milyon kişi azaldı. Bu azal-
ma 5-14 yaş arasındaki çocuklarda ve kız çocuklarında 
gerçekleşti. Buna karşılık, aynı zaman diliminde, 15-17 
yaş arasındaki gençlerde çalışan sayısı 52 milyondan 
62 milyona çıktı. Dünyada çocuk işçiliğinin 2010 so-
nundaki durumunu daha bilmiyoruz. 2008 krizinin bu 
azalma eğilimini durdurmuş, hatta tersi yöne çevirmiş 
olması güçlü bir ihtimal 

Çalışma Örgütü 
İLO, 2002’den beri, 12 Haziran’ı çocukların çalıştırıl-
masına karşı mücadele günü olarak benimsedi. Bu yıl 
sağlıklı gelişme, yaşam güvenliği ve ahlaki (seks işçiliği) 
açılardan tehlikeli/zararlı işlerde çocuk emeği kullanıl-
masına karşı mücadeleyi İLO önplana çıkarıyor. İLO 
verilerine göre, çalışan çocukların takriben yarısı (115 
milyon çocuk), bu tür tehlikeli işlerde çalışıyor, çalıştırı-
lıyor. Bunların 53 milyonu 5-14 yaş arasında. Çocuklar 
için tehlikeli işler madencilik, tarım, inşaat, bazı sanayi 
dalları, bar-otel-lokanta hizmetleri ve ev hizmetlerinde 
yoğunlaşıyor. İLO, yılda takriben 22 bin çocuğun günü-
müz dünyasında iş kazalarında öldüğünü tahmin ediyor. 
Bu sayıya sakat kalanlar veya hasta olanlar dahil değil. 

Yasal koruma yok 
Çalışan çocukların dünyadaki coğrafi dağılımı, yo-
ğunlaşmanın Sahraaltı Afrika, Latin Amerika ve 
Karayiplerde olduğunu gösteriyor. Dünyada çalışan ço-
cukların yüzde 36’sı Sahraaltı Afrika bölgesinde bulu-
nuyor. Ayrıca bu bölgede yaşayan çocukların yüzde 15’i 
tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Latin Amerika ve Karayip 
takımadalarında da dünyada çalışan çocukların yüzde 

33’ü	 yaşıyor.	 Asya-Pasifik’te	 ise	 yüzde	 10’u.	 Gelişmiş	
ülkeler de çocuk emeğinin kullanılmasından bütünüy-
le vazgeçebilmiş değiller. Bu ülkelerde de 2008 yılında 
16 milyon civarında çocuk çalışıyor. Küçümsenecek bir 
sayı değil. 
Çalışan çocukların büyük bölümü ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışıyor. Beşte biri ise ücretli. Çocukların aldık-
ları ücret aynı işte çalışan yetişkinlerden daha düşük 
olduğu gibi, çok büyük çoğunluğu herhangi bir yasal 
korumadan yararlanmıyor. Yetişkinlerden daha az ve-
rimli oldukları her alanda geçerli bir varsayım değil. 
1992’de İLO bünyesinde başlatılan Çocuk Emeğinin 
Sona	 Erdirilmesi	 Uluslararası	 Programı	 (IPEC)	 çer-
çevesinde, Türkiye de çocuk işgücü anketi yapmaya 
başladı. 1994’te yapılan ilk anketin verilerine göre, 
6-17 yaş arasında çocukların yüzde 15’i çalışıyordu. Bu 
oran, 1999 anketinde yüzde 10.3, son 2006 anketinde 
ise yüzde 5.9 olarak ölçüldü. 1994-2006 arasında elde 
edilen bu ilerleme nedeniyle, 2006’da İLO Türkiye’yi 
dünyada çocuk işçiliğiyle mücadelede başarı sağlayan 
üç ülkeden biri seçti. 
Elimizdeki son veri olan, Ekim-Aralık 2006’da ya-
pılmış olan Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 
Türkiye’de 6-17 yaş aralığında olan çocukların yüzde 
6’sı çalışıyor. Bu, 958 bin çocuk demek. Bunların yüz-
de 66’sı erkek. 6-14 yaş grubu içinde çalışan 320 bin 
çocuk, bu yaş grubunun yüzde 2.6’sını oluşturuyor. 
Bu oran, 1999’da yüzde 5.1’di. Bu verilerin kayıtdışı 
istihdam nedeniyle gerçeği ne ölçüde yansıttığını bil-
miyoruz elbette. Ama eğilim olarak anlamlı bir azal-
ma olduğu açık. 
BETAM’ın 2006 verileri üzerinden yaptığı bir çalışma, 
6-14 yaş arasında çalışan 320 bin çocuktan 125 bininin 
okula devam etmediğini gösterdi. Bunların 30 bini ise 
hiç okula gitmemiş. Ayrıca 2006 verilerinde, 6-14 yaş 
arasında çalışan çocuklardan 19 bin kız ve 26 bin erkek 
çocuğun imalat sektöründe, 5 bin erkek çocuğun inşa-
at sektöründe çalıştığı görülüyor. 

Çocuk yevmiyesi 
Türkiye’de her yıl 50-60 bin civarında aile, geçici tarım 
işçisi olarak fındık, pamuk, fıstık, vb. toplamak için 
mevsimlik olarak göç ediyor. Sayılarının 300 bin civa-
rında olduğu tahmin edilen bu göçer emekçilerin ara-
sında takriben 70 bin çocuk var. Bilindiği gibi, toplama 
işlerinde yaşlı, çocuk, kadın, erkek herkes toplu çalışı-
yor. Günde ortalama 10-11 saatlik çalışmanın karşılığı 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
ödenen yevmiye, çocuklar için T20 civarında. Yani saati 
2 liradan az! Temmuz 2010’da Mevsimlik Gezici Tarım 
İşçileri İzleme Kurulu’nun, 16 yaşından küçükler için 
T21,60, büyükler için T25,35 olarak tespit ettiği asga-
ri yevmiye seviyesini, “fındık maliyetini yüksek bulan” 
Sakarya ili Karasu Kaymakamı başkanlığında yapılan 
yeniden değerlendirme heyeti 20 ve T22’ye indirdi! 
Birçok yerde mevsimlik çocuk işçilerine ödenen yevmi-
yenin, saat hesabı yapılırsa, T1.5’ye yakın olduğu görü-
lüyor. Ankara yakınlarında Beypazarı’nda da havuçları, 
Doğu’dan gelen ve çoğu çocuk olan mevsimlik işçiler, 
benzer bir yevmiye karşılığı söküyorlar. 
AB	 Genişlemeden	 Sorumlu	 Komiseri	 Stefan	 Füle,	
Aralık	2010’da	Avrupa	Parlamentosunda	kendine	yö-
neltilen soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin 2014 itibarıyla 
çocuk işçi çalışmasına bütünüyle son verilmesini sağ-
lamayı taahhüt ettiğini açıkladı. Bu taahhüdün ger-
çekleşmesi, 2008’de bir milyona yakın olduğu tahmin 
edilen, belki 2010’da biraz artmış olan 6-17 yaş arası 
çalışan çocuk sayısının 100 bin civarına düşmesi anla-
mına geliyor. Sadece 12 yıllık zorunlu eğitimle ulaşıla-
bilecek bir hedef değil bu. Şartlı gelir telafisi türünden 
önlemlerin yaygınlaşmasını gerektiriyor. Diyarbakır 
Bağlar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi, Şubat 2011’de 
“Çocukların gözünden çalışan çocuklar” fotoğraf ser-
gisi açtı. Okul ve oyun çağındaki çocukların sırtla-
rındaki ağır yükü çocuk gözüyle anlatan bu sergideki 
fotoğra�ar önümüzdeki birkaç yılda bütünüyle tarih 
olacak mı? Çocuklar ölmesin, çalıştırılmasınlar da... 

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aTy
pe=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=1052589&Cate
goryID=42

1. d Yanıtınız yanlış ise “Ücretin Tanımı ve Unsurları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Ücrete İlişkin Kavramlar: 
Ücret Türleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Ücret Sistemleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Asgari Ücret” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Ücret” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Asgari Ücret” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “Ücretin Korunması İhtiyacı 
ve Korunmaya Yönelik Düzenlemeler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Koşullarında 
Yaşanan Değişimler” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

9. d Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Koşulları ve 
Çalışma Koşullarına İlişkin Düzenlemeler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Koşullarının 
İnsani Yüzü: Düzgün İş Kavramı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.



Sosyal Politika I236

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Ücretin önemi, çalışanlar açısından; ekonomik gü-
vence ve temel gelir kaynağı olması, refah düzeyinin 
belirleyicisi olması yine işyerindeki ve sosyal yaşam-
daki statü belirleyicisi olması ve çalışanlar açısından 
önemli bir motivasyon aracı olması şeklinde sırala-
nabilir. İşverenler açısından ise temel maliyet unsuru 
olması ve şirket amaç ve stratejilerini gerçekleştirme-
de kullanılan bir araç olması ücreti önemli kılmakta-
dır. Sendikalar açısından ücret; üyelerinin gelirlerini 
arttırma ve adil ücret almalarını sağlama aracı olması 
bakımından önemlidir. Devlet açısından ise gelir da-
ğılımını, istihdamı, gelişme hızını, en�asyonu, yatırım 
ve tasarru�arı etkileme aracı olması ücreti önemli kıl-
maktadır. Son olarak toplum açısından ücret ise sosyal 
barışı, toplumsal refahı, ekonomik istikrarı ve fırsat 
eşitliğini sağlama aracı olması bakımından önemlidir.

Sıra Sizde 2 
Asgari ücretin bağlayıcı niteliği, işverenlerin belirlenen 
asgari ücret miktarından daha düşük bir ücretle işçi ça-
lıştırabilmelerini olanaksızlaştırmıştır. Böylelikle emek 
sömürüsü önlenmiş ve düşük ücret temelinde sürdü-
rülecek bir haksız rekabet ortamının önünde geçilmiş 
olur. Ayrıca, işverenlerin sosyal damping uygulamala-
rına yönelmeleri de engellenmiş olur.

Sıra Sizde 3
Parça	 başına	 ücret	 sisteminde	 işçinin	 ücreti,	 üretim	
faaliyetinde bulunduğu zaman dikkate alınmaksızın 
ürettiği parça sayısına göre hesaplanmaktadır. Yani iş-
çinin ücreti; ürettiği parça sayısı ile parça başına be-
lirlenen ücret haddi çarpılarak bulunur. Bu sistemde, 
verimi yüksek olan ve aynı süre içinde daha fazla sayı-
da parça üreten işçinin ücreti, verimi daha düşük olan 
işçiden daha yüksek olacaktır. Ürettiği her bir parça 
için ücret alması işçiyi daha hızlı çalışmaya teşvik et-
mektedir. Dolayısıyla emeği ile geçinmek durumunda 
olan ve hayatı boyunca da hep geçim sıkıntısı içerisin-
de olan çalışanın, geçim sıkıntısını aşabilmek ve daha 
iyi yaşam standartlarına kavuşabilmek için daha çok 
çalışmasına yol açacak ve onu kısa sürede yıpratacak, 
yaşlandıracak, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 
uğramasına yol açacak ve kısacası sömürülmesine yol 
açacak bu ücret sistemi, insani boyutunun olmaması 
nedeni ile çok eleştirilmiş ve ilk şekli ile uygulamadan 
kalkmıştır.

Sıra Sizde 4
Bugünkü sosyal devlet düzenimizde, ücret hakkı sa-
dece ekonomik açıdan emeğin karşılığı olan gerçek ve 
efektif bir ücreti değil, muhtevası bakımından çok daha 
geniş kanuni hak ve menfaatleri de kapsamaktadır. Bir 
diğer ifadeyle günümüzde ücret; hem daha geniş bir 
ihtiyaç anlayışı içerisinde değerlendirilmekte hem de 
emeği karşılığı ücret geliri ile geçinenlerin sağlığı, eği-
timi, beslenme ve barınmasını da dikkate almaktadır. 
Bu kapsam içerisinde sosyal koruma amacıyla işçiye 
tanınan kanuni haklarla, bir emek ve çalışma karşılığı 
olmaksızın da ücret ödenebilmesi söz konusu olmakta-
dır. Ücretin sosyal boyutu (sosyal ücret) olarak tanım-
lanan bu durumda; ücretlendirme yapılırken yalnızca 
iş göz önünde bulundurulmaz; hem hizmetin gerekle-
rini hem de çalışana uygun ve gerekli toplumsal yaşam 
düzeyini sağlama amacı gözetilir.

Sıra Sizde 5
18.yy sonlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi’nin; eko-
nomik ve teknolojik düzende köklü değişiklikleri be-
raberinde getirmesi çalışma koşullarını da doğrudan 
etkilemiştir. Sanayi Devrimi’nin sebep olduğu çalışma 
yaşamının atelyelerden (küçük sanayi ve zanaattan), 
fabrikalara (büyük sanayi yaşamına) geçiş süreciyle 
başlayan ve bunun sonucunda yeni çalışma düzeninin 
aktörleri olan işçilerin büyük fabrikalarda ve kentlerde 
toplanmasıyla devam eden dönüşüm süreci; çalışma 
sürelerinin artması, düşük ücretler, kadın ve çocuk iş-
çilerin fabrika yaşamına girmesi gibi çalışma koşulla-
rında önemli değişimlerin başlamasına yol açmıştır.

Sıra Sizde 6
Sanayi Devrimi sonrasında devletin çalışma yaşamına 
müdahalesini gerekli kılan faktörlerin başında 18.yy sa-
nayi kapitalizmi ve sonrasında 19.yy.a hakim olan katı 
liberalizm anlayışı olduğu söylenebilir. Çalışma yaşamı-
nın bütün dış müdahalelerden (devlet ve sendika gibi) 
tamamen arındırılması, ekonomik faaliyetlere hiçbir 
müdahalenin olmaması ve serbest piyasa mekanizma-
sını temsil eden bu anlayış sonucunda pazarlık güçleri 
sermayedar karşısında aşırı derecede zayı�ayan işçile-
rin kendilerine önerilen uzun çalışma saatleri, kötü ça-
lışma koşulları ve düşük ücretleri kabul etmek zorunda 
kalmaları ve bu faktörlere bağlı olarak sanayi toplumla-
rında sayıları gün geçtikçe artan çalışan yoksullar dev-
letin çalışma yaşamına müdahalesini gerekli kılmıştır.
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A
Ahi Teşkilatı: Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde 

Anadolu’da yaşayan Müslüman halkın sanat, ticaret ve 
ekonomi gibi mesleki alanlarda yetişmesini sağlayan, 
dini, ticari ve mesleki örgütlenmedir.

Aktif İstihdam Politikası: Emek arzı ve talebi açısından 
işsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan ve ge-
nellikle belirli grupların hede�endiği politikalar.

Anarşizm: Bireyin üstünlüğü düşüncesine dayanan ve 
ekonomik, sosyal, siyasal ve dini tüm kurumların orta-
dan kaldırılmada özgürlüklerin gerçekleşemeyeceğini 
ifade eden düşünce akımı.

Asgari Ücret: Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaç-
larını karşılayarak, insanca yaşamalarına imkan veren ve 
işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.

Aşırı İstihdam: Bir ülkedeki mevcut emeğin tamamı kul-
lanılmasına rağmen talebin karşılanamaması.

Ayni Ücret: Ücretin iktisadi değeri olan “mal ve hizmetler” 
şeklinde sağlanan kısmını veya unsurlarını ifade eder. 
Bir diğer ifadeyle ücretin nakdi olarak değil de mal-eşya 
ve/veya hizmet ile ödenmesidir.

B
Bağımlılık Oranı: Üretime katılan kişilere bağımlı olan 

nüfusun ölçüsünü gösteren oran.
Beveridge Raporu: 1942 Yılında William Beveridge ta-

rafından İngiliz hükümetine hazırlanan ve günümüz 
modern sosyal güvenlik sistemlerinin temel ilkelerinin 
belirlendiği belgedir.

Birinci Enternasyonel: İşçi kuruluşlarının belirli amaç-
ları gerçekleştirmek için oluşturdukları Genel Konsey 
aracılığı ile bir araya geldikleri ilk uluslararası örgütlen-
medir.

Brüt Ücret: Tahakkuk eden, kesintiler öncesi toplam ücret 
tutarını ifade eder.

Büyük Dünya Bunalımı 1929: 1929 yılından başlayarak 
1930’lı yıllar boyunca devam eden sanayileşen ülkeler 
başta olmak üzere tüm dünyada yıkıcı etkiler yaratan 
ekonomik krizdir. 1929 bunalımı 50 milyon insanın işsiz 
kalmasına neden olmuştur. 

D
Dernek: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklan-

mamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, 
en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını 
sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel 
kişiliğe sahip kişi toplulukları.

Doğal İşsizlik Oranı: İşgücü piyasasının etkinliğini ölç-
mede kullanılan teorik bir araç. Geçici, konjonktürel ve 
yapısal faktörler sebebiyle bir işgücü piyasasında yüzde 
yüz istihdamın sağlanamaması ve işgücünün küçük bir 
bölümünün (% 3-5) işsiz olması durumu.

Düzgün İş: İnsan onuruna yakışır çalışma koşullarında, 
işçi sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun, sosyal güven-
lik imkanlarına sahip, sendika aracılığı ile temsil gücü 
olan, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yap-
tığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabilen ve kısacası 
çalışmaya ilişkin temel hak ve ilkelerin üç tara�ı uzlaşma 
ile gerçekleştirilebildiği işler.

E
Endüstri İlişkileri: Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni 

üretim ilişkilerinde ücretli çalışanlar ve işverenler ara-
sında yürütülen ve çalışma hayatının her türlü soru-
nunun ele alındığı kurumsallaşmış ilişkiler bütünüdür. 
Devletin sosyal ve müdahaleci rolünün gelişmesine bağ-
lı olarak devlet de ilerleyen süreçte bu ilişkiler bütünü-
nün bir parçası olarak tanımlanmıştır.

Enformasyon Toplumu: Bilginin en değerli kaynak ve en 
temel ürün olduğu; iletişim ve enformasyon teknolojile-
rindeki gelişmelerin biçimlendirdiği yeni bir toplumsal 
yapı. 

Eşit İşe Eşit Ücret: Aynı işi yapan kişilerin yaş, cinsiyet ve 
kıdemlerine bakılmaksızın aynı ücretin ödenmesi.

F
Feodal Düzen: Ortaçağ üretim yapısının şekillendirdiği, 

mülkiyet ve egemenliğin birbirine katıldığı, siyasal iktidar 
ile ekonomik iktidarın aynı kişide birleştiği, dönemin üre-
tim ve yönetim yapısını ifade eden bir kavramdır.

Fonksiyonel Gelir Dağılımı: Bir ülkede genellikle bir yıl 
içinde üretilen milli gelirin üretim faktörleri arasındaki 
dağılımıdır. 

Fransız İhtilali: 1789 Yılında Fransa’da mutlak monarşi-
nin yıkılarak cumhuriyetin kurulmasını sağlayan dev-
rimdir. Burjuvazi sınıfının iktidarı mutlak şekilde ele 
almasını ifade eden bu devrim, Avrupa tarihinde başta 
Sanayi Devrimi olmak üzere birçok dönüşümün de be-
lirleyicisi olmuştur.

G
Gelirin Yeniden Dağılımı: Devletin, serbest piyasa 

koşullarında oluşan birincil gelir dağılımındaki eşitsiz-
likleri azaltmak amacıyla ekonomik ve sosyal tedbirler 
uygulayarak piyasa ekonomisinin işleyişine müdahale 
etmesidir.

Gini Katsayısı: Gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini 
gösteren ve 0 ile 1 ararasında değerler alan katsayıdır. 

Göreli Yoksulluk: Kişi ya da hanehalkının sahip olduğu 
gelir düzeyinin, içinde yaşadıkları toplumdaki ortalama 
gelir düzeyinin belirli bir yüzdesi ile karşılaştırılması 
esasına dayanan ve karşılaştırılan gelir düzeyinin geri-
sinde kalma durumu ile açıklanan bir kavramdır. 

Sözlük
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Görülebilen Eksik İstihdam: Normal çalışma sürelerinin 
altında çalışılmasıdır. Bu durumda, istihdam edilen bi-
reyler arzu etmedikleri halde kısmi süreli çalışmaktadır. 

Görülemeyen Eksik İstihdam: Çalışma sürelerinde 
bir kısıtlama olmadığı halde istihdam edilen işgü-
cünün çalışma karşılığında elde ettiği gelirin dü-
şük olması ya da çalışılan işin niteliğinin, bireyin 
kapasitesini, eğitim düzeyini ve vası�arını tam ola-
rak kullanmasına olanak vermemesi. 

İ
İstihdam Edilebilirlik: Bireyin istihdama girmesini 

ve çalışma yaşamı boyunca istihdamda kalmasını, 
başka bir ifadeyle iş güvencesini sağlayacak bilgi, 
beceri ve yeteneklerdeki gelişim.

İstihdam: Emeğin üretimde kullanılması ya da gelir 
sağlamak amacıyla çalışması/ çalıştırılması.

İşçi: Hizmet akdine dayanarak, herhangi bir işte ücret 
karşılığı çalışan kişiler.

İşsizlik: Çalışma isteğinde, gücünde ve çalışmaya ha-
zır bir durumda olan bireyin, cari ücret ve mevcut 
çalışma koşullarında belirli sürelerle iş aramasına 
rağmen bulamaması durumu. 

K
Kamu Müdahalesi: Devlet gücü ile ekonomik ve/veya 

sosyal bir gelişmenin ortaya çıkardığı problemle-
rin giderilmesine yönelik faaliyetler. 

Kendi Kendine Yardım: Fertlerin kendi ekonomik ve 
sosyal durumlarını korumak ve geliştirmek, karşı-
laştıkları veya karşılaşılması muhtemel sorunlarını 
çözebilmek amacı ile güçlerini birleştirmek sure-
tiyle verdikleri mücadele.

Kişisel Gelir Dağılımı: Bir ülkede genellikle bir yıl 
içinde üretilen milli gelirin kişiler 

Kooperatif: Belirli ve ortak bir amaca ulaşmak üzere 
bireylerin ekonomik varlıklarını birleştirmek sure-
tiyle oluşturulan kurumlar.

Köleci Toplum Düzeni: İlkel topluluklardan sonra 
oluşan üretim ilişkilerinin emek faaliyetlerinin kö-
leler tarafından yerine getirildiği toplum düzenidir. 

L
Liberalizm: XVIII. yüzyıldan itibaren yaşanan iktisa-

di ve sosyal gelişmelerin etkisiyle şekillenen temel 
felsefesini “tabiatçılık” ve “bireysellik” üzerine ku-
ran, toplumu devletin ve diğer kuruluşların mü-
dahalesinden kurtarmayı amaçlayan, “bırakınız 
yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde özetlenen 
sloganları ile özgürlükler önündeki her türlü dü-
zenlemeyi reddeden düşünce akımıdır

Lonca: Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaatkarların 
örgütlendiği ortaçağ üretim ve işgücü yapısının te-
melini oluşturan meslek organizasyonlarıdır. 

M
Mecelle: Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir bi-

lim kurulu tarafından hazırlanan ve 1877 yılında 
Sultan Abdulhamit tarafından uygulanmaya baş-
layan ilk Medeni Kanun’dur. 1926 yılında kabul 
edilen Medeni Kanuna kadar yürürlükte kalmıştır. 

Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın dev-
let ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare 
esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hiz-
metlerini ifa ile görevlendirilenler. 

Mikrokredi: resmî finans kuruluşlarına erişim olana-
ğı bulunmayan yoksul ailelerin üretici faaliyetlere 
girişmelerine ve tüketimlerini istikrarlı hâle ge-
tirmelerine yardımcı olmak amacıyla, çok küçük 
meblağlarda (mikrokredi) sağlanan kredidir.

Mutlak Yoksulluk: Kişilerin ya da hane halklarının 
yaşamlarını asgari düzeyde sürdürebilmeleri için 
gerekli olan temel ihtiyaç maddelerini karşılayabi-
lecek gelirden yoksun olmalarıdır. 

N
Nakdi Ücret: Ücretin para veya nakit olarak ödenme-

sini veya bu şekilde ödenen kısmını ifade eder.
Net Ücret: Brüt ücretten gelir ve damga vergiler, sos-

yal güvenlik kesintileri, sendika aidatı vb. çeşitli 
kesintiler düşüldükten sonra kalan ve işgörenin 
eline geçen kullanılabilir ücret tutarını ifade eder.

Nominal Ücret: Ücretin geçerli para cinsinden tutarı-
nı/miktarını ifade eder.

P
Pasif İstihdam Politikası: İşsizlik oranlarını azaltmak 

yerine işsizliğin birey, ailesi ve toplum üzerindeki 
olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlayan ve bunun 
için de işsizlere belirli bir ekonomik güvence sağ-
lamaya yönelik tedbirler. 

Paternalizm: Yönetimde hiyerarşik bir yapının varlı-
ğını ve alınacak kararların da ideal kişi ya da kişiler 
tarafından alınması gerekliliğini savunan yönetim 
sistemidir.

R 
Reel Ücret: Nominal (parasal/nakdi) ücret karşılığı 

satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ifade 
eder. Paranın satın alma gücüdür.

Refah Devleti: Piyasa dengesizliklerinden oluşan eşit-
sizlikleri gidermek, sosyal amaçlarla uyumlu mü-
dahalelerde bulunmak ve sosyal adalet hedefine 
yönelik düzenlemelerde bulunan devlet anlayışıdır 

Refah Rejimi: Refahın devlet, piyasa ve aile arasında 
karşılıklı bağımlılık içinde birlikte üretilme ve da-
ğıtılma biçimidir.

Referans Dönemi: Tanımlanmış bir zaman dilimi, bir 
ha�a veya bir gün. 
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S
Satın Alma Gücü Paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat 

düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para biri-
mi dönüştürme oranıdır.

Sendika Özgürlüğü: İşçilerin ve işverenlerin, önce-
den izin almaksızın ve serbetçe sendika kurabil-
meleri, kurulmuş sendikalara üye olabilmeleri ve 
üye olmamaları ya da üye olmuş iseler üyelikten 
ayrılabilme hakkı.

Sendika: Üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını 
korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlar.

Sendikalizm: Kapitalist sistemin ortadan kaldırılma-
sını ve bunun yerine işbirliğine dayanan bir sosyal 
düzenin kurulmasını öngören ideolojidir.

Sınıf Bilinci: Sanayi Devrimi neticesinde ortaya çıkan 
işçi grubunun belirli bir sosyal ideala inanmalarını 
ifade eden kavramdır.

Sivil Toplum: Toplumun bir kısmı üzerindeki örgütlü 
yaşamı, kamusal bir alanı veya bir toplum biçimini 
ifade eder. 

Sosyal Devlet: Toplumun refah seviyesini sosyal ada-
let ilkelerine göre artırmayı hede�eyen müdahale-
ci ve düzenleyici devlet sistemi. 

Sosyal Dışlanma: Sosyal dışlanma, basit bir anlatım-
la, bireylerin ya da çeşitli toplumsal kesimlerin ta-
mamen ya da kısmen içinde bulundukları toplum-
la bütünleşememeleridir.

Sosyal Diyalog: Demokratik siyasal rejimi benimse-
miş ülkelerde, sosyal taraf olarak nitelendirilen işçi 
ve işveren örgütlerinin, toplumda yer alan diğer 
organize çıkar grupları ile birlikte, temel ekonomik 
ve sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanma-
sına katılmaları süreci.

Sosyal Ücret: Sosyal koruma amacıyla işçiye tanınan 
kanuni haklarla, bir emek ve çalışma karşılığı ol-
maksızın ödenen ücret.

Sosyal Yardım: Yaşamlarını devam ettirebilecek dü-
zeyde gelire sahip olmayan yoksul kesimlere sosyal 
devlet anlayışının bir gereği olarak, devlet tarafın-
dan ayni ya da nakdi olarak sağlanan ve sosyal gü-
venlik sisteminin primsiz ödemeler ayağını oluştu-
ran uygulamalardır.

Sosyalizm: Sanayi Devriminin ortaya çıkışı ile Libe-
ralizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal denge-
sizliklere bir tepki olarak ortaya çıkan ve üretim 
araçlarının bireylere ait olmasının emek sahipleri 
için bir sömürü unsuru olacağı düşüncesinden ha-
reketle, özel mülkiyet anlayışı reddederek, kolektif 
mülkiyet hakkı ikame eden ve bireyciliğin yerine 
toplumun önceliği, rekabet fikri yerine kolektif 
ya da devlet teşebbüsü ve işçi sınıfının çıkarlarına 
uygun bir yapılanmanın kurulmasını öngören dü-
şünce sistemidir.

T
Tam İstihdam: Cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma 

koşullarında çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu 
istihdam düzeyi.

TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi): Belirli bir dö-
nemde belirli bir kitle tarafından tüketici mal ve 
hizmetlerine ödenen perakende fiyatlardaki deği-
şikliklerin ölçüsüdür.

U-Ü
Uluslararası Çalışma Sözleşmesi: Uluslararası Ça-

lışma Örgütü tarafından, üye ülkelerde çalışma 
hayatına ilişkin temel konularda uluslararası stan-
dartlar oluşturmak amacı ile yapılan sözleşmeler.

Uluslararası Çalışma Standartları: Çalışma hayatı-
nın ücret, çalışma koşulları, çalışma süreleri, sos-
yal güvenlik gibi temel alanlarında, üye ülkelerin 
tamamında aynı ya da benzer uygulamaların ya-
pılmasını sağlamak amacı ile Uluslararası Çalışma 
Örgütü tarafından geliştirilen standartlar.

Ücret Haddi: Emeğin belirli bir zaman veya üretim 
birimi başına elde ettiği para miktarı.

Ücret Sistemleri: Bireysel ücretlerin bileşimi, hesap-
lanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemelere ve 
yöntemlerdir.

Ücret: Ücret; çalışanların ortaya koyduğu zihinsel ve 
bedensel emeğin bedeli/karşılığıdır.

V
Vakıf: Bir hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kişini 

sahip olduğu malın özel mülkiyetten çıkarılarak 
toplumsal mülkiyete aktarılmasına ve orada tutul-
masına denir.

Vakıf: Gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir etki altında 
kalmadan, kendi istekleriyle kendilerine ait malla-
rını veya her türlü ekonomik değerlerini ve hakla-
rını mülkiyetten çıkartıp, belirli bir amaçla hayır 
ve hizmete ebedi olarak tahsis etmesinden oluşan 
tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu.

Y
Yaşam Boyu Öğrenme: Okul öncesi dönemden 

emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek ilgi, 
bilgi, yetenek ve niteliklerin kazanılması ve yeni-
lenmesi perspektifi. 

Yoksulluk Sınırı: Altında gelire sahip olanların yok-
sul olarak kabul edildiği gelir düzeyidir. 
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