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1
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bir sosyal politika aracı olarak sosyal güvenliğin anlamını ve önemini ifade 
edebilecek,
Sosyal güvenliğin sosyal politika içindeki yeri ve önemini fark edebilecek,
Sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çıkışına neden olan faktörleri ve sosyal gü-
venlik sistemlerinin tarihi gelişim sürecini açıklayabilecek,
Sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran sosyal riskleri ve sağlanan sosyal güvenlik 
garantisinin kapsamını belirleyebilecek,
Sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı ile işleyişini açıklayabilecek,
Sosyal güvenliğin gelir kaynaklarını, finansman yöntemlerini ve ekonomik et-
kilerini değerlendirebilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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SOSYAL GÜVENLİK: SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİ YERİ VE 
TANIMI

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika İçindeki Yeri ve Önemi
Sosyal politika (siyaset), esas olarak insanlığın iki temel problem (üretim-bölüşüm) ala-
nından biri olan bölüşümle ilgili olup, toplumu oluşturan fertler ve sosyal gruplar arasın-
da bölüşümden kaynaklanacak çatışmaları ortadan kaldırarak toplum hayatının refah ve 
huzur içinde sürekliliğini sağlamaya yönelik politikalar ve tedbirler ve bütünüdür (Alper, 
2014: 5). Hangi politikaları benimsemiş ve hangi tedbirleri kullanmış olursa olsun sosyal 
politika; üretim faktörlerinin piyasa şartlarına bağlı olarak gerçekleştirdiği ilk (faktörel) 
gelir dağılımını değiştirerek geliri yeniden dağıtır ve aynı gelirden sağlanan toplam fayda-
yı artırarak toplam faydayı arttırır (Alper, 2014: 5). Sosyal politika bu nihai amacını ger-
çekleştirmesine hizmet eden çok sayıda tedbir ve araca sahiptir. Bu çok sayıda araç içinde, 
sosyal politikanın gelirin yeniden dağılımını sağlama amacına hizmet eden en kapsamlı 
ve en etkin aracı da şüphesiz sosyal güvenliktir (Yazgan, 1975: 7) ve sosyal politika içinde 
özel bir önem ve yere sahiptir.

Klasik dar ve geniş anlamda sosyal politika kavramından hareket edilirse sosyal gü-
venlik, bütün toplum kesimlerine yönelik sosyal politika tedbirlerini içeren geniş anlamda 
sosyal politika araçlarından biridir. Diğer sosyal politika araçlarından farklı olarak sosyal 
güvenlik, temel insan ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ihtiyacını karşıladığı için gelir dü-
zeyi, cinsiyeti, yaşı, mesleği ve toplumsal statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan bütün 
insanları ilgilendiren bir sosyal politika aracıdır. Hiç kimse sosyal güvenlik sistemi dışında 
değildir. Sosyal güvenlik, herkesi kapsadığı gibi, herkesi doğumundan ölümüne bütün ha-
yatı boyunca ilgilendirir. Hatta analık sigortası ve ölüm sigortasından sağlanan haklar dik-
kate alınırsa bu süre bir insan hayatından daha uzun bir süreyi ifade eder (Alper, 2014: 7).

Sosyal güvenliğin önemini ortaya koyan bir başka gösterge, fertlerin ve toplumların 
bu amaçla tahsis ettikleri kaynakların büyüklüğü incelendiği zaman çok açık bir şekilde 
görülebilir. Nitekim, 2010’lu yılların başında kamu sosyal güvenlik harcamalarının Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı dünya ortalaması için % 8.60 iken gelişmiş Batı Av-
rupa ülkeleri için ortalama % 26.70 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Kuzey Amerika için 
% 19.04, Asya-Pasifik ülkeleri için % 5.30 ve Afrika için % 5.10 olarak gerçekleşmiştir 
(ILO, 2014: 297). Aynı dönemde harcamaların seviyesi bakımından olumlu referans ola-
rak  kullanılabilecek bazı ülkeler dikkate alınırsa, bu ülkelerde sosyal güvenliğe ayrılan pay 
Belçika’da % 29.73; Danimarka’da % 27.58; Fransa’da % 32.20; Almanya’da % 25.89; İtalya’da 
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% 28.44; İsveç’de % 27.34; İngiltere’de % 25.36 ve Türkiye’de % 13.14 olarak gerçekleşmiştir 
(ILO, 2011: 301-303). Birçok ülkede, sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların sevi-
yesi savunma ve eğitim hizmetleri için yapılan harcamaların toplamından daha fazladır. 
Bu miktarlara bireysel sosyal güvenlik harcamaları da dahil edildiği zaman GSYİH’nın % 
35’ine ulaşan bir payın sosyal güvenlik için kullanıldığı görülmektedir. (http://ec.evropa.
ev/evrostat/statistics Erişim: 22.10.2015)

Fertlerin kullanılabilir gelirlerinden hareketle sosyal güvenliğin önemi ortaya konul-
maya çalışılırsa; primli rejimlerde sigortalı, işveren ve eğer devlet katılıyorsa toplam prim 
oranının % 25-30’lar civarında seyrettiği görülmektedir. Bu oranlar kesinlikle ilk gelir ver-
gisi diliminden çok yüksek (Türkiye için %15) ve hatta bazı durumlarda vergi oranının iki 
katını aşabilmektedir. 

Sosyal güvenlik koruma garantisi sağladığı nüfus kesimlerinin büyüklüğü bakımından 
da önemlidir. Nitekim, gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun % 60-78’inin yaşlılık sigortası; 
% 60-82’sinin işsizlik sigortası, % 60-65’inin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası; % 
90-100’ünün sağlık ve analık sigortası kapsamına alınarak koruma sağlandığı görülmek-
tedir (ILO, 2011: 240-248).

Çalışma hayatı ile ilgili temel norm ve standartları belirleyen Uluslararası Çalışma 
Örgütü’ne (ILO) göre sosyal güvenlik; çalışanlar, aileleri ve bir bütün olarak bütün top-
lumun refah ve huzurunun sağlanması bakımından son derecede önemlidir. Bir temel 
insan hakkı olmasının ötesinde, toplumsal hayatta sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı 
geliştirerek sosyal barışı ve sosyal içermeyi sağlamanın temel aracı olarak fonksiyon gös-
termektedir. ILO’ya göre sosyal güvenlik yoksulluğu önlemeye yönelik sosyal politikaların 
vazgeçilmez aracıdır ve eşitlik ve sosyal adaletin gelişmesine sağladığı katkı oranında po-
litik istikrarın sağlanması; demokrasinin güçlendirilmesi ve gelişmesinede katkıda bulun-
maktadır (ILO, 2001: 1-2).

Sosyal güvenliği diğer sosyal politika araçlarına göre önemli kılan sebepleri nedir?

Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tanımı
Sosyal bilimlerle ilgili diğer kavramlar gibi, sosyal güvenlik kavramı da insanoğlunun gü-
venlik gibi temel bir ihtiyacının karşılanması ile ilgili olarak ortaya çıkan problemler ve bu 
problemleri gidermek için zaman içinde geliştirilen tedbirler ve süreklilik kazanan uygu-
lamaların bütününü ifade etmek için kullanılmıştır. Sosyal güvenlik ihtiyacı ilk insanla be-
raber var olmakla birlikte, sosyal güvenlik terimi resmi olarak ilk defa ABD’de 1935 tarihli 
Sosyal Güvenlik Kanunu-The Social Security Act ile kullanılmaya başlanmıştır (ILO, 1984: 
3). Bu tarihi takiben 1938 yılında Yeni Zellanda’da sosyal güvenlik hakları ile ilgili bir ya-
sal düzenlemede ve 1941 tarihli Atlantik Şartı’nda sosyal güvenlik kavramı kullanılmıştır. 
Sosyal güvenlik kavramının “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde” (1948), tanımlanması 
ve sınırlarının belirlenmesi ile ILO’nun kendi hedef ve idealleri ile sosyal güvenlik kav-
ramının taşıdığı anlamın örtüşmesi kavramın ILO tarafından hızla benimsenmesini ve 
çok sayıda ILO sözleşme ve tavsiye kararında kullanılmasını beraberinde getirmiştir (ILO, 
1984: 3). ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi 
sosyal güvenlik kavramının anlam ve sınırlarının somut olarak belirlendiği en kapsamlı 
uluslararası belge niteliği kazanmıştır. Bu tarihten itibaren çok sayıda diğer uluslararası 
ve bölgesel sözleşme ve belge yanında birçok ülkenin Anayasalarında ve sosyal güvenlikle 
ilgili özel yasalarında da sosyal güvenlik terim olarak yaygın şekilde kullanılmıştır.

Sosyal güvenlik kavramı kendisini oluşturan sosyal ve güvenlik kelimeleri ile doğru-
dan ilgili ancak bu kelimelerin tekil anlamlarından daha farklı ve derin bir anlama sahip-
tir (Alper, 2011: s.160; Arıcı, 1999: 1). Yalın anlamları ile sosyal kelimesi, toplumla ilgili, 
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birden fazla insan topluluğu ile ilgili; güvenlik kelimesi ise tehlike ile ilgili olup, tehlikeler 
ve insana vereceği zararlardan uzak olma halini ifade eder (Yazgan, 1992: 18). Tek tek ke-
lime anlamlarından hareket edilirse sosyal güvenlik; toplumu oluşturan fertlerin istekleri 
ve iradeleri dışında maruz kaldıkları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisidir. Bu 
yönüyle sosyal güvenlik, söz konusu garantinin sağladığı bir tatmin duygusudur ve kısaca 
fertlerin ve ailelerinin “yarınlarından emin olma, endişe duymama” halini ifade eder (Yaz-
gan, 1992: 18). Sosyal güvenlik garantisinin soyut ve somut olmak üzere iki boyutu vardır. 
Soyut boyutunu; tehlikenin zararlarına maruz kalmadan önceki gelecek endişesi duymama, 
zararlarının karşılanacağını bilmeden kaynaklanan rahatlık hali, somut boyutunu ise teh-
likenin zararlarına maruz kaldıktan sonra bu zararları karşılamak için sağlanan hizmetler 
ve parasal ödemeler oluşturur. Sosyal güvenlik garantisine sahip olmanın verdiği tatmin 
duygusunun varlığı, kişiyi yaşadığı toplum içinde huzurlu ve diğer insanlarla ilişkilerinde 
uyumlu kılan faktörlerin başında gelir (Alper, 2014: 9).

Güvenlik kelimesinden hareket edilirse sosyal güvenlik tehlikelerle ilgilidir. Tehlike, 
insan hayatının devamını tehdit eden sonuçlar ortaya koyduğu için kaçınılması ve uzak 
durulması gereken hal ve durumları ifade eder. Ancak, hastalık, sakatlık, yaşlılık ve ölüm 
gibi kaçınılmaz olan risklere maruz kalan insanlar ortaya çıkan gelir kesilmesi ve gider 
artışını karşılayacak imkânlardan mahrum iseler muhtaç duruma düşerler. Kendi ihti-
yaçlarını karşılayacak imkânlardan mahrum olma halini ifade eden muhtaçlık insanları 
ihtiyaçlarının esiri haline getirir. Yoksulluk ve buna bağlı olarak ortaya çıkan muhtaçlık, 
insanların şahsiyetlerini koruma ve kişiliklerini serbestçe geliştirme imkânlarını ortadan 
kaldırdığı ölçüde insanları ihtiyaçlarının esiri haline getirir ve başkalarına bağımlı kılar. 
Bu bakımdan sosyal güvenlik; fertleri bu bağımlılık halinden kurtararak yaşadığı toplum 
içinde onlara ve ailelerine insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlama garantisi 
sağlama anlamına gelir. Dilimizdeki bir özdeyişle belirtmek gerekirse sosyal güvenlik, “ki-
şiyi ve ailesini namerde muhtaç olmaktan” kurtarır.

Sosyal güvenliğin somut ve soyut boyutu neyi ifade eder?

Dar ve Geniş Anlamda Sosyal Güvenlik ve Sosyal Koruma
Sosyal güvenliğin çok boyutlu ve geniş kapsamlı olması, yalnızca bir açıdan yaklaşarak 
geniş ve kapsayıcı bir tarifini yapmayı güçleştirmektedir. Dar anlamda sosyal güvenlik; 
sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulan sosyal sigorta 
merkezli bir sistemin fonksiyonlarına daha uygundur. Buna göre, sosyal güvenlik, mesleki, 
fizyolojik veya sosyo-ekonomik bir riskle karşılaşan ve geliri veya kazancı geçici veya sürekli 
olarak kesilen ve/veya gider artışı ile karşılaşanların geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşı-
layan bir sistemdir (Tuncay ve Ekmekçi, 2008: 1). Önce İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
sonra da ILO’nun 102 sayılı sözleşmesinde bu sosyal riskler; hastalık, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile gelirinin yetersizliği olarak sı-
ralanmıştır. Dar anlamda sosyal güvenlik, sayılan bu riskler dolayısıyla çalışan kişinin ge-
lirinde meydana gelen kesilmeyi veya azalmayı telafi edecek gelir garantisinin sağlanması 
ile tedavi hizmetlerinin temini anlamına gelmektedir (Alper, 2011: 162; Arıcı, 1999: 3).

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde sanayileşmiş ülkelerde sosyal refah devleti anlayı-
şının güçlenmesi ile refahın geniş toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasında siyasi ikti-
darların kullandıkları en kapsamlı sosyal politika aracı sosyal güvenlik olmuştur. Bu yeni 
anlamı ve kapsamı ile sosyal güvenlik; sosyal risklerin ortaya çıkardığı zararları giderme 
amacına ek olarak; 

•	 Sebebi	ne	olursa	olsun,	 fertlere	ve	ailelerine	sürekli	bir	gelir	garantisi	sağlayarak	
onları yoksulluk tehlikesinden uzak tutmak,
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•	 İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesinde	temel	esasları	belirtilen	fertlerin	haysiyetle-
rinin korunması ve kişiliklerinin serbestçe gelişmesini sağlama hedefine yönelik 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakların teminini güvence altına almak,

•	 Sosyal	risklerin	zararlarının	ortadan	kaldırılması	yanında	ortaya	çıkması	ve	önlen-
mesine yönelik tedbirleri hayata geçirmek,

amaçlarını da kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanılmaya başlanmıştır (Güzel vd, 
2010: 5-7; Gerek, 2010: 4). Bir başka ifade ile geniş anlamda sosyal güvenlik, sosyal poli-
tikanın bütün araçları ile gerçekleştirmeye çalıştığı nihai amacı hayata geçirmeye yönelik 
bütün politika uygulamalarını kapsar hale gelmiştir. Geniş anlamda sosyal güvenlik, se-
bebi ne olursa olsun gelir kesilmesi ve/veya gelir yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan 
yoksullukla mücadele için kullanılan bütün araçları kapsamaktadır. Tedavi edici sağlık 
hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin temini; işsizliği önle-
meye yönelik istihdamı teşvik ve aktif istihdam politikaları (prim teşvikleri, kısa çalışma 
ödenekleri, mesleki eğitim vb); barınma, konut ve yerleşme sorunlarını çözmeye yöne-
lik uygulamalar; göç politikaları; bütün dezavantajlı gruplara yönelik özel bakım, eğitim 
ve destek hizmetleri; ulaşım hizmetleri; her türlü eğitim desteği; eve yönelik evde bakım 
hizmetleri ve nihayet gıda ve giyim yardımları da geniş anlamda sosyal güvenlik içinde 
değerlendirilmektedir.

Zaman zaman birbiri ile aynı anlama gelecek şekilde kullanılmasına rağmen, başta 
ILO olmak üzere, uluslararası örgütler ve belgelerde 1990’lı yıllardan itibaren geniş an-
lamda sosyal güvenlikle kastedilen bütün uygulamaları kapsamak üzere sosyal koruma 
terimi kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal koruma, sosyal güvenlikten daha geniş anlama 
sahip bir terim olarak koruma biriminin ferdin yanı sıra ailesinin ve yakın çevresinin 
sosyal güvenlik kapsamına alınması anlamına gelmektedir (ILO, 2011: 13). Çok zaman 
sosyal koruma ve sosyal güvenlik terimleri aynı anlama gelecek şekilde birbirleri yerine 
kullanılmasına rağmen özellikle ILO kendi resmî kurum sayfası ve yayınlarında, sosyal 
güvenlikle kastedilen uygulamalara ilaveten iş sağlığı ve güvenliği, emek göçü ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik her türlü tedbiri kapsayacak şekilde sosyal güvenlik-
ten daha geniş bir anlama sahip olduğu kabulüyle “sosyal koruma” terimini kullanmakta-
dır (ILO, 2011: 13). Bu durumda ILO için sosyal güvenlik; yalnızca gelir garantisi sağlama 
ve sağlık hizmetlerini karşılamaya yönelik dar anlamda sosyal güvenlik tanımı içinde yer 
alan uygulamaları kapsayacak bir anlamda kullanılmaktadır. (ILO, 2011: 14).

Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, Temel bir insan hakkı olarak sosyal güvenlik; 
ferde ve ailesine yaşadıkları toplum içinde onları başkasına muhtaç etmeyecek, ihtiyaçla-
rının esiri haline getirmeyecek, şahsiyetlerinin korunması ve kişiliklerinin serbestçe geliş-
mesine imkân verecek bir hayat standardının temini ve koruma garantisinin sağlanmasıdır 
(Alper, 2014: 10). Sosyal güvenliğin bütün anlam ve fonksiyonlarını kapsayan bir tarifini 
yapmak gerekirse, bu tarif içinde sosyal güvenliğin; temel bir insan hakkı olduğu ve bu 
hakkın gereklerini yerine getirmenin bir devlet görevi olduğu; istek ve irade dışında kar-
şılaşılan tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi olduğu; ferdin yanı sıra ailesine de 
koruma garanti sağladığı; insan haysiyetine yaraşır, ancak insanları çalışmadan alıkoyma-
yacak, tasarrufu unutturmayacak, tembellik ve rehavet içine düşürmeyecek bir seviyede 
koruma garantisi sağladığı; birbirini bütünleyen sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik 
harcamalarından oluştuğu mutlaka belirtilmelidir (Yazgan, 1992: 33-34).

Sosyal güvenlik niçin insan onurunun korunması ile yakından ilgilidir?
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SOSYAL GÜVENLİK TEHLİKELERİ VE KAPSAMI

Tehlikeler ve Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran, insanların istek ve iradeleri dışında meydana gelen 
tehlikelerin zararlarıdır ve sosyal güvenlik de bu zararları ortadan kaldırmaya yönelik mü-
cadelenin adıdır (Yazgan, 1992: 53). Tehlike ilk insandan beri vardır ve insanlık tarihi bir 
anlamda tehlikelerle mücadele tarihidir. Bu mücadele, bir yandan tehlikenin kendisini 
yok etmeye, ortadan kaldırmaya, eğer mümkün değilse zararlarını gidermeye yönelik bir 
mücadeledir.

Tehlikeler, meydana geliş sebeplerine göre veya sonuçlarına (yol açtığı zararlar ve süre-
lerine göre) bağlı olarak sınıflandırılabilir (Yazgan, 1992: 53-62: Arıcı, 1999: 8-24; Gerek, 
2010: 5-6: Alper, 2014: 12-13). Sebeplerine göre tehlikeler:

•	 Fizyolojik tehlikeler: İnsan fizyolojisinden kaynaklanan hastalık, yaşlılık, maluli-
yet, ölüm gibi kaçınılmaz ve mutlak tehlikelerdir.

•	 Tabi afetlerden kaynaklanan tehlikeler: İnsanoğlunun yaşadığı doğal ortam ve 
iklim şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan, deprem, su baskını, heyelan, çığ, don, 
fırtına, tsunami vb tehlikelerdir.

•	 Sosyo-ekonomik tehlikeler: İktisadi ve sosyal hayatta meydana gelen değişmelere 
bağlı olarak ortaya çıkan; işsizlik-işini kaybetme, evlenme, boşanma, dul, yetim 
ve öksüz kalma, çocuk sahibi olma, yer değiştirme, göç ve ikamet yetersizliğinden 
kaynaklanan ve gelir yetersizliği yaratan tehlikelerdir.

•	 İnsanların sebep olduğu tehlikeler: İnsan, hem kendisi hem de diğer insanlar için 
bilerek veya istemeden ciddi bir tehlike kaynağıdır. Hırsızlık, kundaklama, yarala-
ma veya öldürme gibi bilerek verilen zararlar yanında ihmal, tedbirsizlik ve kusur-
dan kaynaklanan kazalar da insandan kaynaklanan tehlikelerdir. Bu arada savaşları 
da insanın insana verdiği toplu zararlar olarak mutlaka adlandırmak gerekir.

Tehlikeler sonuçları ve zararları bakımından da sınıflandırılabilir: Buna göre zararla-
rının süresi bakımından tehlikeler; kısa vadeli-geçici (hastalık, doğum, işsizlik, iş kazaları 
vb) ve uzun vadeli-sürekli (malullük, yaşlılık ve ölüm) tehlikeler olarak sınıflandırılabi-
lir. Ancak, sosyal güvenlik sistemlerinin konusu olması bakımından tehlikelerin zararları 
(Alper, 2014: 12): 

•	 Çalışma	gücünün	kısmen,	tamamen,	geçici	veya	sürekli	olarak	kaybedilmesi
•	 Gelirin	tamamen	veya	kısmen,	geçici	veya	sürekli	olarak	kaybedilmesi,
•	 Harcama	artışına	bağlı	olarak	(sağlık	gibi)	giderlerin	artışı,
•	 Mal	varlığına	yönelik	kayıplar,

şeklinde ortaya çıkar. Günümüz sosyal güvenlik sistemleri, hangi şekilde organize edilmiş 
olursa olsun, bu zararlardan; çalışma gücü kaybı, gelir kesilmesi ve gider artışı ile ilgili 
zararları karşılarken, mal varlığına yönelik zararların karşılanmasını sosyal güvenlik ga-
rantisi dışında tutmuştur. 

Sosyal güvenlik tehlikelerin hangi zararlarına karşı koruma garantisi sağlar?

Sosyal Güvenlik Tehlikeleri ve Sağlanan Korumanın  
Kapsamı
Yukarıda belirtilen sınıflandırmaların dışında özellikle sağlanan koruma garantisinin sı-
nırlarının belirlenmesi bakımından ILO’nun, 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin 
Asgari Normları sözleşmesinde, 9 ayrı sosyal güvenlik tehlikesi sayılmıştır. Sosyal sigor-
taların örgütlenmesi bakımından temel belirleyici unsur olan bu tehlikelerin tanımı ve 
sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamı sigorta kolları itibarıyla aşağıdadır.

4

Yaşlılık, malullük, işsizlik ve 
hastalık gibi çocuk sahibi olma da 
ailenin giderlerini artırdığı için bir 
sosyal güvenlik tehlikesidir. 
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Hastalık (sağlık hizmetlerinin sağlanması): Sosyal güvenlik sistemlerinin yapılanma-
sında hastalık iki ayrı sosyal güvenlik tehlikesi olarak tanımlanmış ve sistem organize edil-
miştir: 1) Sağlık hizmetlerinin temini, 2) Gelir garantisi sağlanması. Buna göre “sebebi ne 
olursa olsun insan organizmasının ruhsal, bedensel ve sosyal bakımdan bozulması hali” ola-
rak geçici çalışma gücü kaybı ve gider artışı yaratan bir tehlikedir. Tedavi edici sağlık hiz-
metleri kapsamında olmak üzere; ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinin temini, tedavinin 
gerektirdiği ilaç ve iyileştirme araçlarının temini, hastalık nedeniyle fonksiyon veya uzuv 
kaybı söz konusu ise bunu giderecek protez araç ve gereçlerinin temini ile rehabilitasyon 
hizmetleri hastalık tehlikesine karşı hizmet olarak sağlanan sosyal güvenlik garantisini 
oluşturmaktadır. 

Hastalık (gelir garantisinin sağlanması): Çalışan kişinin hastalığı sebebiyle çalışama-
dığı süre için ortaya çıkan gelir kaybını telafi etmek üzere geçici iş göremezlik ödeneği 
sağlamasıdır. Bu ödemeler, bütün sigortalılardan ziyade bağımlı olarak çalışan sigorta-
lılar için, hastalanmadan önceki kazancı dikkate alarak bunun belirli bir oranı (bu oran 
% 40-60 oranında değişebilir, ancak daha yüksek de olabilir) hastalığı süresince verilir. 
Ödeneklerin verilme süresinin sigortacılık endişesi ile belirli sürelerle sınırlandırılması da 
söz konusu olabilir. Öte yandan, tedavi ihtiyacı duyan kişinin yurt içinde veya dışında bir 
başka yere sevk edilmesi gerekiyorsa sevkle ilgili yol parası ve zorunlu masrafları da sosyal 
güvenlik sistemlerince karşılanır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları: İş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları bakı-
mından hastalık sigortası ile aynıdır. Ancak, çalışırken kazaya maruz kalan veya yaptığı 
işin yürütme şartları dolayısıyla hastalananları en kolay şartlarla ve en yüksek standartda 
koruma düşüncesiyle sağlanan sosyal güvenlik garantisi bakımından önemli farklılıklarla 
uygulanmaktadır. Bunda söz konusu sigorta kolunun bütün finansmanının işveren tara-
fından sağlanmış olmasının da etkisi vardır. İş kazası veya meslek hastalığı halinde her 
türlü tedavi edici sağlık yardımının sağlanması, geçici-sürekli veya kısmi-tam iş göremez-
lik hallerinde ödenek verilmesi veya bağlanması, çalışan kişinin ölümü halinde geçindir-
mekle yükümlü olduğu kişilere aylık/gelir bağlanması, sağlanan sosyal güvenlik garantisi-
ni oluşturmaktadır. Bir başka ayırıcı özellik ise sağlık hizmetlerinde hastalık sigortasından 
farklı olarak tedavi hizmetlerinin temininde herhangi bir katkı payı alınmamasıdır.

Analık: Çalışan kadın için analık hali, doğumdan önce ve sonra belirli dönemler için 
gelir kesilmesi yaratan bir sosyal güvenlik tehlikesidir. Gebelik, doğum ve analık (emzir-
me) gibi birbirini izleyen üç ayrı dönemden oluşan analık halinde her üç dönemle ilgili 
anne-çocuk sağlığı ile ilgili tedavi edici sağlık hizmetlerinin verilmesi, bağımlı olarak çalı-
şan kadınlar için doğumdan önce ve sonra belirli süre iş göremezlik ödeneği verilmesi ve 
çocuğun sağlıklı şekilde beslenmesi için belirli süre süt parası verilmesi bu sigorta kolun-
dan sağlanan koruma garantisini oluşturur.

Malullük: Kişinin çalışma hayatına başladıktan sonra bir daha çalışamayacak şekilde 
çalışma veya meslekte kazanma gücünü kaybetme halidir. Çalışma veya meslekte kazan-
ma gücünün % 60 veya daha yüksek oranlarda kaybedildiğinin sağlık kurulları raporları 
ile belgelenmesi ve belirli süre prim ödenmesi halinde malullük hali devam ettiği müddet-
çe gelir kesilmesini telafi etmek üzere aylık bağlanması en önemli sosyal güvenlik garan-
tisidir. Rehabilitasyon hizmetleri ile malul kişinin tekrar çalışma hayatına döndürülmesi 
veya günlük hayatını sürdürebileceği bir iyilik haline kavuşturulması malullük hali ile il-
gili olarak sağlanan diğer önemli sosyal güvenlik garantisidir.

Yaşlılık: Fizyolojik olarak belirli yaşa geldikten sonra insanların çalışma gücünü bü-
yük ölçüde veya tamamen kaybetmesi hali olan yaşlılık gelir kesilmesine yol açan bir sos-
yal güvenlik tehlikesidir. Çalışma gücünün fiziken ve zihnen kaybı anlamına gelen yaşlılık, 
hayatın belirli bir dönemini ifade etmekle birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin ortalama 

İş kazaları ve meslek hastalıkları 
en kolay şartlarla en yüksek sosyal 
güvenlik garantisi sağlanan sosyal 
güvenlik tehlikesidir. 

Yaşlılık, sosyal güvenlik 
sistemlerinin hastalık sigortası 
dışında en fazla sayıda kişiyi 
ilgilendiren kolunu oluşturur. 
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hayat ümidini de dikkate alarak belirledikleri kronolojik yaş (60-65 yaş gibi) sonrası dö-
nemi ifade eder. Bazı çalışan grupları için çalışma şartları ve ortamının özellikleri dikkate 
alınarak daha erken yaşlarda da emekli olma yaşı belirlenebilir. Sağlanan temel garan-
ti belirli süre sigortalı olunması ve prim ödenmesi halinde emekli aylığı bağlanmasıdır. 
Yaşlılık, sosyal güvenlik tehlikeleri içinde en fazla sayıda kişiye aylık bağlanan ve en fazla 
harcama yapılan sigorta kolunu oluşturur.

Ölüm: İnsan hayatının sona ermesi anlamına gelen ölüm, diğer tehlikelerden farklı ola-
rak bu durumla karşılaşan kişinin kendisine değil, sağlığında geçimini sağlamakla yüküm-
lü olduğu aile fertlerine koruma garantisi sağlanması ile ilgilidir. Sigortalının eşi, çocukları, 
anne-babası ölüme bağlı olarak gelir veya aylık bağlanan kişilerdir. Eş, çocuk ve anne-baba-
ya hangi şartlarda ve ne süre ile aylık bağlanacağı büyük ölçüde benzer olmakla birlikte yaş, 
cinsiyet, medeni durum ve gelir sahibi olma şartlarına bağlı olarak aylık bağlanmaktadır. 
Çocukların eğitim durumları dikkate alınarak aylık bağlama süresi uzatılabilmekte, malul 
çocuklar veya kız çocukları için özel koruyucu şartlar belirlenebilmektedir.

İşsizlik: Sosyo-ekonomik bir risk olarak işsizlik, çalışma arzu ve iradesinde olan ancak 
kendi iradesi dışında işini kaybetme halidir. İşsizlik gelir kaybı yaratması dolayısıyla bir 
sosyal güvenlik tehlikesidir ve işe yerleştirme ve mesleki eğitim gibi aktif istihdam politi-
kaları yanında işsiz kaldığı süre için işsizlik ödeneği verilir. 

Aile Gelirinin Yetersizliği: Diğer sosyal güvenlik tehlikelerinden farklı olarak ailenin 
çocuk sahibi olması dolayısıyla ailenin gelir yetersizliği (yoksulluk) tehlikesi ile karşılaş-
ması halidir. Bir sosyal risk olarak kabul edilen çocuk sahibi olma halinde, ailenin çocuk 
bakımı dolayısıyla artan harcamalarını karşılamak üzere yapılan gelir transferleri (ayni 
veya nakdi) sosyal güvenlik garantisi kapsamındadır. Çocuk parası, çocukların eğitim sü-
releri de dikkate alınarak belirli yaşa kadar ve çocuk sayısı ile bağlantılı olarak sabit, artan 
veya azalan miktarlarda verilebilir.

ILO’nun 1952 tarihli Sözleşmesinde yer verilmemiş olmakla birlikte değişen ihtiyaç-
lara bağlı olarak 1990’lı yıllardan itibaren özellikle Almanya ve Japonya’da uygulanmaya 
başlanan bakım hizmetleri de bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmektedir. Buna 
göre temizlik, tuvalet, beslenme ve giyinme gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaya-
cak durumda olanların bakım ihtiyacı bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak tanımlanmakta 
ve bu ihtiyaçları karşılamaları için yapılan nakdi ödemeler veya hizmet temini bir sosyal 
güvenlik garantisi olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifade ile bakım ihtiyacı onuncu 
sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmektedir. 

ILO’nun Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde belirtilen 9 sosyal güvenlik teh-
likesini sayınız.

SOSYAL GÜVENLİK: TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
Tehlike insanlık tarihi ile var olduğu için sosyal güvenliğin tarihi gelişim sürecini de ilk 
insanla başlatmak mümkündür. Ancak, bugünkü anlamı ve kurumsal yapısı ile sosyal gü-
venlik büyük ölçüde Sanayi Devrimi ve sonrasında oluşan ekonomik ve sosyal yapının bir 
ürünüdür. Dolayısıyla sosyal güvenliğin tarihi gelişim sürecini de Sanayi Devrimi öncesi 
ve sonrası dönemde olmak üzere iki ayrı dönemde incelemek daha isabetli olacaktır.

Sanayi Devrimi Öncesi Dönemde Sosyal Güvenlik:  Geleneksel 
Dönem
Geleneksel dönemde birlikte yaşama kültürü ve buna bağlı olarak gelişen uygulamalar ilk 
sosyal güvenlik tedbirlerini oluşturmuştur. Bu anlamda, üretim ve tüketim birliğine dayalı 
bir birlikte yaşama şekli olarak aile, kendini oluşturan fertler için doğal bir sosyal güvenlik 

5

Aile gelirinin yetersizliğini 
gidermeye yönelik çocuk paraları 
sosyal güvenliğin geliri yeniden 
dağıtma fonksiyonuna doğrudan 
katkıda bulunur.

Geleneksel dönemde temel sosyal 
güvenlik koruması sağlayan birim, 
ailedir.
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müessesesidir (Alper, 2014: 22) ve bu fonksiyonunu aile içi yardımlaşma ve dayanışma yo-
luyla gerçekleştirir. Bir toplumdan diğerine ve bir dönemden diğerine değişmekle birlikte, 
ailenin genişliği başta olmak üzere aile bağlarını güçlendiren her faktör (örf ve adetler ile 
dini inançlar gibi) ailenin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu etkiler. Nitekim 
yaşlıların aile içinde bakımının veya çocukların evleninceye kadar aynı çatı altında yaşama-
sının toplumsal bir örf olduğu toplumlarda ailenin sosyal güvenlik fonksiyonu güçlüdür.

Tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşma geleneksel dönemin en yaygın ve kapsamlı 
diğer önemli sosyal güvenlik yöntemini oluşturur. Aynı yerleşim biriminde ve birbirine 
yakın mekânlarda yaşayan kişiler, komşuluk ilişkisine bağlı olarak içlerinden birisi tehlike 
ile karşılaştığı zaman ayni veya nakdi olarak yardımda bulunur. Çok zaman bu yardım 
yaşlı, hasta ve çocuğa bakım veya üretim faaliyetine yardımcı olma gibi hizmet şeklinde de 
görülebilir (Alper, 2014: 23). Akrabalık ve hısımlığa bağlı yardımlaşma aidiyet duygusu-
nun öne çıktığı bir diğer yardımlaşma şekli olarak her dönemde ve her toplumda etkin bir 
sosyal güvenlik garantisi sağlama yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Bu uygulama günümüz 
toplumlarında yine aidiyet duygusu ile aynı dernek, kuruluş, yöre ve organizasyona men-
sup olma duygusu ile sürdürülmektedir. 

Tanıma bilme faktörüne bağlı sosyal yardımların en kapsamlı şeklini dini sosyal yar-
dımlar oluşturur. Her din, kendi mensupları içinde iktisaden zayıf ve güçsüz durumda 
olanın korunmasına ve bu amaçla yapılacak yardımlaşmaya özel bir önem verir. Orta 
Çağ’da manastırlar, Hristiyanlığın sosyal yardım uygulamalarının merkezini oluşturmuş-
tur. Fakir halka yardım giyecek ve gıda yardımı yapılması, manastır içindeki hastanelerde 
fakirlere sağlık hizmeti verilmesi ve belirli sayıda yaşlı, güçsüz ve sakata bakılması sık 
rastlanan bir durumdu (Dilik, 1991: 20-21).

İslam dini sosyal yardımlaşmaya özel bir önem vermiş, belirli prensipler getirmiş ve 
hatta ibadet olarak tarif etmiştir (Alper, 2014: 23). İslam dininde, “Komşusu aç iken, tok 
yatan bizden değildir” Hadis’i ile yardımlaşmanın temel prensibi belirlenirken, kurban, fit-
re	ve	zekât	hem	ibadet	hem	de	etkin	bir	sosyal	yardımlaşma	müesessesi	olmuştur.	Maddi	
ibadetler olarak bilinen oruç ve hac da bu sağlık durumu sebebiyle bu ibadetleri yerine ge-
tiremeyenler için fakirlere yardım müessesesi haline dönüştürülmüştür. Dini sosyal yar-
dımlar tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşmayı güçlendiren ve süreklilik kazandıran 
müesseseler olmuştur.

Sanayi devrimi öncesi dönemde, teşkilatlı, kurumsallaşmış sosyal güvenlik uygulama-
ları da vardır. Bunlardan en bilineni, esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlarının ken-
di meslek mensuplarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için oluşturdukları orta 
sandıklarıdır	(Dilik,	1991:	24-27).	Meslek	teşkilatı	olarak	loncalar, kendi organizasyonları 
içinde, üyelerinin ödediği düzenli aidat-prim benzeri gelirlerle oluşturdukları fonlardan 
ödünç para verilmesi, hastalık halinde muayene ve tedavi giderlerinin karşılanması, ölüm 
halinde cenaze masraflarının karşılanması ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere ev temi-
ni veya kira giderlerinin karşılanması gibi yardımlarda bulunmuşlardır. İslam dünyasında 
kardeşlik anlamına gelen Ahi birlikleri lonca örgütlenmesinin en gelişmiş şeklini oluştur-
muştur. Ahiler, cömertlik, muhtaçlara yardım ve zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle 
tanınmışlardır (Dilik, 1991: 31). Orta sandıkları sanayi devriminden sonra gelişen sosyal 
sigortaların ilk örnekleri olarak kabul edilebilir (Alper, 2014: 23).

Hristiyan	dünyasında	Manastır	merkezli	sosyal	yardımların	zayıflaması	yeni	kurumla-
rın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Nitekim, Haçlı seferleri döneminde ortaya çıkan şövalye 
tarikatları, kendilerine yapılan bağışlar ve topladıkları yardımlarla kurdukları hastaneler-
de fakirlere ücretsiz sağlık hizmeti sunmuşlardır. Bu teşkilatların yerini sonraki yıllarda 
Hastane Kardeşlik Birlikleri almıştır (Dilik, 1991: 22). İslam dünyasında ise Vakıflar, sosyal 
güvenlik sistemlerinin gelişiminde kilometre taşı olma özelliği göstermişlerdir. “Bir iktisa-

Dini sosyal yardımlar, her 
toplumda ve dönemde en geniş 
kapsamlı sosyal yardım sağlayan 
yöntemlerin başında gelmiştir.

İslamiyet, oruç, kurban ve 
zekat gibi ibadetleri birer 
sosyal güvenlik yöntemine 
dönüştürmüştür.

Esnaf ve sanatkârların meslek 
kuruluşları olan loncaların 
dayanışma sandıkları ilk sosyal 
sigortalar olarak kabul edilebilir.

Vakıflar, tehlikelerin zararlarını 
giderme amacı ile oluşturulmuşsa 
sosyal güvenlik kurumu olarak 
kabul edilebilir.
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di varlığın ve/veya gelirinin bir amacı gerçekleştirmek üzere tahsis edilmesi” anlamına gelen 
vakıf, eğer iktisaden zayıf durumda olanların korunması amacıyla oluşturulmuş ise sosyal 
güvenlik müessesesi olma özelliği kazanmıştır (Yazgan, 1992: 35). Çünkü yol, köprü, iba-
det yeri veya okul yaptırma amacıyla vakıf oluşturulabileceği gibi yalnızca sosyal güvenlik 
garantisi sağlama amacıyla da vakıflar oluşturulabilir. Nitekim bu amaçla oluşturulan va-
kıflar, avarız vakıfları olarak adlandırılmıştır. Bir dönem vakıf cenneti olarak adlandırılan 
Osmanlı’da birçok kamu hizmeti gibi sosyal güvenlik hizmetleri de bu amaçla oluşturulan 
vakıflar aracılığı ile yapılmıştır.

Hangi ibadet şekilleri İslam dininde birer sosyal güvenlik yöntemi olarak uygulanmaktadır?

Sanayi Devrimi ve Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi İhtiyacı
18. yüzyılın ortalarında üretimde insan emeği yerine makinanın kullanılması ile başlayan 
Sanayi Devrimi, şehirleşme ile birlikte insanlık tarihinin yaşadığı en önemli değişim ve 
dönüşüm süreçlerinden birini oluşturmuştur. Bu süreç, iktisadi ve sosyal hayatın bütün 
yönleri gibi sosyal güvenlik sistemlerini de derinden etkilemiştir.

Sanayileşme ve şehirleşme, sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması bakımından çift 
yönlü bir olumsuz etkiye sahip olmuştur (Alper, 2014: 24). Öncelikle geleneksel dönemin 
sosyal güvenlik müesseseleri zayıflamış hatta ortadan kalkmıştır. Göç ve şehirleşme aileyi 
geniş aileden çekirdek aileye dönüştürmüş ailenin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonk-
siyonu zayıflamıştır. Şehirleşme ve göç, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini ortadan kaldır-
dığı ölçüde tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşmayı zayıflatmıştır. Fabrika üretimine 
karşı rekabet edemeyen esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşu loncaların zayıflaması bu 
kuruluşların orta sandıkları aracılığıyla sağladığı sosyal yardımlaşmayı yok etmiştir. Kü-
çük işyerlerinin kapanması, geleneksel üretim ilişkileri çerçevesinde işyeri sahibi ustaların 
çıraklar ve kalfalara sağladığı sosyal güvenlik korumasını da yok etmiştir (Yazgan, 1992: 
38). Osmanlı için özel bir gelişmeye vurgu yapmak gerekirse, kaybedilen her savaş ve ge-
rileme ile birlikte Vakıf gelirlerinin azalması ve bu kurumlarca sağlanan sosyal güvenlik 
korumasının zayıflaması söz konusu olmuştur.

Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı yeni çalışma ortamı ve çalışma ilişkileri sosyal gü-
venlik ihtiyacını artırmıştır. Geleneksel toplumda, ayni ve otonom ekonomi ile insanlar 
birçok temel ihtiyacını kendisi veya takas ekonomisi ile karşılarken, sanayileşme ve şe-
hirleşme ile birlikte günlük hayatta para ekonomisi hakim olmuştur. Çalışanın tek geliri 
ücret, piyasa şartlarında belirlenmekte ve son derece de düşüktür. Ücretliler bütün ihtiyaç-
larını (beslenme, barınma, giyim vb) piyasadan para ödeyerek temin etmek durumunda-
dırlar ve paraya olan ihtiyaçları daha fazladır. Ücret gelirinin yetersizliği önce kadınların, 
sonra da yaşlarına bakmaksızın çocukların çalışma hayatına girmesine yol açmış, aile sos-
yal güvenlik garantisi sağlayan değil, bizzat kendisi sosyal güvenlik ihtiyacı doğuran bir 
kurum haline gelmiştir. Fabrika üretim tarzında işyeri üretim şartlarının ağırlığı, çalışma 
sürelerinin uzunluğu ve artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sosyal güvenlik ihtiyacını 
artıran diğer gelişmeler olmuştur (Dilik, 1991: 40-43: Yazgan; 1992: 37-41). 

İlk sosyal sigortalar niçin Almanya’da kurulmuştur?

Sanayi Devrimi Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik: Sosyal 
Sigorta Çağı
18. ve 19. yüzyılda iktisadi ve sosyal hayata hâkim olan liberal anlayış, devletin iktisaden 
zayıf ve güçsüz olanları korumaya yönelik müdahalelerde bulunmasına engel olmuştur. 
Devletin koruyucu, hatta düzenleyici müdahaleleri veya değişik grupların bir araya ge-
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Sanayi Devrimi ve şehirleşme 
başta aile içi yardımlaşma olmak 
üzere geleneksel sosyal güvenlik 
yöntemlerini zayıflatmıştır.
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lerek (örgütlenme-sendikalaşma) birlikte hareket etmeleri piyasanın serbestliğine aykırı 
görülerek engellenmiştir. Artan sosyal güvenlik ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamada ye-
tersiz kalınması, çalışanların kendi aralarında veya örgütleri aracılığıyla çoğunluğu işyeri 
düzeyinde bazı yardımlaşma sandıkları kurmaları ile sonuçlanmıştır (Dilik, 1991: 43-44). 
Artan işçi hareketleri ile birlikte çalışma hayatında huzurun bozulması üzerine devlet, 
işverenlere özellikle tedavi edici sağlık hizmetleri başta olmak üzere çalışanların sosyal 
güvenliğini sağlamaya yönelik bazı yükümlülükler getirmiştir. İş kazaları ve meslek has-
talıkları halinde işverence sağlık yardımlarının sağlanması, tazminat ödenmesi veya zara-
rı karşılayacak özel sigortalar yaptırılması bu dönemde alınan geçici tedbirler olmuştur. 
Benzer şekilde, sendikaların öncülük ettiği yardımlaşma sandıkları da etkin bir koruma 
sağlayamamıştır. 

Sanayi toplumu, sosyal güvenlik sistemini oluşturan temel kurum sosyal sigortalardır. 
Sigortacılık ilkeleri üzerine oluşturulan sosyal sigortalar, özel sigortalardan farklı olarak 
Devlet tarafından kurulan, üyeliğin ve finansmana katılımın zorunlu olduğu geniş kap-
samlı bir sosyal dayanışma müessesesidir. İlk sosyal sigortaların kurulması, 1880’li yıllar-
da Almanya’da, Otto Von Bismark’ın izlediği sosyal reformlar politikasının bir parçası ola-
rak “zayıf ve zor durumda olanların sosyal korumalarının sağlanmasının bir devlet görevi” 
olarak tanımlanması ile gerçekleşmiştir (Alper, 2014: 25). 1850’li yıllardan sonra Prusya 
ve Almanya’da devlet müdahalesi ile gerçekleştirilen sosyal politika uygulamaları dikkate 
alınınca, sosyal sigortaların ilk defa Almanya’da kurulması sürpriz bir gelişme değildir 
(Dilik, 1991: 45-48). İlk sosyal sigorta sanayi işçileri için hastalık sigortası olarak 1883 
yılında kurulurken bunu 1884 yılında iş kazası sigortası ve 1889 yılında sakatlık ve yaşlılık 
sigortası takip etmiştir (Dilik, 1991: 49-50).

Sosyal sigortaların sahip olduğu avantajlar diğer sanayi devrimi yaşayan ülkelerde de 
hızla gelişmesine yol açmıştır. Nitekim Almanya’yı takiben Avusturya’da 1887 yılında iş 
kazaları,	1888	yılında	hastalık	sigortaları	oluşturulmuştur.	1891	yılında	Macaristan;	1894	
yılında Norveç ve Fransa; 1895 yılında Finlandiya; 1898 yılında İtalya; 1900 yılında İs-
panya; 1901 yılında Hollanda, Lüksemburg ve İsveç; 1903 yılında Belçika ve 1908 yılında 
İngiltere ilk sosyal sigortaları oluşturmuştur (Dilik, 1991: 50). Sonraki yıllarda bir yandan 
yeni ülkeler bu sigorta kolunu oluştururken diğer yandan daha önce sosyal sigortaları 
oluşturan ülkelerde yeni sigorta kollarının kapsama alınması ve yeni çalışan gruplarının 
sosyal sigortalı olması sağlanmıştır.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, sosyal sigortalar insanoğlunun sosyal sorunlarını 
çözmek için geliştirdiği en kapsamlı, en fonksiyonel ve en kolay benimsenen sosyal mü-
essesesini oluşturmuştur. 1880-1910 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde bütün sanayileş-
miş ülkelerde, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde de bağımsızlık kazanan bütün ülkelerde, 
sosyal güvenlik garantisi sağlamanın temel aracı olarak sosyal sigortalar benimsenmiştir 
(Alper, 2011: 171).

Günümüz Sosyal Güvenlik Sistemleri
Günümüz sosyal güvenlik sistemleri, büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 
şekillenmiştir. Sistem esas olarak birçok ülkede primlerle finanse edilen sosyal sigortalar 
üzerine inşa edilmiştir. Sosyal sigortaların bıraktığı boşluklar ise vergiyle finanse edilen 
yerel ve/veya merkezi kamu yönetiminin sosyal güvenlik harcamaları ile desteklenmekte-
dir. Çok az sayıda ülkede (Avustralya, Yeni Zelanda gibi) sosyal güvenlik sistemleri ağır-
lıklı olarak vergilerle finanse edilen kamu programları üzerine kurulmuştur. Öte yandan, 
sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik harcamalarını destekleyen, daha üst seviyede bir 
koruma garantisi sağlamayı amaçlayan tamamlayıcı (ilave, ek, munzam) sosyal güvenlik 
kurumları da vardır. Her türlü özel sigorta, bireysel emeklilik sigortaları bu kapsamdaki 

İlk sosyal sigortalar, 
sanayileşmenin ilk başladığı 
İngiltere’de değil, her alanda 
devletçi politikalar uygulayan 
Almanya’da kurulmuştur.

Sosyal sigortalar, II. Dünya Savaşı 
sonrası dönemde sosyal güvenlik 
garantisi sağlamanın temel 
yöntemini oluşturmuştur. 



1. Ünite - Sosyal Güvenlik 13

kurumları oluşturmaktadır. Sosyal sigortaların ağırlıklı sosyal güvenlik garantisi sağla-
yan kurumlar olduğu toplumlarda geleneksel sosyal güvenlik tedbirlerinin hepsi (bireysel 
tasarruflar, aile içi yardımlaşma, dini sosyal yardımlar vb.) tamamlayıcı sosyal güvenlik 
fonksiyonu görürler. 

Günümüz sosyal güvenlik sistemleri, sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasının te-
mel bir insan hakkı ve devlet görevi olduğu kabulünden hareketle, ILO’nun temel prensip-
leri doğrultusunda toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma 
hedefini gerçekleştirmek üzere inşa edilmiştir. ILO, etkin bir sosyal güvenlik sisteminin 
varlığının ekonomik büyümeye, sosyal hayatın istikrarına ve verimliliğin geliştirilmesine 
katkıda bulunduğunu ileri sürerek günümüz toplum hayatının vazgeçilemez bir unsuru 
olduğunu vurgulamaktadır (www.ilo.org/2012).

Günümüz sosyal güvenlik sistemleri içinde bireysel emeklilik sigortalarının yeri nedir? 

SOSYAL GÜVENLİĞİN KURUMSAL YAPISI (YÖNTEMLERİ)
Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı; sosyal sigortalar ve kamu sos-
yal güvenlik harcamaları üzerine oluşturulmuştur. Bunlara ilave olarak sosyal güvenlik 
garantisi sağlayan her yapı tamamlayıcı sosyal güvenlik tedbiri arasında yer almaktadır.

Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımlar, geleneksel dönem sosyal güvenlik sağlama yöntemi olarak en eski sosyal 
güvenlik yöntemidir. Dini, insani ve vicdani duygularla yapılan her türlü ayni veya nakdi 
yardım ile her türlü gelir transferi ve hizmet olarak sunulan yardım bu grupta yer alır. Aile 
içi yardımlaşma, komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma, dini sosyal yardımlar veya 
bunların kurumlar (gönüllü yardım kuruluşları, dernekler vb) aracılığı ile yapılanları bu 
grupta yer alır. Dün olduğu gibi bugün de var olan sosyal yardımları yeterli sosyal güven-
lik garantisi sağlamaktan alıkoyan özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Yazgan, 
1992: 25-26; Dilik, 1991: 52-56; Gerek, 2010: 42-44 ve Alper, 2014: 37-40):

•	 Tek	taraflı	irade	beyanı	ile	gönüllülük	esasına	göre	yapılması,
•	 Bilinçli	bir	şekilde	tehlikeden	zarar	görene	sosyal	güvenlik	garantisi	sağlama	ama-

cının olmaması ve çoğu zaman gerçekten muhtaç olana ulaşılamaması,
•	 Karşılıksız	olarak	yapılması	dolayısıyla	verenin	verme	zorunluluğu,	alanın	da	talep	

etme hakkının olmaması,
•	 Çoğu	zaman	belirli	gruba	mensup	olanlara	(aynı	yöreden	gelenler,	aynı	derneğe	

üye olanlar vb.) yönelik ve dışa kapalı olarak yapılması, 
•	 Yeri,	zamanı	ve	miktarı	belirsiz	olduğu	için	sürekli	ve	yeterli	bir	koruma	garantisi	

sağlayamaması ve
•	 Yardım	alan	kişide	veren	kişiye	karşı	minnet	duygusuna	bağlı	bir	bağımlılık	yara-

tarak kişiliğinin zedelenmesine yol açabilmesi.

Sosyal Sigortalar
Sosyal sigortalar, modern (günümüz) sosyal güvenlik yöntemlerinin en yaygın ve kap-
samlı olanıdır. Finansman kaynağından hareketle primli rejimler olarak da adlandırılırlar. 
Sigortacılık tekniği esas alınarak geliştirilen müesseselerdir. Sosyal sigortaların temel ilke-
leri; zorunlu katılım, sigortacılık ilkelerine göre işlemesi, ilgililerin finansmana katılımı, 
kendi kendine yardım, gelirin yeniden dağıtımı ve kamu otoritesi tarafından kurulması 
olarak sıralanabilir (Yazgan, 1977. 29-34: Dilik, 1991. 57-59; Gerek, 2010: 42-45; ve Alper, 
2014: 42-44). Bazı bakımlardan zaman içinde yakınlaşmalar söz konusu olsa da sosyal 
sigortaları, aynı tekniği kullanan özel sigortalardan ayıran temel bazı özellikleri vardır. Bu 
özellikler ana başlıklar itibarıyla şunlardır:
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Sosyal yardımlar; süresi ve miktarı 
yetersiz sosyal güvenlik garantisi 
sağlayabilir.
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•	 Sosyal	sigortalar	devlet	tarafından	kurulurlar.	Sosyal	sigortalarla	sağlanan	sosyal	
güvenlik garantisi kanunlarla düzenlenir ve devlet tarafından garanti edilir.

•	 Sosyal	 sigortalarda	 sigortalı	 ile	 sosyal	 sigorta	 kurumları	 arasında	 kamu	hukuku	
ilişkisi geçerlidir. 

•	 Kanunda	belirtilen	şartları	taşıyanların	sosyal	sigortalı	olması	zorunludur.	Sigorta-
lı olmak hak ve yükümlülüklerinden vazgeçilemez.

•	 Sosyal	sigortalarda	kişiler	kapsama	alınırken	risk	farklılaştırılması	yapılmaz.	Yaşı,	
cinsiyeti, işi, sağlık durumu, gelir seviyesi ve muhtaçlık seviyesi ne olursa olsun, 
Kanunda belirtilen şartları yerine getiren herkes zorunlu olarak kapsama alınır.

•	 Finansmana	katılım	zorunludur.	Sigortalının	yanı	sıra	işveren	ve	bazı	durumlarda	
devlet üçüncü taraf olarak prim ödeyerek finansmana katılır. 

•	 Sosyal	sigortalar,	kendi	giderlerini	karşılayacak	gelire	sahip	olan,	mali	bakımdan	
özerk kurumlardır. 

•	 Sosyal	sigortaların	diğer	kamu	hizmeti	veren	kurumlardan	en	önemli	farkı,	yöne-
timinin özerk olması, ilgili tarafların yönetime katılmasıdır.

•	 Sosyal	 sigortalarda	 ödenen	 primlerle	 sağlanan	 haklar	 arasındaki	 ilişki,	 özellikle	
kısa vadeli sigorta kolları bakımından, özel sigortalara göre son derece de zayıftır. 
Bu da sistemin geliri yeniden dağıtıcı etkisini güçlendirir.

•	 Sosyal	 sigortalarla	 sağlanan	 sosyal	 güvenlik	 garantisini	 talep	 etme	hakkı	 vardır.	
Kanunda belirtilen şartları yerine getirenler, belirtilen hakları talep ederler.

•	 Gelirin	yeniden	dağılımını	sağlamak	üzere,	özellikle	para	olarak	sağlanan	hakların	
(gelir ve aylıklar) seviyesi bakımından alt ve üst sınır uygulaması vardır. 

Sosyal sigortaların üç temel ayırıcı özelliğini belirtiniz.

Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (Kamu Sosyal Yardımları)
Bütün olumlu yönlerine rağmen sosyal sigortalar, sosyal güvenliğin idealini oluşturan 
toplumdaki herkesi kapsama alma hedefi bakımından boşluklar gösterir. Özellikle sosyal 
sigortaların ilk kuruluş yıllarında belirli sektörlerin veya belirli büyüklükteki işletmelerde 
çalışanların kapsama alınması başta tarım kesimi olmak üzere küçük işyerlerinde çalışan-
ları sosyal sigortaların kapsamı dışında bırakır (idari boşluk). Öte yandan, sosyal sigor-
taların sigortacılık endişesi ile belirli süre prim ödeme ve sigortalı olma şartlarını yerine 
getirenlere koruma garantisi sağlaması, bu şartları yerine getiremeyenleri (emekli olma 
yaşına geldiği halde belirli süre prim ödemeyenlere yaşlılık aylığı bağlanamaması gibi) 
kapsam dışında bırakır (teknik boşluk) (Alper, 2014: 47).

Sosyal sigortaların kapsam bakımından bıraktığı boşluklar, devlet tarafından vergiler-
le finanse edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları ile doldurulur. Primsiz rejimler olarak 
da adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal güvenliğin bir devlet görevi ol-
duğu anlayışı ile karşılıksız olarak devletçe sosyal güvenlik garantisi sağlama yöntemidir 
(Yazgan, 1992: 27-29: Alper, 2014: 47-48). Kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal si-
gortaların kapsam dışında bıraktığı kesimlere gelir garantisi sağlama yanında (yaşlılar ve 
özürlülere aylık bağlanması gibi), sosyal sigortaların sağladığı garantinin yetersiz olması 
halinde (işsizlik sigortası ödeneklerinin bittiği durumda işsizlik yardımı yapılması veya 
çocuk sayısına bağlı olarak ilave ödeme yapılması gibi) bu yetersizliği giderecek şekilde 
gelir transferi sağlar. 

Kamu sosyal güvenlik harcamaları, ihtiyaç içinde ve muhtaçlık faktörlerine bağlı ola-
rak herhangi bir prim veya vergi ödeme zorunluluğu olmaksızın, o ülke vatandaşı olma 
veya belirli süre ikamet etme şartlarını yeterli görerek sosyal güvenlik garantisi sağlar. 
Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olma üzelliği daha belirgindir.
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Kamu sosyal güvenlik harcamaları da Kanunlarla garanti altına alınmış, sağlanan ga-
rantinin seviyesi, süresi ve şartları aynı durumda olan herkes için eşit şartlarla düzenlen-
miş hakları içerir. Bu anlamda modern (günümüz) sosyal güvenlik sistemlerinin ikinci 
önemli ayağını oluştururlar. Sağlanan sosyal güvenlik garantisi üç şekilde gerçekleştirilir 
(Yazgan, 1991: s.29; Alper, 2014: 49)

•	 Hizmet olarak: Dezavantajlı gruplara (yaşlı, özürlü, kimsesiz çocuklar) durum-
larının gerektirdiği her türlü bakım ve eğitim hizmetlerinin verilmesi ve sosyal 
sigorta kapsamında olmayanlara karşılıksız veya çok düşük bedelle sağlık hizmeti 
temin edilmesi bu grupta yer alır.

•	 Kamu yardımı olarak: Genellikle bir veya birkaç defaya mahsus olarak beslen-
me, barınma, sağlık ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ayni veya nakdi 
yardımları içerir. Özellikle, deprem ve su baskını tabii afet hallerinde yaygınlaşan 
bir uygulamadır.

•	 Sürekli gelir ve aylık ödeme: Ülkemizde 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaşını 
geçmiş muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması uygulamasında olduğu gibi, 
hiçbir sosyal güvenlik garantisi olmayan veya yetersiz geliri olan kişilere sağlanan 
sosyal güvenlik garantisidir. Aynı kapsamda olmak üzere toplumun özel koruma 
garantisi sağlanmasını arzu ettiği gaziler ve şehit ailelerine, uluslararası alanda 
sportif başarı gösterenlere, sanatçılara muhtaç olmaları halinde benzer garanti 
sağlanır. Kişilerin bu durumları devam ettiği müddetce bağlanan gelir ve aylıkların 
verilmesi söz konusudur.

Hizmet olarak sağlanan kamu sosyal güvenlik harcamalarına örnek veriniz. 

Tamamlayıcı (İlave-Ek) Sosyal Güvenlik Yöntemleri
Modern	sosyal	güvenlik	kurumlarının	sağlamış	olduğu	sosyal	güvenlik	garantisi,	kişiye 
yaşadığı toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlanması ile sınır-
lıdır. Nitekim özellikle sosyal sigortalar yaşlılık, malullük ve işsizlik gibi hallerde kişilere 
çalışırken elde ettikleri gelirin belirli bir yüzdesini garanti ederler. Genellikle bu oran % 
40-70 arasında değişir ve kişilerin refah kaybı ile karşılaşması anlamına gelir. Bir başka 
ifade ile modern sosyal güvenlik sistemleri insanları çalışmadan alıkoymamak, tembelliği 
özendirmemek, tasarrufu unutturmamak gibi sebeplerle gelir kaybını telafi ederler (Alper, 
2014:	50).	Modern	sosyal	güvenlik	yöntemlerinin	sağladığı	gelir	garantisini	yetersiz	gö-
rürlerse daha yüksek bir hayat standardına sahip olmak için tamamlayıcı nitelikte ilave 
sosyal güvenlik yöntemlerini kullanırlar.

Hangi şekilde yapılırsa yapılsın bütün bireysel tasarruflar, tamamlayıcı sosyal güvenlik 
yöntemidir. Fertler bireysel tasarruflarını banka mevduatı olarak saklayacakları gibi altın, 
döviz, hisse senedi, tahvil ve bono gibi menkul veya ev, işyeri gibi gayrimenkul kıymetlere 
dönüştürerek de koruyabilirler. Önemli olan, ihtiyaç duyduklarında bu kıymetlerin para-
ya dönüştürülerek sosyal güvenlik garantisi sağlamasıdır.

Günümüz toplumlarında bireysel tasarruflar ağırlıklı olarak kurumlar aracılığıyla 
değerlendirilmektedir. Özel sigortalar bu konudaki en gelişmiş kurumlardır. Hayat, 
kaza, ölüm ve sağlık sigortaları özel sigortaların sosyal güvenlik amaçlı kollarını oluş-
turmaktadır. Fertleri koruyucu ve sosyal güvenlik fonksiyonunu güçlendirici müdaha-
lelerle bireysel emeklilik sigortaları, özel sigortaların yarı kamusal sosyal güvenlik araç-
ları haline gelmiştir.

Tamamlayıcı sosyal güvenlik yöntemleri arasında işyeri, işletme, işkolu ve sektör düze-
yinde gerçekleştirilen çeşitli kurumlar da yer alabilir. İşyeri ve işletme içi yardımlaşma ve 
dayanışma sandıkları bu kapsamdaki en bilinen örnekleri oluşturmaktadır. Yardımlaşma 
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ve dayanışma sandıkları, kamu kesiminde aynı statüde bulunan bütün çalışanları kapsama 
alabileceği gibi (sivil ve askeri personel) yalnızca belirli çalışan gruplarını (ilköğretim öğ-
retmenleri,	Merkez	Bankası	çalışanları	vb)	kapsama	almak	üzere	oluşturulurlar.

SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI
Sosyal güvenlik sistemlerinin idealini oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı, insan haysiye-
tini yaraşır bir seviyede koruma garantisine kavuşturma hedefi pahalı ve yüksek maliyete 
katlanmayı gerektirir (Alper, 2014: 81). Fertler ve toplumların sosyal güvenlik için tahsis 
ettikleri kaynağın seviyesi ile sağlanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesi ve standardı 
arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Finansman konusunu önemli hale getiren kullanı-
lan finansman yöntemi ve araçlarının sosyal güvenlik sisteminin gelirin yeniden dağıtıcı 
etkisini belirleyici olmasıdır. 

Sosyal güvenliğin finansmanı çok boyutlu bir konudur. Nitekim sosyal güvenliğin fi-
nansmanı:

•	 Sosyal	güvenlik	için	tahsis	edilecek	kaynakların	seviyesi,
•	 Sosyal	güvenlik	sistemlerinin	gelir	kaynakları,
•	 Sosyal	güvenlik	sistemlerinin	finansman	yöntemleri,	
•	 Sosyal	güvenliğin	ekonomik	etkileri,
başlıkları altında incelenebilir (Alper, 2014: 82).

Sosyal Güvenlik İçin Tahsis Edilen Kaynakların Seviyesi
Gerek fert, gerekse toplum ve devlet olarak sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların sevi-
yesi ile sağlanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesi arasında yakın bir ilişki vardır. Bi-
reysel gelirlerinden veya gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) sosyal güvenlik için ayrılan 
kaynakların seviyesi arttıkça, sosyal güvenlik kapsamına alınanların sayısı artmakta sağ-
lanan gelir garantisinin de seviyesi yükselmektedir. Tablo 1.1, ülke gruplarına göre sosyal 
güvenlik harcamalarını göstermektedir.

Bölgeler/Ülkeler Sosyal Güvenlik Harcamaları

Batı	Avrupa	 27,1

Merkezi	ve	Doğu	Avrupa 17,8

Kuzey	Amerika 17,0

Latin	Amerika	ve	Karayipler 13,9

TÜRKİYE 13,11

Orta	Doğu	 11.0

Kuzey	Afrika	 10,0

DÜNYA 8,8

Asya-Pasifik	(	Çin	Dahil) 4,6

Afrika 4,3

Sahra	Altı	Afrika 4,3

Tablo 1.1 verileri, gelişmiş Batı Avrupa Ülkelerinin sosyal güvenlik için ayırdıkları 
kaynakların GSYİH’nın % 27’sine ulaştığını, Afrika ülkelerinde ise bu oranın % 4.3’e ka-
dar düştüğünü ortaya koymaktadır. Ülkeler gelir seviyelerine göre gruplandırıldığı zaman, 
aynı dönemde GSYİH’nın yüzdesi olarak düşük gelirli ülkelerin sosyal güvenlik harcama-
larının % 3.5; orta gelirli ülkelerin % 8.9 ve yüksek gelirli ülkelerin de % 19.5 seviyesinde 
gerçekleştiği görülmektedir (ILO, 2011: 82).

Tablo 1.1
Gayri Safi Yurt İçi 
Hasılanın Yüzdesi 
Olarak Sosyal Güvenlik 
Harcamaları (2012-
2013)

Kaynak: ILO. World 
Social Protection 
Report, 2014/15 s.306.

Ülkelerin iktisadi gelişme seviyesi 
ile sosyal güvenliğe ayrılan paylar 
arasında doğrudan bir ilişki vardır.
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Sosyal güvenlik için yapılan harcamalar, ülke bazında değerlendirildiği zaman geliş-
mişlik seviyesi ile sosyal güvenlik harcamaları arasındaki ilişki daha belirgin şekilde ken-
dini göstermektedir. Nitekim toplam sosyal güvenlik harcamaları 2010-2011 yılları ara-
sındaki	dönemde	Gana’da	%	4.39;	Uganda’da	%	3.46;	Azerbaycan’da	%	8.27;	Malezya’da	%	
2.89; Danimarka’da % 30.58; Fransa’da % 32.02; Türkiye’de 12.82; İsveç’de % 29.56; ABD’de 
%	19.56;	Meksika’da	%	7.72	ve	Brezilya’da	%	21.25	olarak	gerçekleşmiştir	(ILO,	2014:	299-
304). Bu veriler, ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça sosyal güvenlik için tahsis ettiği kay-
nakların seviyesinin de yükseldiğini ortaya koymaktadır. 

İktisadi gelişme seviyesi yanında iktisadi, sosyal, kültürel ve özellikle politik faktörler 
de sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesini belirleyici olabilmektedir. Ni-
tekim benzer gelişme seviyesine sahip oldukları halde Kıta Avrupası ülkeleri GSYİH’nın 
% 25 ve üzerinde bir payı sosyal güvenlik için ayırırken, aynı gelişmişlik seviyesine sahip 
olan ancak daha liberal iktisadi ve sosyal politikalar izleyen ABD ve Japonya’da bu pay 
% 18-20 arasında değişmektedir. Benzer bir değerlendirmeyi ILO standartlarında sosyal 
güvenlik sistemlerine sahip olmayan doğal kaynak zengini Ortadoğu ülkeleri için de yap-
mak mümkündür. Bahreyn’in sosyal güvenlik için yaptığı harcamalar % 4.01, Kuveyt’in % 
11.44’dür. Ancak, bu istisnalar genel ilişkinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Toplumlar, 
iktisadi gelişme seviyesi arttıkça sosyal güvenlik için daha fazla pay ayırırlar.

Ülkelerin gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik için ayrılan pay arasında bir ilişki var mıdır? 

Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları
Modern	(günümüz)	sosyal	güvenlik	sistemlerinin	gelir	kaynakları	programların	da	niteli-
ğini belirler hale gelmiştir. Nitekim, sosyal güvenlik programları:

•	 Primlerle	finanse	edilen	sosyal	sigortalar	(primli	rejimler),
•	 Vergilerle	finanse	edilen	kamu	sosyal	güvenlik	harcamaları	(primsiz	rejimler),

olarak iki temel grupta toplanmaktadır.
Bütün bir sosyal güvenlik sisteminin vergilerle finanse edildiği ülke sayısı (Avustralya 

ve Yeni Zelanda gibi) bir elin parmakları kadar azdır. Gelişme seviyesi ne olursa olsun be-
lirtilen istisnalar dışında sosyal güvenlik sistemleri, primli rejimler (sosyal sigortalar) üze-
rine inşa edilmiştir. Bu ayırıma bağlı kalınarak sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik 
harcamalarının finansmanı ayrı başlıklar altında incelenecektir (Yazgan, 1991: 135-157; 
Güzel vd., 2010: 68-72; Gerek, 2010: 51-58).

Sosyal Sigortaların Gelir Kaynakları (Finansmanı)
Primli rejimler olarak adlandırılmasından hareketle sosyal sigortaların gelir kaynaklarını; 
prim gelirleri ve prim dışı gelirler olarak ayırmak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Primler: Bir finansman kaynağı olarak primler; sosyal sigortaların sağladığı sosyal 
güvenlik garantisinden faydalanmanın bir bedeli (fiyatı) veya karşılığı olarak tarif edile-
bildiği gibi, sigortalı bakımından ücretin geciktirilmiş bir parçası, işveren bakımından da 
ücret maliyetinin bir unsuru olarak tarif edilebilmektedir. Ancak, primlerin tahsilindeki 
zorunluluk	dikkate	alındığı	zaman	vergi	karekteri	de	öne	çıkmaktadır.	Maliyecilerin	tarifi	
ile de primler “sosyal güvenlik amacı ile tahsil edilen parafiskal bir gelirdir”. Bütün bu farklı 
özellik ve yaklaşımlar dikkate alınarak bir tarif yapmak gerekirse, “prim kendine has özel-
likleri olan bir finansman vasıtasıdır” (Yazgan, 1992: 137).

Bir finansman aracı ve gelir kaynağı olarak primlerin vergilerden üstünlükleri vardır. 
Bağımlı çalışanlar için kaynakta kesilmesi, nihayet bir hizmetten faydalanmanın karşılığı 
(fiyatı) olması dolayısıyla insanların yükünü fazla hissetmedikleri, başkasına da aktarmayı 
düşünmedikleri ve ödemekten kaçınmadıkları bir finansman vasıtasıdır. Bu bakımlardan 
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vergilerden üstündür. Nitekim % 10 prim oranı ile finanse edilecek bir sosyal sigorta siste-
mi, toplam vergi oranı % 10 artırılarak sağlanacak vergi gelirleri artışı ile finanse edilmek 
istenmesi halinde beklenen gelir artışı sağlanmayacaktır. Sosyal güvenliğin vergilerle fi-
nanse edilmesi halinde vergi ödemeyenlerin de hizmetten faydalanabilmesi, yani karşı-
lık olmaması, fertlerin vergi ödemekten kaçınması veya yükü başkasına yansıtmasına yol 
açacaktır.

Primler, ödeyenler bakımından 3 grupta toplanabilir. Sigortalı primleri, işveren prim-
leri ve devlet primleri. Sigortalılar doğrudan sosyal güvenlik garantisinden faydalandık-
ları için, işverenler sigortalı çalıştırmanın bir maliyeti olduğu ve birçok sosyal riskin de 
işyerinde çalışırken (iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi) ortaya çıkması dolayısıyla prim 
öderken, devlet de sosyal güvenlik garantisi sağlamak modern sosyal hukuk devletinin 
bir görevi olduğu için prim ödemektedir. Uygulamada, kendi adına bağımsız çalışanlar 
bütün primleri kendisi öderken, bağımlı çalışanlarda sigortalılarla birlikte işveren de prim 
ödemektedir. Hatta bağımlı çalışanlar için işverenin prim oranları sigortalılardan daha 
yüksektir. Devletin üçüncü taraf olarak prim ödeyerek sistemin finansmanına katılması 
daha sonraki yıllarda, sigortalılar ve işverenlerin prim yükünü azaltmak, sigortalılığı teş-
vik etmek, kayıtdışılığı önlemek gibi gerekçelerle gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.

Primler, prime esas kazançların niteliğine göre nisbi ve mutlak prim olarak da sınıflan-
dırılabilir. Geliri sürekli ve istikrarlı olanlar için (bağımlı çalışanlar) primler ücret veya 
maaş gelirinin belirli bir yüzdesi olarak tahsil edilebilirken, gelirleri istikrarsız ve sürekli 
olmayan kendi adına bağımsız çalışanlar için basamaklandırılmış gelir dilimleri üzerin-
den maktu olarak da belirlenebilir. Nisbi primler, kazançla ilişkisine göre sabit oranlı ola-
rak uygulanabileceği gibi, artan veya azalan oranlı olarak da uygulanabilir. Ekonominin 
kayıtlılık derecesi ve işyerlerinin büyüklüğü ile uygulanacak prim yöntemi arasında kuv-
vetli bir ilişki vardır. Kayıtdışının yaygın olduğu, etkin bir tahsilat sisteminin olmadığı ve 
denetimin yetersiz olduğu hallerde basit, sabit oranlı ve kolay hesaplanabilir primler, diğer 
hallerde ödeme gücünü dikkate alan değişen oranlı primler uygulanır.

Sosyal sigortaların kapsama aldığı bütün riskleri finanse etmek için tek prim kullanıla-
bileceği gibi, her sigorta kolu için ayrı prim (çoklu prim) alınması da söz konusu olabilir. 
Uygulamada daha çok primlerin fiyat olma özelliğini de güçlendiren çoklu prim uygu-
laması hâkimdir. Sigorta kollarının farklı tarihlerde kurulması, kapsamlarının, hak ka-
zanma şartlarının ve sağlanan sosyal güvenlik garantisinin niteliğinin farklı olması çoklu 
prim	yöntemini	avantajlı	kılmaktadır.	Mesela,	işsizlik	sigortası	oluşturulan	bir	ülkede	bu	
sigorta kolu için işsizlik riski olmayan memurlar veya klasik işsizlik tehlikesi ile karşılaş-
mayan kendi adına bağımsız çalışanlardan prim alınması yanlış olacaktır. Bu ve benzeri 
durumlarda her sigorta kolu için ayrı prim uygulanması daha kolay hayata geçirilebilir 
olacaktır. Öte yandan, farklı sigorta kolları bakımından aktüeryal hesapların yapılması da 
ayrı primle finansman yönteminde daha kolay olacaktır. 

Prim dışı gelirler: Sosyal sigortaların prim dışı gelirlerini, eğer varsa fon ve yatırım 
gelirleri ile devletin yaptığı çeşitli katkılar oluşturur. Sosyal sigortaların finansman yönte-
mi fon esasına göre oluşturulmuşsa, gelirin elde edilmesi ile harcanması arasında geçen 
zaman diliminde fonların değerlendirilmesi ile yatırım gelirleri elde edilebilir. Fon ge-
lirlerinin toplam gelirler içindeki yeri ve önemi oluşan fonun büyüklüğü ve yatırım ge-
tiri oranlarına bağlı olarak değişebilir. Devlet katkıları, prim dışı gelirlerin diğer önemli 
grubunu oluşturur. Devlet, sosyal sigortaların ilk kuruluş masraflarını karşıladığı gibi, 
geçici, sürekli veya şartlı olarak sistemin finansmanına katkıda bulunabilir. İstihdamı teş-
vik amacıyla geçici süreli katkılar yanında, toplam giderlerin belirli bir yüzdesini sürekli 
olarak karşılayarak da katkıda bulunabilir. Devlet, sistemin garantörü olarak gelirlerin 
giderleri karşılamaması ve açık vermesi halinde açıkları kapatma garantisi verebilir ve 

Sigortalıların yanı sıra işverenler 
ve devlet de prim ödeyerek sosyal 
sigortaların finansmanına katılır.

Hangi tür prim uygulanacağı 
kapsama alınanların nitelikleri 
yanında kayıtlı ekonominin 
gelişmişlik seviyesine de bağlıdır.
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özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla karşılaşılan devletin finansmana katılma şek-
li bu yöntemle olmaktadır. Devlet, doğrudan finansmana katılım yanında dolaylı olarak 
da katılabilir. Sosyal sigorta kurumlarının sigortalılar, diğer kurumlar ve üçüncü kişi ve 
taraflarla ilişkilerinde ödemesi gereken vergi, harç ve benzeri yüklerden muaf tutulması 
devlet katkısının dolaylı yöntemini oluşturmaktadır. Bu yöntemde devlet diğer kamu ve 
özel sektör kurumlarının devletle ve birbirleri ile olan işlemlerinde alması gereken vergi 
ve harçlardan sosyal sigortalar lehine feragat etmektedir.

Primler niçin bir fiyat, karşılık olarak tanımlanır? 

Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalarının Finansmanı
Kamu sosyal güvenlik harcamaları, vergi gelirleri ile finanse edilen sosyal güvenlik uygu-
lamalarıdır. Primsiz rejim olarak adlandırılmaları da bu sebepledir. Vergi ile finansmanda 
genellikle benimsenen yöntem, toplam vergi gelirlerinden belirli bir payın sosyal güvenlik 
harcamaları için tahsis edilmesidir. Bu yöntem özellikle kimsesiz çocuklar, yaşlılar, özür-
lüler, şehit aileleri ve gaziler gibi gruplara yönelik sosyal güvenlik harcamaları için kulla-
nılır. Daha az rastlanan bir durumsa bu kapsamdaki sosyal güvenlik harcamalarını kar-
şılamak için tahsisli vergi konulmasıdır. Doğrudan sosyal güvenlik vergisi konulabileceği 
gibi, gelir, kurumlar, gümrük veya katma değer vergisinin belirli bir oranı sosyal güvenliğe 
tahsis edilebilir.

Kamu sosyal güvenlik harcamalarının finansmanında sıklıkla kullanılan bir başka 
yöntem dolaylı vergi yöntemidir. Genellikle işlem hacmi yüksek olan bazı mal ve hizmet-
lerin ticareti üzerinden bir pay ayrılması söz konusu olabilir. Petrol ürünlerinin yanı sıra 
alkollü içkiler ve tütün mamüllerinin satış bedeli üzerinden belirli bir pay alınması gibi 
gelir kaynakları yaratılabilir. Benzer şekilde elektrik kullanımı, haberleşme hizmeti üze-
rinden de ilave vergi alınabilir. Öte yandan, alkollü içkiler ve tütün mamülleri, kamuoyun-
da zararları konusundaki yaygın kanaat dolayısıyla özellikle sosyal amaçlı harcamaların 
finansmanı için kolaylıkla fiyat ayarlaması yapılabilen mal ve hizmetleri oluşturur.

Deprem ve benzeri tabi felaketlerin olduğu dönemlerde ortaya çıkan olağanüstü mas-
rafları karşılamak için geçici vergi konulması veya çeşitli ürünlerde fiyat ayarlaması yapı-
larak ilave gelir elde edilmesi de sık rastlanılan bir gelir kaynağı yaratma yoludur.

Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri
Sosyal güvenliğin gelir-gider dengesinin sağlanmasında benimsenen yöntem sosyal gü-
venlik sisteminin geliri yeniden dağıtma felsefesini de belirler (Alper, 2014: 112). Ge-
lir-gider denkliğinin sağlanmasında iki temel yöntem vardır: Dağıtım ve fon yöntemi. 
Hangi yöntemin benimseneceği sigorta kolunun özelliği, sosyal sigortanın kuruluş yıl-
ları, ülkenin ekonomik ve sosyal yapı unsurları ile siyasi iktidarların tercihlerine bağlı 
olarak değişir.

Dağıtım Yöntemi
Dağıtım (yılı yılına finansman) yöntemi en basit anlamı ile bir yılın gelirleri ile bir yılın 
giderlerinin denkleştirilmesi anlamına gelir (Yazgan, 1992: 159). Ağırlıklı olarak, harca-
maların bir yıldan diğerine büyük değişiklikler göstermediği kısa vadeli sigorta kollarının 
finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Sistem, dönem içinde çalışanların, geliri olanla-
rın ve sağlıklı olanların aynı dönemde çalışamayan, gelirini kaybeden ve hasta olanların 
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılaması esasına dayanır. Aynı kuşakta bulunan insanların 
birbirlerinin sosyal güvenlik ihtiyacını finanse etmesi anlamına gelir.
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Dağıtım yöntemi, basit ve kolay anlaşılabilir olmasının yanında kısa bir süre sonra 
hayata geçirilebildiği için politikacılarcada tercih edilen bir yöntemdir (Alper, 2014: 114). 
Fon metodunun gerektirdiği karmaşık hesaplar, ağır bürokratik işleyiş ve fonların değer 
kaybı gibi mahzurları yoktur. En önemli dezavantajı, söz konusu sigorta kolunun giderleri 
bakımından yıl içinde büyük dalgalanmalar meydana gelirse bunu karşılayamama riski-
dir. Bu sebeple, gelirlerin belirli bir kısmı ihtiyat fonu olarak ayrılır ve kısmi bir fon yönte-
mi ile bu sakınca giderilmeye çalışılır.

Fon Yöntemi
Dağıtım yönteminin aksine, uzun dönemde elde edilen gelirlerle uzun dönem sosyal 
güvenlik	giderlerinin	karşılanması	esasına	dayanır.	Malullük,	yaşlılık	ve	ölüm	gibi	uzun	
vadeli sigorta kolları için daha uygun bir finansman yöntemidir. Ancak işsizlik sigortası 
için mutlaka uygulanması gereken bir finansman yöntemidir. Fon yöntemi, bugün çalışan 
fertlerin ve nesilin, gelecek dönemde kendi sosyal güvenlik ihtiyaçlarını kendilerinin fi-
nanse etmesi anlamına gelir (Yazgan, 1992: 161; Alper, 2014: 114). 

Fon yöntemi, zaman içinde sağladığı fon gelirleri ile daha yüksek bir sosyal güvenlik 
garantisi sağlama, fertlerin kendi sosyal güvenlikleri için ödeme yaptıkları düşüncesiy-
le prim ödeme konusunda istekli olmaları, ödenen prim ve sağlanan aylıklar arasındaki 
ilişkiyi daha sağlıklı kurduğu için avantajlı bir finansman yöntemidir. Fon yöntemi, ta-
sarruf ve sermaye birikimi yetersizliği olan ülkelerde ilave tasarruf yarattığı için özellikle 
gelişmekte olan ülkeler için önerilen bir yöntem olmuştur ( Richardson, 1970: 214-217). 
Ancak, aynı yöntem fonların iyi değerlendirilememesi halinde gelecek nesillere önemli 
yükler getireceği için dezavantajlıdır. Öte yandan, uzun dönemli, karmaşık ve kapsamlı 
bir kayıt sistemini gerektirdiği için en azından ilk kuruluş yıllarında yüksek maliyetli bir 
finansman yöntemidir.

Bugün gelinen noktada, birçok ülkenin sosyal güvenlik sistemi başlangıçta fon esasına 
göre kurulmuş olmasına rağmen zaman içinde; 

•	 Fonların	kötü	yönetimi	dolayısıyla	erimesi,
•	 Cömert	ve	karşılıksız	sosyal	güvenlik	uygulamaları,
•	 Nüfusun	yaşlanması,

gibi sebeplerle zorunlu olarak terk edilmiştir. Daha doğrusu, fon esasına göre kurulan 
sistemler gelecek dönemlerin sosyal güvenlik ihtiyacı için oluşturulan fonların erimesi 
dolayısıyla fiili olarak dağıtım esasına göre dönüşmüştür. Bir adım daha ileri atmak ve 
gerçek durumu belirtmek gerekirse, fon esasına göre kurulan sistemler fiilen dağıtım esa-
sına geçmekle kalmamış, gelirlerin giderleri karşılamaması dolayısıyla her yıl bir önceki 
yıla göre daha da artan ve devlet tarafından karşılanan finansman açıkları ile yaşamak 
zorunda kalmışlardır.

Hangi sigorta kolları için dağıtım, hangileri için fon yöntemi tercih edilir? 

Sosyal Güvenliğin Ekonomik Etkileri
Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların hacminin gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt 
içi hasılanın % 20-30’u arasında değişen paylara ulaşması, gelişmekte olan ülkelerin de 
sosyal güvenlik harcamalarını bu seviyelere yükseltme hedefinde olması, sosyal güven-
lik sistemlerinin finansmanının ekonomik etkilerini önemli hale getirmiştir. Özellikle, 
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik kriz döneminde sosyal gü-
venlik harcamalarının genişliği, kriz sebeplerinden biri olarak gösterilmiş ve sistemin 
yeniden yapılandırılması, daha doğrusu özelleştirilmesi önerilmiştir. Bu iddialar, sosyal 
güvenlik sistemlerinin ekonomik etkilerinin neler olduğunun araştırılmasını ILO günde-
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Fon yöntemi, tasarruf ve 
sermaye birikimi yetersizliği olan 
gelişmekte olan ülkelerde daha 
çok tercih edilen bir yöntemdir.

Krizler, kötü yönetim ve cömert 
uygulamalar fon yöntemini fiilen 
sona erdirmiştir.



1. Ünite - Sosyal Güvenlik 21

mine gelmesine yol açmış ve ILO çeşitli çalışmaları ile bu iddialara cevap vermeye çalış-
mıştır (ILO, 2001: 11-12; ILO, 1984).

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynaklarının ne olduğu, hangi finansman yönte-
minin seçildiği, primler ve aylıklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu ve gelir ve aylık-
ların belirlenmesi ve ayarlanması yöntemleri ekonomik etkilerinin yönünü ve derecesini 
de etkilemektedir. 

Emek arz ve talebine etkisi: Sosyal güvenliğin ilk ve en geniş kapsamlı ekonomik et-
kisi emek arz ve talebi ile istihdam seviyesi üzerinde gerçekleşmektedir. Prim oranlarının 
yüksekliği kişilerin çalışma-boş zaman tercihlerini etkilediği ölçüde emek arzına, prim 
maliyetinin yüksekliği de ücret maliyetini etkilediği ölçüde işverenlerin emek talebini et-
kilemektedir. Sistemin emek arzı ve istihdam seviyesi üzerine diğer etkisi yaşlılık sigortası 
dolayısıyla çalışma hayatına devam etme veya çalışma hayatından tamamiyle ayrılma ka-
rarlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Nitekim işgücüne katılım oranının ülkede geçerli 
olan kronolojik emekli olma yaşına gelince büyük ölçüde düştüğünü ortaya koymaktadır. 
Benzer şekilde sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişi, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı 
grupların işgücüne katılmalarını veya dışında kalmalarını etkilemektedir.

Tasarruf eğilimi ve sermaye birikime etkileri: Sosyal güvenlik, fertlerin tasarruf 
eğilimini etkilediği ölçüde sermaye birikimi ve buna bağlı olarak yatırımlar ve iktisadi 
büyüme hızını da etkilemektedir. Primlerin kaynakta kesilmesi düşük gelirli gruplar için 
zorunlu tasarruf miktarını artırıcı etki yaparken, yüksek gelirli gruplar için bir sosyal 
güvenlik garantisine sahip olmanın rahatlığı dolayısıyla gönüllü tasarrufları azaltıcı etki 
yapabilmektedir. Ancak, özellikle fon yönteminin uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde 
sosyal güvenlik sistemlerinin ulusal düzeyde toplam tasarrufları ve sermaye birikimini 
artırıcı etki yaptığı görülmüştür.

Gelirin yeniden dağılımına etkisi: Sosyal güvenlik sistemleri, gelirin yeniden dağı-
lımı ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik belirgin etkileri vardır. Zaten sistemin özünde 
geliri genel olarak düşük gelirliler lehine yeniden dağıtma amacı vardır. Sosyal sigorta 
sistemlerinde prim-aylık ilişkisi, prim ve aylıklara uygulanan taban-tavan uygulaması ve 
nihayet aylık hesaplama sistemi ile sistemin geliri yeniden dağıtıcı etkisi belirlenir. Kamu 
sosyal güvenlik harcamaları ise mutlaka muhtaçlık şartına bağlı olarak verildiği için doğ-
rudan yoksulluğun azaltılmasına yönelik etkilere sahiptir. Özellikle dezavantajlı gruplara 
yapılan doğrudan gelir transferleri sosyal güvenliğin yoksulluğu azaltmaya yönelik etkile-
rini güçlendirmektedir.

Yaşlılık sigortası emek arzına nasıl etki eder?
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Primlerin kaynakta kesilmesi ve 
zorunluluk ilkesi, düşük gelirlilerin 
tasarruflarını artırıcı etki yapar.

Sosyal sigorta programlarının 
prim oranları, prime esas 
kazançları, aylık hesaplama 
sistemleri sistemin gelir dağıtıcı 
etkisini belirleyen değişkenlerdir.
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Özet
Bir sosyal politika aracı olarak sosyal güvenliğin anla-
mını ve önemini ifade etmek.
 Sosyal güvenlik ihtiyacı, insanlık tarihi ile yaşıttır ve 
yaşı, cinsiyeti, geliri, statüsü ne olursa olsun herkes 
için mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Çok 
çeşitli tarifleri olmakla birlikte sosyal güvenlik, insan-
ların istek ve iradeleri dışında meydana gelen tehli-
kelerin zararlarından kurtarılma garantisidir ve kişiye 
ve ailesine yaşadığı toplum içinde insan haysiyetine 
yaraşır bir hayat standardı sağlamayı amaç edinir. 
Sosyal güvenlik, dar anlamda yalnızca gelir kaybını 
telafi etmeye yönelik bir tedbirler bütünü olarak tarif 
edilebileceği gibi, sebebi ne olursa olsun yoksulluğa 
yol açan her nedenin ortadan kaldırılmasına yönelik 
tedbirleri kapsayacak şekilde geniş anlamda da tarif 
edilebilir. 

Sosyal güvenliğin sosyal politika içindeki yeri ve önemi-
ni fark etmek.
 Gelişmiş ülke toplumları, bir yılda yarattıkları gayri-
safi yurt içi hasılanın (milli gelir) % 20-35’i arasında 
değişen bir miktarı sosyal güvenlik için tahsis etmek-
tedirler ve diğer ülkelerde % 10’lar civarındaki sosyal 
güvenlik harcamalarını bu seviyeye çıkartmaya çalış-
maktadırlar. Birçok ülkede sosyal güvenlik harcama-
ları eğitim ve savunma harcamalarının toplamından 
daha fazladır.

 Sosyal güvenlik, diğer sosyal politika araçlarından 
farklı olarak toplumu oluşturan herkesi ve bütün ha-
yatı boyunca ilgilendirmektedir. Sosyal politikanın 
gelirin yeniden dağılımını sağlayarak refahı yaygın-
laştırma ve yoksulluğu ortadan kaldırma amacını 
gerçekleştirmeye yönelik en kapsamlı ve etkin aracı 
sosyal güvenliktir.

 Sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çıkışına neden 
olan faktörleri ve sosyal güvenlik sistemlerinin tarihi 
gelişim sürecini açıklamak.

 Günümüz sosyal güvenlik sistemleri esasen sanayi 
toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturul-
muştur. Geleneksel dönemde, aile içi yardımlaşma, 
komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma, dini 
sosyal yardımlar ve çeşitli toplumlarda oluşturulan 
yardımlaşma sandıkları sosyal güvenlik garantisi sağ-
larken, sanayileşme ve birlikte gerçekleşen şehirleşme 
bu müesseseleri zayıflatmış veya ortadan kaldırmıştır. 
İşgücünün % 80 ve daha fazlasının ücretli olarak, sa-
nayi sektöründe çalıştığı sanayi toplumunda fabrika 
üretimin çalışma şartları da sosyal güvenlik ihtiyacını 
artırmıştır. Yeni toplumsal yapının sosyal güvenlik 
ihtiyacı zorunlu katılım esasına dayanan ve devlet 
tarafından kurulan sosyal sigortalarla giderilmiştir. 
Sosyal sigortaların boşlukları da, özellikle refah dev-
leti anlayışının yaygınlaştığı II. Dünya Savaşı sonrası 
dönemde vergilerle finanse edilen kamu sosyal gü-
venlik harcamaları ile doldurulmuştur. 

Sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran sosyal riskleri ve 
sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamını belir-
lemek.

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1952 tarih ve 102 
sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşme-
sinde sosyal güvenlik kapsamındaki sosyal riskleri 
9 grupta toplamıştır. Bunlar; hastalık (tedavi edici 
yardımlar ve parasal ödemeler), iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik 
ve çocuk sayısına bağlı olarak aile gelirinin yetersiz-
liği olarak sıralanmıştır. Bu 9 sosyal riske özellikle Ja-
ponya ve Almanya’da 1990’lı yıllardan sonra gelişen 
bakım ihtiyacı da dahil edilmiştir. Sosyal güvenlik 
sistemleri yukarıda sayılan sosyal risklerin gelir ke-
silmesine yol açması halinde ödenek ve aylık vererek, 
çalışma gücü kaybı yaratması halinde tedavi edici sağ-
lık hizmetleri temin ederek, giderlari artırması halin-
de de ilave harcamaları karşılayarak koruma garantisi 
sağlamaktadır. 
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 Sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı ile işleyi-
şini açıklamak.
 Günümüz sosyal güvenlik sistemleri esasen primlerle 
finanse edilen sosyal sigortalar ve vergilerle finanse 
edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları üzerine inşa 
edilmiştir. Sosyal sigortalar devlet tarafından kuru-
lan, Kanunlarda tanımlanan statü ve işlerde çalışanla-
rın zorunlu olarak katıldıkları, sigortalıların yanı sıra 
işverenlerin ve devletin de prim ödediği, diğer kamu 
kurumlarından farklı olarak idari ve mali bakımdan 
özerkliğe sahip sosyal güvenlik kurumlarıdır. Birkaç 
ülke dışında bütün dünyada sosyal güvenlik garantisi 
sağlamada tercih edilen sosyal güvenlik kurumudur. 

 Vergilerle finanse edilen kamu sosyal güvenlik harca-
maları ilgili kanunlarda tarif edilen şartları taşıyanla-
ra karşılıksız olarak sosyal güvenlik garantisi sağlarlar. 
Bu garanti ücretsiz veya çok düşük bedelli sağlık hiz-
metler temini yanında, beslenme, barınma ve giyim 
ihtiyaçlarını karşılamak için ayni veya nakdi yardım-
lar sağlamak şeklinde de gerçekleşebilir. Özellikle 
sosyal sigorta kapsamında olmayanların yaşlılık veya 
özürlülük hallerinde sürekli gelir ve aylık bağlama 
şeklinde yapılan kamu sosyal güvenlik harcamaları en 
geniş kapsamlı kamu harcamalarını oluşturur. Günü-
müz sosyal güvenlik sistemleri, kamu sosyal güvenlik 
programlarının sağladığı sosyal güvenlik garantisinin 
üzerine çıkmak için bireysel veya kurumsal tamamla-
yıcı sosyal güvenlik tedbirlerine başvurabilirler. Özel 
sigortaların hayat, kaza ve ölüm sigortaları ile bireysel 
emeklilik sigortaları bu alandaki en kapsamlı tamam-
layıcı sosyal güvenlik yöntemlerini oluşturur. 

Sosyal güvenliğin gelir kaynaklarını, finansman yön-
temlerini ve ekonomik etkilerini değerlendirmek.
 Sosyal güvenliğin finansmanı değişik açılardan önem 
taşımaktadır. Öncelikle, milli gelirin üçte birine yakın 
sosyal güvenlik için ayrılması sosyal güvenliği önemli 
hale getirmektedir. Sosyal güvenlik programlarının 
finansmanı için kullanılan gelir kaynaklarının ne ol-
duğu da sistemin felsefesini ve işleyişini doğrudan et-
kilemektedir. Nitekim, sosyal sigortalar gelir kaynak-
larına bağlı olarak primli rejimler, vergilerle finanse 
edilen kamu harcamaları da primsiz sosyal güvenlik 
rejimleri olarak tarif edilmektedir. Sosyal güvenliğin 
finansmanının sağlanmasında primlerin vergilere 
karşı olan üstünlükleri, birçok ülkede temel gelir kay-
nağı olarak primlerin tercih edilmesine yol açmıştır. 
Primleri kimlerin ne oranda ödeyeceği ise ülkelerin 
kendi ekonomik, sosyal yapılarına ve geleneklerine 
bağlı olarak değişebilmektedir.

 Sosyal güvenliğin finansman yöntemi olarak dağıtım 
veya fon yönteminin belirlenmesi sistemin gelirin 
yeniden dağılımı fonksiyonunu da belirlemektedir. 
Bir yılın gelirleri ile bir yılın giderlerini karşılamayı 
amaçlayan dağıtım yönteminde aynı kuşakta yaşayan-
lar birbirlerini; uzun dönemli gelirlerle uzun dönemli 
harcamaları karşılayan fon yönteminde ise her nesil 
kendi geleceğini finanse etmektedir. 

 Sosyal güvenlik sistemleri kullandıkları kaynakların 
büyüklüğü ve geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi 
dolayısıyla fertlerin çalışma ve boş zaman tercihlerini 
etkileyerek emek arz ve talebine etki edebilmektedir. 
Primlerin maliyet unsuru olarak ücret seviyesine et-
kisi ise işverenlerin emek-yoğun veya sermaye yoğun 
üretim tercihlerine etki edebilmektedir. Sosyal güven-
liğin zorunlu tasarruf etkisi ise özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde kesinlikle tasarruf eğilimini ve sermaye 
birikimini artırıcı etki yapmaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin önemini orta-
ya koyan göstergelerden biri olarak değerlendirilemez?

a. Gelişmiş ülkelerde GSYİH’nın % 20-35 arasında de-
ğişen payı sosyal güvenlik için harcanması

b. Yaşı, cinsiyeti, statüsü ve geliri ne olursa olsun herke-
si kapsamına alması

c. Ülkelerin, kendi ekonomik ve sosyal yapılarına göre 
farklı sosyal güvenlik yöntemleri tercih edebilmesi

d. Gelişmiş ülkelerde çalışanların tamamına yakınının 
sosyal güvenlik kapsamında olması

e. Gelişmiş ülkelerde, emeklilik yaşına gelen her 100 ki-
şiden 70-80’inin yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış 
olması

2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik yön-
temlerinden biri olarak kabul edilemez?

a. Aile içi yardımlaşma
b. Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma
c. Dini sosyal yardımlar
d. Kamu sosyal güvenlik harcamaları
e. Yaşlılık döneminde kira geliri elde etmek için ev veya 

işyeri sahibi olma

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüz sosyal güvenlik sis-
temlerinin sosyal sigortalar ile karşıladığı zararlardan biri 
değildir?

a. Hastalık halinde tedavi hizmetleri temini
b. Deprem ve su baskını gibi hallerde ortaya çıkan mal 

varlığı kaybının karşılanması
c. İşsiz kalınması halinde işsizlik süresince ödenek ve-

rilmesi
d. Analık halinde doğumdan önce ve sonra belirli süre 

için ödenek verilmesi
e.	 Malullük	halinde	rehabilitasyon	hizmetlerinin	temini

4. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal yardımların özelliklerin-
den biri olarak değerlendirilemez?

a. Yeri, zamanı, süresi ve miktarının belirli olmaması
b. Tek taraflı irade beyanı ile gönüllülük esasına göre 

yapılması
c. İhtiyacı olanın yardım talep etme hakkının olmaması
d. Bilinçli olarak bir tehlikenin zararları ile mücadele 

amacının olması
e. Çoğu zaman, belirli grupların kendi mensuplarına 

yönelik olarak yaptığı, dışa kapalı yardımlar olması

5. Sosyal sigortalar ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisin-
de kurulmuştur?

a. İngiltere
b. Fransa
c. Belçika
d. Almanya
e. Amerika Birleşik Devletleri

6. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı sosyal güvenlik 
tedbiri olarak değerlendirilir?

a. İşsizlik sigortasından ödenek verilmesi
b. Analık sigortasından doğum yardımı yapılması
c.	 Malullük	sigortasından	aylık	bağlanması
d. Hastalık sigortasından ilaç ve iyileştirme araçları temini
e. Bireysel emeklilik sigortasından aylık alma

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal sigortaların finans-
manında tek prim uygulamasının açıklar?

a. Kendi adına bağımsız çalışanlardan alınan primdir.
b. Bütün sigorta kollarının finansmanı için tek prim 

alınmasıdır.
c. Sigorta giderleri ile yönetim giderlerinin aynı primle 

alınmasıdır.
d. Primlerin yalnızca sigortalılar tarafından ödenmesidir.
e. Devletin sosyal sigortalara üçüncü taraf olarak prim 

ödediği durumdur.

8. Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin finansmanında 
mutlaka fon yönteminin kullanılması gerekir?

a. Hastalık sigortası
b. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
c. Analık sigortası
d. Yaşlılık sigortası
e. İşsizlik sigortası

9. Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal güvenlik harcama-
larından biri değildir?

a. İşsizlik sigortasından işsizlik ödeneği verilmesi
b. Düşük gelirlilerin sağlık harcamalarının karşılanması
c. Engellilere yönelik bakım hizmetleri
d. Kimsesiz çocukların bakım ve eğitimi
e. Düşük gelirlilere gıda yardımı yapılması

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin 
ekonomik etkilerinden biri değildir?

a. İstihdam seviyesini belirleme
b. Emek arz ve talebini belirleme
c. Geniş aileden çekirdek aileye dönüş
d. Sermaye birikimi
e. Gelirin yeniden dağılımı
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Yaşamın İçinden

SGK: Her 3 çalışandan biri kayıt dışı
Sosyal	Güvenlik	Kurumu	(SGK)	Kayıt	Dışı	İstihdamla	Mücade-
le Daire Başkanı Savaş Alıç, Türkiye’de her 100 çalışandan 32’si 
kayıt dışı çalıştığını belirterek “Kabaca bir hesapla 3 çalışanımız-
dan 1’i maalesef kayıt dışı durumunda” açıklamasını yaptı
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtlı istihdamın teşvik edil-
mesi, konu hakkında farkındalığın artırılması ve kayıt dışı 
istihdamın azaltılması amacıyla başlattığı yeni projesi ‘Etkin 
Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Pro-
jesi’ kapsamında, SGK yöneticileri gazetecilerle bir otelde bir 
araya geldi. Toplantıya AB Türkiye Delegasyonu’ndan Sosyal 
Politika ve İstihdam Sektör Yöneticisi Zeynep Aydemir Ko-
yuncu, SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Harun Hasbi, 
SGK	 Kayıt	 Dışı	 İstihdamla	Mücadele	 Daire	 Başkanı	 Savaş	
Alıç	ile	SGK	Edirne	İl	Müdürü	Hayrettin	Karbuz	katıldı.
1.5 milyon işyerine 2 bin denetmen
Türkiye’de aktif 1.5 milyonun üzerinde işyeri olduğunu ve 
SGK da 2 bin kadar denetmen olduğunu ifade eden SGK 
Kayıt	 Dışı	 İstihdamla	Mücadele	 Daire	 Başkanı	 Savaş	 Alıç,	
“Sosyal güvenlikle alakalı hizmetlerimizin kalitesinin arttı-
rılmasına çalışıyoruz. Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı 
yaparak çapraz denetimler suretiyle kayıt dışı istihdamla 
mücadele ediyoruz. Denetim sisteminin etkinliği sağlamaya 
çalışıyoruz. Çünkü müfettişleri ve denetmenleri birlikte ele 
aldığımızda bugün itibariyle 2 bin kişi denetim elemanı var. 
Aktif 1.5 milyon işyeri var. Bizim bu kadar denetim elema-
nıyla 1.5 milyon üzerindeki aktif işyerini denetlemenin zaten 
imkanı yok. Denetimler sınırlı oluyor ama etkinliğini arttıra-
bilirsek daha verimli çalışmalar yapmış oluyoruz” dedi.
Her 3 kişiden 1’i kaçak
Türkiye’de 2015 yılı Ocak ayı kayıt dışı istihdam verilerini 
açıklayan daire başkanı Alıç, her 3 kişiden birinin kayıt dışı 
çalıştığını söyledi. Kadınların, erkeklere bu konuda daha çok 
mağdur durumda olduğunu kaydeden Alıç, “Türkiye’de 2015 
Ocak ayı verilerine baktığımızda 2002 yılında yüzde 52 se-
viyesinden yüzde 32’ye geldik. Yani her 100 çalışanlar 32’si 
kayıt dışı çalışıyor. Kabaca bir hesapla 3 çalışanımızdan biri 
maalesef kayıt dışı durumunda. Kadınlarda kayıt dışı istih-
dam oranı, erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. 
Neredeyse 2 kadın çalışımızdan biri sigortasız çalıştırılırken, 
erkeklerde bu oran daha düşük. Kadınlarda kayıt dışı istihdam 
oranı yüzde 48.44, erkeklerde ise yüzde 29.29” diye konuştu.
En yoğun kayıt dışılık tarımda
Kayıt dışı istihdam konusunda takip ettikleri sektörleri ve 
oranları da açıklayan Savaş Alıç, en yoğun kayıt dışılığın 
tarım sektöründe görüldüğünü belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Tabi sektörlerde bu anlamda takip ettiğimiz alanlar. En fazla 
kayıt dışı istihdamın olduğu alan tarım sektörü. Yüzde 80’le-
rin altına hiç düşmedi. Belki 10 yıldır yüzde 85’ler seviye-
sinde seyrediyor. Tarımdaki kayıt dışı istihdam en son 2014 
yılı itibariyle yüzde 81.27 oranı. En az kayıtlık görünen alan 
sanayi. 2014 verilerine göre yüzde 20.26 sanayide kayıt dışı-
lık oranı. Hizmet sektöründe ise yüzde 21.09. En fazla kayıt 
dışı istihdamın olduğu sektörler ise şöyle; tarım, ormancılık 
ve balıkçılık en başta geliyor. Yüzde 82.27 seviyesinde. İkin-
ci olarak bayındırlık ve inşaat sektörü geliyor. Onunda oranı 
yüzde 36.61, ulaştırma ve depolama işleri yüzde 33.01 oranı 
ile onları takip ediyor. Kültür-sanat, eğlence sektörleri de ka-
yıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörler olarak sıralanıyor. 
En az kayıt dışı istihdam olan sektörler ise yüzde 3.32 ile fi-
nans ve sigorta faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma yüzde 
4.12, eğitim hizmetleri yüzde 3.8”

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/calisma-hayati/
sgk-her-3-calisandan-biri-kayit-disi-260693h.htm (Erişim 
Tarihi 22 Ekim 2015)
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Okuma Parçası
Tehlike ve Sosyal Güvenliğimiz
Sosyal güvenlik, Türkiye’de tarifinin ana unsurlarından biri 
olan tehlikeye uğrayanı tehlikenin zararlarından kurtarmak 
garantisine de tamamıyla aykırı bir durumda işletilmektedir. 
Gerçekte, tehlikeye uğramayan insanın sosyal güvenliğe ih-
tiyacı yoktur; yani kendi alın teriyle kazanan, sağlığı yerinde 
olup çalışan insanın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Oysa serveti, 
geliri ne olursa olsun, ihtiyarlayan, hastalanan veya ekmeğini 
kazancını kaybeden dul ve yetim tehlikeye uğramış insandır; 
bunların geliri kesilmiştir. Dolayısıyla namerde muhtaç olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar bunlardır. O halde, sosyal 
güvenliğin yalnız bunları koruması icap eder. Yoksa halen 
bizim ülkemizde olduğu gibi, 35 yaşına gelip sırf cazibesin-
den dolayı emekli aylığını isteyenlere emekli aylığı veren bir 
sistem asla ve katiyen sosyal güvenlik sistemi değildir. Bunun 
adına belki, “bir lütuf sistemi”, belki “bir iane sistemi” denile-
bilir, ama sosyal güvenlik sistemi katiyen denilmez.
Bilindiği gibi bizim ülkemizde sigortaya ilk girdiği tarihten 
itibaren 25 yılını dolduran ve bu 25 yıl içinde 5.000 gün yani 
13 yıl civarında çalışmış olan bir kimse emekli aylığı alma 
hakkı elde etmiştir. Böyle bir hak, eğer sigortaya girdiği tarih-
te yaşı 12 ise 37; 15 ise 40 yaşında emekli olabilme hakkı de-
mektir. Oysa buna hiçbir suret ve şekilde hak denemez; hele 
sosyal güvenlik hakkı hiçbir zaman denemez. Çünkü sosyal 
güvenliğin, tehlikeye uğrayanı tehlikenin zararından kurtar-
ması gerekir. 37, 40, 45 yaşındaki insan, eğer çalışma gücüne 
sahipse onun emekli olması devletin sadece bu insanlara bir 
lütuf dağıtması, bir ihsan dağıtması demektir ve emeklilik bu 
derece genç yaşta verilen hak olunca, bunların bütün yapaca-
ğı iş, çalıştıkları süre boyunca emekliliklerini beklemek ola-
caktır. Gerçekten, Türkiye’de hangi resmi daireye giderseniz 
gidiniz, herhangi bir kimseyle konuştuğunuz zaman hepsi-
nin emekli olacağı yılı beklemekte olduğunu, bunun dışında 
herhangi bir gayret göstermesi için hiçbir sebep olmadığını 
kolaylıkla müşahade edebilirsiniz. Türkiye bir emekliler me-
zarı haline getirilmektedir.....

Kaynak: Turan Yazgan, Görüşler: Sosyal Güvenliğimiz, İs-
tanbul: Kutsun Yayınevi, 1977.

1. c Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Poli-
tika İçindeki Yeri ve Önemi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Devrimi Öncesi Dönem-
de Sosyal Güvenlik: Geleneksel Dönem” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Tehlikeleri ve 
Sağlanan Korumanın Kapsamı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlar” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Devrimi Sonrası Dönem-
de Sosyal Güvenlik: Sosyal Sigorta Çağı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Tamamlayıcı (İlave-Ek) Sosyal 
Güvenlik Yöntemleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Gelir Kay-
nakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Finansman 
Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Finansman 
Yöntemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ekonomik 
Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Toplumu oluşturan herkesi, bütün hayatları boyunca ilgilen-
diren bir sosyal politika aracı olması ve milli gelirin % 20-35’i 
arasında değişen en büyük payın bu amaçla harcanması. 

Sıra Sizde 2
Sosyal güvenlik garantisine sahip olmanın sağladığı tatmin 
ve yarınından emin olma duygusu sosyal güvenliğin soyut 
boyutunu, tehlikeye maruz kalındığı zaman gelir veya aylık 
ödenmesi veyahut sağlık hizmeti temin edilmesi somut bo-
yutunu oluşturur.

Sıra Sizde 3
İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlardan mahrum 
olması, onları başkalarına bağımlı kılar, şahsiyetlerinin geliş-
mesini engeller. Sosyal güvenliğin bir hak olarak sağlanması ve 
kişilerin muhtaçlıktan kurtarılması kişilerin şahsiyetlerini ko-
rumasını sağlar, onları başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır.

Sıra Sizde 4
Çalışma gücü kaybı halinde tedavi edici hizmetler sağlan-
ması, gelir kesilmesi halinde gelir ve aylık ödenmesi, hastalık 
halinde ilaç ve iyileştirme araçları temini dolayısıyla artan 
harcamaların karşılanması.

Sıra Sizde 5
Hastalık (tedavi edici yardımlar ve çalışılamayan süre için 
ödenek verilmesi), iş kazaları ve meslek hastalıkları, analık, 
yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve aile gelirinin yetersizliği.

Sıra Sizde 6 
Oruç tutamayanların yoksulların günlük beslenme ihtiyacını 
karşılaması, fitre ve zekatın yoksul ve muhtaç olanlara veril-
mesi ve kurban etinin belirli kısmının yoksullara dağıtılması 
birer sosyal güvenlik uygulamasıdır.

Sıra Sizde 7 
Almanya sanayileşme tecrübesi yaşayan diğer Kıta Avrupa-
sı ülkeleri ve sanayileşmenin ilk başladığı İngiltere’den farklı 
olarak ekonomik ve sosyal hayatın bir çok alanında devlet 
müdahalesini öne çıkaran bir politika izlemiştir. 

Sıra Sizde 8 
Bireysel emeklilik sistemleri, zorunlu kamu sosyal güvenlik 
programlarına dahil olanlar için ilave, tamamlayıcı sosyal 
güvenlik tedbiri fonksiyonu görür. 

Sıra Sizde 9
Devlet tarafından kurulmaları, katılımın zorunlu olması, 
diğer kamu kurumlarından farklı olarak yönetiminin özerk 
olmasıdır.

Sıra Sizde 10 
Yoksullara ücretsiz veya çok düşük bedelle sağlık hizmeti te-
min edilmesi, yaşlılar ve özürlülere yönelik evde bakım hiz-
metleri verilmesi, kimsesiz çocukların bakımı ve eğitimi.

Sıra Sizde 11 
Çok doğrudan bir ilişki vardır. Gelişmiş ülkelerle gelişmek-
te olan ülkeler sosyal güvenlik harcamaları bakımından aynı 
zaman diliminde yatay bir karşılaştırma yapıldığı zaman bu 
durum açıkca görülebildiği gibi, gelişmiş ülkelerin özellikle 
İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde iktisadi gelişme-
leri arttıkça sosyal güvenliğe daha fazla pay ayırdıklarını or-
taya koymuştur. 

Sıra Sizde 12 
Sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik garantisinden fayda-
lanan sigortalılar için hizmetten faydalanmanın bir bedeli, 
fiyatı olarak tanımlanır.

Sıra Sizde 13 
Kısa vadeli sigorta kolları (hastalık, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, analık) sigorta kolları için dağıtım, uzun vadeli 
sigorta kolları için (malullük, yaşlılık ve ölüm) fon yönte-
mi tercih edilir. İşsizlik sigortası için mutlaka fon yöntemi 
uygulanır.

Sıra Sizde 14
Yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için belirlenen kro-
nolojik emekli olma yaşına gelindiği zaman fertler çalışma 
hayatından ayrılmakta ve işgücüne katılma oranı bu yaşlarda 
hızla düşmektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ayrımcılık kavramı ve türlerini açıklayabilecek,
Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeleri tanımlayabilecek,
Sosyal dışlanma kavramı, gelişimi, yoksulluk kavramı ile ilişkisi, nedenleri, bi-
çimleri ve sonuçlarını açıklayabilecek,
Sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik politikaları tanımlayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Doğrudan	Ayrımcılık
•	 Cinsiyet	Ayrımcılığı	
•	 Dolaylı	Ayrımcılık

•	 Sosyal	Bütünleşme	
•	 Olumlu	Ayrımcılık
•	 Yoksulluk

İçindekiler







Soyal Politika II Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma
•	 AYRIMCILIK	
•	 SOSYAL	DIŞLANMA

SOSYAL POLİTİKA II



AYRIMCILIK

Ayrımcılık Kavramı 
Ayrımcılık kavramını tanımlamak güçtür. Sözlük anlamı bir kimseyi herhangi bir niteliği 
nedeniyle mağdur etme olan ayrımcılık kavramının (Turpçu, 2004: 3) halen genel kabul 
gören bir tanımı bulunmamaktadır. Literatürde; ayrımcılıkla ilgili olarak farklı tanımlar ya-
pılmaktadır. Bu tanımlardan birine göre ayrımcılık; “kişinin bir gruba mensup olması veya 
niteliği nedeniyle diğerlerine nazaran farklı işlem görmesi ve mağdur edilmesidir” (Kurşun, 
2006: 63). Diğer bir tanıma göre; “bir devletin veya toplumun bazı üyelerinin ötekilere sağ-
lanan belli hak ve/veya ayrıcalıklardan yoksun bırakılmasıdır” (Turpçu, 2004: 3).

İnsan hakları ile ilgili sözleşmelerde ayrımcılık farklı tanımlanmaktadır. Sözleşmelerin 
bir bölümünde ayrımcılık tanımı yapılmamakta, sadece ayrımcılık yasaklarından bahse-
dilmektedir. Bazı uluslararası sözleşmeler kendi kapsam ve uygulama alanları ile sınırlı 
şekilde bir tanım vermektedir. Bazı sözleşmelerde eşitlik ilkesine gönderme yapılmadan 
ancak onun gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla bir tanım yapılırken, bazı sözleşme-
lerde eşitliğe doğrudan gönderme yapılmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
111 sayılı İstihdam ve Meslek Alanında Ayrımcılık Sözleşmesi ayrımcılığı sözleşmenin 
konusu ile sınırlı olmak üzere “istihdam ve meslek alanında fırsat eşitliğini ortadan kal-
dırma veya bozma (saptırma) etkisi olan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal veya 
sosyal köken temeline dayalı her türlü ayrılık (fark) gözetme, ayrı tutma, dışlama veya üs-
tün tutma, yeğleme” şeklinde tanımlamaktadır. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Kadın-
lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi yine sözleşme konusu ile sınırlı 
olmak üzere “kadınlar hakkında ayrımcılık kavramını”, “erkek ve kadının eşitlik temeline 
dayanarak, evlilik durumları ne olursa olsun, kadınların siyasal, ekonomik, sosyal, kültü-
rel, kişisel alanlarda veya başka her alanda insan haklarından ve temel özgürlüklerden ya-
rarlanmasını veya bu hak ve özgürlüklerin tanınmasını ve kullanılmasını tehlikeye koyma 
veya kaldırma sonucu doğuran veya amacı taşıyan, cinsiyete dayalı her türlü ayırt etme, 
dışlama ve kısıtlama” şeklinde tanımlamaktadır. Sözleşmelerin uygulanmasını izleme ve 
denetleme yetkisine sahip çeşitli uluslararası organlar da ayrımcılık kavramını tanımla-
makta, bu tanımlar ayrımcılık kavramının açıklanmasında etkili olmaktadır. Örneğin 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi 1989 yılında kabul ettiği 18 sayılı Gözlemi’nde 
ayrımcılığı “ayrımcılık terimi, özellikle ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka gö-
rüşler, ulusal veya sosyal köken, servet, doğum veya başka her türlü durum temeline da-
yanan ve insan haklarının ve temel özgürlüklerin tümünün herkes için eşitlik koşulları 

Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma
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içinde tanınmasını, yararlanılmasını veya kullanılmasını tehlikeye sokma veya ortadan 
kaldırma sonucu (etkisi) doğuran veya amacı taşıyan her türlü farklılık, dışlama, kısıtlama 
veya yeğlemeyi kapsamalıdır” şeklinde tanımlamıştır (Gülmez, 2010: 222-224, 228-230). 

Ayrımcılık Türleri
Ayrımcılıkla ilgili uluslararası ve ulusal düzeyde genel kabul görmüş bir sınıflandırma söz 
konusu değildir. Uluslararası sözleşmelerde, kanunlarda ve literatürde farklı sınıflandır-
malar altında çok sayıda ayrımcılık türüne rastlanmaktadır.

Ortaya Çıkış Biçimine Göre Ayrımcılık Türleri
ILO ayrımcılık türlerini doğrudan, dolaylı ve sistematik ayrımcılık olarak üçe ayırmak-
tadır. Avrupa Birliği (AB) direktiflerinde doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, taciz, 
cinsel taciz, emirle ayrımcılığa özendirme, gebeliğe ve analık iznine bağlı ayrımcılık yer 
almaktadır. Literatürde bunlara ek olarak çoklu ayrımcılık, ters yönlü ayrımcılık (Yıldı-
rım, 2011: 231), olumlu ayrımcılık, dolayısıyla ayrımcılık gibi ayrımcılık türlerinden söz 
edilmektedir. 

Doğrudan Ayrımcılık (Açık Ayrımcılık)
Uluslararası sözleşmelerin yasakladığı ayrımcılık türlerinin başında doğrudan ayrımcılık 
gelmektedir. Doğrudan ayrımcılık farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Bu tanımlardan 
birine göre: “Bir kişi veya grubun, ayrımcılığın yasaklandığı nedenlerden (dil, etnik kö-
ken, cinsel yönelim, engellilik gibi) birine dayalı olarak insan hak ve özgürlüklerinden, 
aynı veya benzer konumda olduğu diğer kişilerle eşit bir şekilde yararlanmasını ve bunları 
kullanmasını engelleme veya zorlaştırma niyet ve etkisine sahip her türlü fark, dışlanma, 
sınırlama veya tercihtir” (Gül ve Karan, 2011: 14). Örneğin; bir işverenin iş sözleşmesine 
koyduğu bir madde veya yaptığı bir uygulama ile bir işçiye diğer bir işçiye göre ırk, din, 
cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim, etnik köken veya yaş gibi nedenlerden dolayı farklı mu-
amele yapması doğrudan ayrımcılığı oluşturmaktadır. İşverenin iş ilanlarına; iş başvurusu 
için erkek veya 45 yaşın altında olma gibi koşullar koyması, zenci olduğu için bir kişinin 
sendikaya üye olarak kabul edilmemesi veya bir okula alınmaması, kadının cinsiyeti ne-
deniyle veya bir kişiye ırkı, dini nedeniyle işe girişten başlayarak istihdamın her aşamada 
farklı davranılması doğrudan ayrımcılığa örnek olarak verilebilir. 

Dolaylı Ayrımcılık (Örtülü Ayrımcılık)
“Tarafsız görünen bir hükmün, kriterin veya uygulamanın belli bir ırk, din, etnik köken, 
cinsiyet, yaşta olan kişiler için diğer kişilerle karşılaştırıldığında daha dezavantajlı konum 
yaratması” dolaylı ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır (Şeşen, 2006: 12). Dolaylı ayrımcı-
lık farklı gruplara eşit muamele edildiği görüntüsü veren tarafsız uygulamaların, gerçekte 
bir grubu diğerine nazaran kayırma veya mağdur eden etkiler yaratması ve bu etkilerin 
işletmenin gerekleri ile açıklanmaması durumunu oluşturmaktadır (Kurşun, 2006: 67). 
AB hukukunda cinsiyet, ırk, etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ve 
vatandaşlık temelinde dolaylı ayrımcılık yasaklanmıştır (Gül ve Karan, 2011: 15). Dolaylı 
ayrımcılığa örnek olarak; kadın işçilerin eğitime katılmalarını engellemek amacıyla örgüt 
içi eğitimin hafta sonu veya iş saati sonrası yapılması, kadınların işe girmelerini engelle-
mek amacıyla işin niteliği gerektirmediği halde belli bir kilo veya boyun altında olanların 
işe kabul edilmemesi sayılabilir. Bir uygulamanın dolaylı ayrımcılık olduğunu belirlemek 
oldukça güçtür. Dolaylı ayrımcılığı engellemek amacıyla kanunlarla olumlu ayrımcılık uy-
gulamaları teşvik edilmektedir.
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Taciz
Ayrımcılığın özel bir türü olan taciz konusunda uluslararası sözleşmelerde açık bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Taciz AB yazılı hukukuna 2000 yılında kabul edilen direktif-
lerde yer alan düzenlemelerle girmiştir. AB’nin 2000/78 sayılı direktifine göre; taciz, “ırk 
veya etnik köken, din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim gibi nedenlerden birine 
bağlı olarak bir kişinin onuruna zarar verme ve onu yıldırma, ona karşı düşmanca, aşa-
ğılayıcı, küçük düşürücü veya saldırgan bir çevre yaratma amacı taşıyan veya etkisi olan 
istenmeyen bir davranıştır”. Taciz kişinin herhangi bir özelliği ile alay etme, uygunsuz 
şakalar, yorumlar, düşmanca hareketler, istenmeyen fiziksel temas, cinsel amaçlı talepler 
ve fiziksel saldırı gibi fiilerden oluşabilmektedir. Kişi tacizle özel veya çalışma yaşamında 
karşılaşabilmektedir (Gül ve Karan, 2011: 17-18; Gülmez, 2009: 30). 

Cinsel Taciz
Cinsel taciz AB’nin 2002/73 sayılı Direktifi’nde “insan onurunu ihlâl etme amacına yöne-
len veya bu sonucu doğuran, istenilmeyen her türlü cinsel nitelikte sözlü, sözlü olmayan 
veya cinsel nitelikte fiziksel ve özel olarak düşmanca, aşağılayıcı, utandırıcı ve saldırgan 
bir ortam yaratan davranış” şeklinde tanımlamaktadır. Cinsel taciz her iki cinse yönelik 
olsa da yapılan araştırmalar kadınlara yönelik cinsel tacizin erkeklere oranla kadınlarda ve 
çalışma yaşamında daha fazla olduğunu göstermektedir. Fransa’da yapılan bir araştırmaya 
göre taciz mağdurlarının %90’nını kadın işçiler oluşturmaktadır. Cinsel taciz kavramı ilk 
olarak ABD’de feministler tarafından kullanılmış, medyanın ilgisini çekmiş, mahkeme ka-
rarları ile hukuki boyut kazanmıştır. Daha sonra diğer gelişmiş ülkelere yayılmıştır. Ancak 
feministlerin ve medyanın etkisiyle en geniş şekilde ABD’de kabul görmüş ve tanımlan-
mıştır. Cinsel taciz ABD’de Medeni Kanun’da düzenlenmiş, cinsiyet ayrımcılığı olarak ka-
bul edilmiştir. 1976 yılından beri ABD Mahkemeleri işyerinde cinsel tacizi önleyemeyen 
işverenleri hukuken sorumlu tutmaktadırlar (Özdemir, 2006). Diğer gelişmiş ülkelerde 
kültürel yaklaşımlara ve hukuki geleneklere bağlı olarak cinsel taciz farklı hukuki temel-
lere dayandırılmaktadır. Cinsel taciz örneğin ABD gibi Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, 
İngiltere, İrlanda, İsviçre, BM, ILO tarafından cinsiyet ayrımcılığı olarak, Almanya, İtalya, 
İspanya ve Avrupa Konseyi tarafından kişilik haklarının ihlâli olarak, Fransa da ise cinsel 
çıkar sağlamak amacıyla yetkinin kötüye kullanılması olarak kabul etmektedir (Dalkıra-
noğlu, 2006: 54). AB’nin 2002/73 sayılı Direktifi cinsel tacizi cinsiyet ayrımcılığının bir 
türü olarak tanımlamıştır. Direktif ile Birlik ülkelerdeki farklı uygulamalar arasında bü-
tünlük sağlanması amaçlanmıştır (Özdemir, 2006). 

Olumlu Ayrımcılık (Pozitif Ayrımcılık)
Toplumdan dışlanmış grupların, eğitim, istihdam, siyaset gibi alanlara katılmalarını sağ-
layarak, bu grupların temsil edilmesini sağlamaya çalışan bir dizi kurumsal politika ve 
uygulamadır. Olumlu ayrımcılık politikaları; etnik, cinsiyet, ırk, engellilik gibi farklılık-
lar temelinde şekillenen fiili ayrımcılığın önüne geçilmesi amacıyla bu farklılıklar lehine 
telafi edici bir ayrımcılık yapılması gerektiğini savunmaktadır (Demirkollu, 2007: 41). 
Olumlu ayrımcılık politikaları geçmişteki ayrımcılığın etkisini telafi edecek, dolaylı ve 
doğrudan ayrımcılığı ortadan kaldıracak, eşitliği teşvik edecek etkin önlemler alınmasını 
öngörmektedir (Kurşun, 2006: 71). 

Olumlu ayrımcılık, ABD’de 1950’li yıllardan itibaren önce siyah ırk ayrımcılığına karşı 
geliştirilen politikalar aracılığıyla gündeme gelmiş, daha sonra dünyanın çeşitli yerlerin-
de, çeşitli alanlarda ve biçimlerde uygulama alanı bulmuştur. Olumlu ayrımcılık teriminin 
ABD’deki karşılığı “pozitif eylemin” hukuki kökeni olarak 1950’li yıllarda imzalanan, fede-
ral yönetim alanında ırk ayrımcılığını engellemeyi amaçlayan bir dizi yönetmelik gösteril-
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mektedir. Daha sonra Yüksek Mahkeme’nin yargısal yorumlarıyla da benimsenen olumlu 
ayrımcılık, kamu ve özel sektördeki uygulamaları ile ABD’de siyahların ve beyaz kadınla-
rın kamusal yaşama katılmalarını sağlayan bir mekanizma olarak yaygınlık kazanmıştır. 
Olumlu ayrımcılık kavramı 1970’li yıllarda şekillenmeye başladığında ilk akla gelen ka-
dınlar olmuş, kadınlara yönelik sosyal, ekonomik ve siyasi alandaki eşitsizliği azaltmaya 
yönelik uygulamalar başlatılmıştır. Daha sonra engelliler, eski hükümlüler gibi özel grup-
lara yönelik olumlu ayrımcılık öngören hukuki düzenlemeler yapılmıştır (Demirkollu, 
2007: 42-44). Olumlu ayrımcılık politikaları geçici nitelikte politikalardır.

Ters Yönlü Ayrımcılık
Ters yönlü ayrımcılık toplumda genel grubun karşılaştığı ayrımcılık türüdür. Genelde 
pozitif ayrımcılığın uzun süre uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira pozitif ay-
rımcılığın uzun süre uygulanması, genel grubun sistematik olarak ayrımcılığa uğraması-
na neden olmakta, bu durum ters yönlü ayrımcılık olarak adlandırılmaktadır (Yıldırım, 
2011: 233).

Sistematik Ayrımcılık
“Belirli gruplara üye olan dezavantajlı kişilere karşı kurumsallaşmış yapılar, politikalar, 
uygulamalar ve gelenekler sistematik ayrımcılığı oluşturmaktadır”. Güney Afika’da Apart-
heid döneminde hükümet tarafından siyahlara karşı uygulanan ırk ayrımcılığı (Yıldırım, 
2011: 238), Musevilere, eşcinsellere, Romanlara karşı II. Dünya Savaşı sırasında Almanya 
tarafından yapılan ayrımcılık sistematik ayrımcılığa örnek olarak verilebilir. 

Emirle Ayrımcılığa Özendirme
Emirle ayrımcılık kişi veya kişilere talimat veya emir yoluyla ayrımcılık uygulatılmasını 
ifade etmektedir. 

Gebeliğe ve Analık İznine Bağlı Ayrımcılık
Çalışma yaşamında kadının hamilelik veya analık izninden doğan ayrımcılık, gebelik ve 
analık iznine bağlı ayrımcılığı oluşturmaktadır (Yıldırım, 2011: 232).

Nedenlerine Göre Ayrımcılık Türleri
Uluslararası belgelerde veya uluslararası örgütlerin denetim organlarının kararlarında ko-
nularına veya dayandığı nedenlere göre ırk, renk, soy, ulusal veya etnik köken, din ve siya-
si görüşe dayalı ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı, yaş ayrımcılığı, engelli ayrımcılığı, cinsel 
yönelim ayrımcılığı gibi çeşitli ayrımcılık türlerine yer verilmektedir. 

Irk, Renk, Soy, Ulusal veya Etnik Köken, Din ve Siyasi Görüşe Dayalı Ayrımcılık
Toplumda bazı kişi veya gruplar; ırk, renk, soy, köken, din, siyasi görüş veya benzeri ne-
denlerle kategorik olarak ayrımcılığın konusu olabilmektedir. Aralarında biyolojik farklı-
lık olmamasına rağmen, insanlar kendilerini diğerlerinden farklı görerek, diğerlerini öte-
kileştirmekte, diğer insanları grup içinde veya dışında olarak ayırmaktadırlar. Bu farklılık 
ve algılar toplum üyelerinden bazılarına varsayılan nitelikleri nedeniyle eşit olmayan bir 
biçimde davranılmasına neden olduğunda ise ayrımcılık ortaya çıkmaktadır (Emre, 2010: 
9). BM’nin Her Türlü Irk Ayrımcılığı’nın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Söz-
leşmesi ırk ayrımcılığını “siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda veya kamusal 
yaşamın başka bir alanında, insan haklarının ve temel özgürlüklerin eşitlik koşullarında 
tanınmasını ve bunlardan yararlanılmasını bastırma veya tehlikeye koyma amacı taşıyan 
veya sonucu doğuran ırk, renk, soy veya ulusal yahut etnik köken üzerine dayalı her türlü 
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ayırım, dışlama, kısıtlama ve yeğleme” olarak tanımlamıştır (Gülmez, 2009: 57). Bu söz-
leşme dışında birçok uluslararası sözleşme ve ulusal düzenlemede ırk, din, siyasi görüşe 
dayalı ayrımcılık yasaklanmasına karşılık, uygulamada temelinde ekonomik, sosyal, siyasi 
nedenler bulunan bu ayrımcılık türleri tüm şiddeti ile devam etmektedir. Irk ayrımcılığına 
örnek olarak Güney Afrika’da 1960’lı yıllardan itibaren 1990’lı yılların ortalarına kadar 
hükümet tarafından uygulanan sistemli ırk ayrımcılığı (apartheid), ABD’de zenci-beyaz 
ayrımcılığı verilebilir. Ayrıca din ve din içindeki farklı mezheplerin, siyasi görüşlerin özel 
ve çalışma yaşamında ayrımcı unsur olarak kullanılması söz konusudur.

Cinsiyet Ayrımcılığı
Cinsiyet ayrımcılığı “bir kişinin bir kadına/erkeğe cinsiyetine dayalı olarak bir kadına/
erkeğe davrandığı veya davranacağından daha olumsuz veya daha az olumlu davranması 
(doğrudan ayrımcılık) ve/veya biçimsel olarak eşitlikçi görünen davranış ve uygulamala-
rın sonradan kadın/erkek üzerinde ayrımcı etkiler yaratması (Dolaylı ayrımcılık)” olarak 
tanımlanmaktadır (Arslan, 2010: 39). Ancak cinsiyet ayrımcılığı denildiğinde ilk olarak 
akla kadına yönelik ayrımcılık gelmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı cinsiyetlerin ayırıcı özel-
liklerinin her zaman cinsiyete özgü sözde sınırlar içinde kalması gerektiği düşüncesine 
dayanmaktadır (Emre, 2010: 11). Cinsiyet ayrımcılığının kökeninde ekonomik, siyasi, 
ideolojik ve kültürel nedenler yatmaktadır (Yalçın, 2008: 13). Cinsiyet ayrımcılığı kapsa-
mına cinsiyet değiştiren veya farklı cinsel yönelimleri olan kişiler de dâhil edilmekte veya 
bunlara yönelik ayrımcılık cinsel yönelim ayrımcılığı olarak ayrı bir sınıflandırmaya tabi 
tutulmaktadır.

Yaş Ayrımcılığı
Yaş ayrımcılığı “bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, hareket, 
eylem ve kurumsal düzenleme” olarak tanımlanabilmektedir (Arslan, 2010: 49). Yaş ay-
rımcılığı diğer ayrımcılık türlerinden farklı olarak her insanın yaşamının bir döneminde 
karşı karşıya kalacağı ayrımcılık türü olarak dikkat çekmektedir. Yaş ayrımcılığı, gençlik 
veya yaşlılık temelinde ortaya çıkabileceği gibi kişinin yaşıtları tarafından da yaratılabil-
mektedir (Emre, 2010: 9-10). Yaş ayrımcılığı ile kişi hem özel hem de çalışma yaşamında 
karşılaşabilmekte ancak çalışma yaşamında daha belirgin şekilde görülmektedir. Çalışma 
yaşamında her yaş grubundaki kişilerin yaş ayrımcılığı ile karşılaşması söz konusu ol-
makla birlikte yaşlı işçiler, genç işçilere oranla daha fazla yaş ayrımcılığıyla karşı karşıya 
kalmaktadırlar (Baybora, 2010: 38, 40). Araştırmalara göre; yaş ayrımcılığına en fazla uğ-
rayan gruplar 45 yaşın üzerinde ve 25 yaşın altındaki kişilerdir (Şeşen, 2006: 14). Ancak 
yaş sınırı ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Çalışma yaşamının her aşamasında, işe alınma, iş ve işten çıkarılma sırasında görülen 
yaş ayrımcılığı objektif nedenler yerine önyargılara dayanmaktadır. İşverenler, işe alım 
sürecinde ileri yaştaki kişileri; gençlere oranla daha deneyimli ve sadık kabul etmekte an-
cak bedensel ve zihinsel bakımdan daha yetersiz, yeniliklere direnç gösteren, eğitilmeleri 
daha zor kişiler olarak görmektedirler. İşverenler tecrübe sahibi olmadıkları gerekçesiyle 
gençleri kabul etmedikleri işlere, yaşlıları da verimlilikleri ve yaratıcılıkları daha düşük 
olduğu, daha fazla iş kazasına uğradıkları, daha fazla hastalandıkları, teknolojik gelişme-
lere uyum sağlayamadıkları, algılama kapasitelerinin yetersiz olduğu gibi önyargılarla 
kabul etmemekte veya onları işten çıkarmaktadırlar. İşe alma sırasında kriterlere uygun 
olsa bile yaş nedeniyle kişinin işe alınmaması, işyerinin yeniden örgütlenmesi veya kriz 
sırasında yaşlı işçilerin öncelikle işten çıkarılması veya erken emekliliğe zorlanması, uyum 
sağlayamayacakları gerekçesi ile yeni teknolojik uygulamaların dışında bırakılmaları, işte 
yükselme sırasında daha üstün veya aynı özelliklere sahip olsalar bile gençlere öncelik 
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verilmesi, yaşla ilgili gereksiz şakalar yapılması, yaşlılara yönelik ayrımcılık uygulama-
larına örnek verilebilir. Buna karşılık işverenlerin işin gerekleri ile bağlantılı olmaksızın 
alt veya üst yaş sınırı koyması, işe alma veya yükseltmede belirli bir süre, benzer işlerde 
çalışma veya belli bir süre iş deneyimi sahibi olma gibi seçim kriterleri belirlemesi, genç-
lere yönelik yaş ayrımcılığı uygulamalarına örnek oluşturmaktadır (Emre, 2010: 10-11). 
Yaş ayrımcılığı XIX. yüzyılın sonunda Sanayi Devrimi sonrasında doğmuş, bu dönemde 
yaşlı işçiler uzun yıllar işyerinde çalışmalarına rağmen sadece yaşlı oldukları gerekçesi ile 
işten çıkarılmışlardır. Bu sorun 1920 ve 1930’lu yıllardan itibaren ABD ve İngiltere’de tar-
tışılmaya başlanmıştır. İlk olarak 1967 yılında ABD’de İstihdamda Yaş Ayrımcılığı Kanunu 
çıkarılmış, bu kanun ile 40 yaş ve üstü kişilerin çalışma yaşamında yaş ayrımcılığına karşı 
korunması öngörülmüştür. ABD’den sonra diğer gelişmiş ülkelerde de yaş ayrımcılığı ile 
ilgili düzenleme ve uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Bazı ülkelerde belirli bir yaşın 
üzerindeki kişileri, bazı ülkelerde herhangi bir yaş sınırı olmaksızın her yaş grubundan 
kişileri yaş ayrımcılığından korumak amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak yaş 
ayrımcılığının ispatı oldukça güç olduğu için bu düzenlemelere rağmen uygulamada fazla 
bir başarı sağlandığı söylenemez ( Baybora, 2010: 37-38, 43,34 ).

Engelli Ayrımcılığı
BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi engele dayalı ayrımcılık kavramını “engele da-
yanan ayrımcılıktan siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, sivil veya başka alanlarda tüm 
insan haklarının ve tüm temel özgürlüklerin, başkalarıyla eşitlik temelinde, tanınması-
nı, kullanılmasını veya bu hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını tehlikeye koyma veya 
hiçe indirgeme amacı taşıyan veya sonucu doğuran engele dayalı her tür ayrım, dışlama 
veya kısıtlama anlaşılır. Engele dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin reddedilmesini 
de kapsamak üzere, tüm ayrımcılık biçimlerini kapsar” şeklinde tanımlamıştır. Sözleşme 
bu tanımla engellilere yönelik her türlü ayırımcılığı yasaklamıştır (Gülmez, 2009: 101). 
Ancak uygulamada engelliler hem özel yaşamlarında hem de çalışma yaşamlarında özel 
durumları nedeniyle doğrudan ve dolaylı ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
ayrımcılık engelli kadar engelli olmayanları da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sizce cinsiyete dayalı ayrımcılıktan en fazla mağdur olan kimlerdir ?

Dolaylı ayrımcılık ile doğrudan ayrımcılık arasında ne fark vardır?

Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Düzenlemeler

Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler 
Uluslararası örgütlerden BM’in ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeleri genel nitelik-
li insan hakları ile ilgili sözleşmeler içinde veya belli bir konuda ayrımcılığı yasaklayan 
sözleşmelerde yer almaktadır. BM’in konu ile ilgili önemli belgeleri arasında; 26.6.1945 
tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın Başlangıç Bölümü, Anlaşmanın 
1/3, 13/1-b, 55 ve 56. maddeleri, 10.12. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
2, 7, 10, 16/1, 21/2, 23/2, 29/2 ve 3. maddeleri, 3.1.1976 tarihinde yürürlüğe giren Eko-
nomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 2, 3, 7, 10 ve 13. maddeleri, 23.3.1976 
tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26. ve 
27. maddeleri, 21.12.1965 tarihinde kabul edilen Her Türlü Irk Ayrımcılığı’nın Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi’nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. maddeleri; 18.12.1979 
tarihinde kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 
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18.11.1990 tarihli Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair 
Sözleşme, 13.12.2006 tarihli Engelli Hakları Sözleşmesi, 20.11.1989 tarihli Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, 28.7.1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsü İle İlgili Cenevre 
Sözleşmesi sayılabilir. Bunlar dışında halen örgütün oluşturduğu bildirgeler, ilkeler, eylem 
planları, genel yorumlar, İnsan Hakları Komitesi’nin kararları ayrımcılık yasağı ile ilgili 
uluslararası standartların oluşturulmasında etkili olmaktadır (Gülmez, 2009: 47-106, 19; 
Gül ve Karan, 2011: 37-57, 235).

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ayrımcılık yasağı 
ile ilgili düzenlemelere yer veren önemli belgeleri arasında; 16.11.1945 tarihinde kabul 
edilen UNESCO Anayasası’nın 1.maddesi, 14.12. 1960 tarihinde kabul edilen Öğretim 
Alanında Ayrımcılığa Karşı Savaşım Sözleşmesi, 5.10.1966 tarihinde kabul edilen Öğret-
menlerin Statüsü Tavsiyesi, 11.11.1997’de kabul edilen Yüksek Öğretim Akademik Perso-
nelinin Durumu Tavsiyesi sayılabilir.

ILO temel belgelerinde eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda düzenlemeler bu-
lunmaktadır. Bu belgeler arasında; Versailles Barış Anlaşması, 10.5.1944 tarihinde kabul 
edilen Philadelphia Bildirgesi ve 18.6.1998 tarihinde kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel 
Haklar İlkeler ve İzlenmesi Bildirgesi sayılabilir (Gülmez, 2009: 106-115, 120-124). Ay-
rımcılık yasağı ile ilgili olarak kabul edilen temel ILO sözleşmesi 25.6.1958 tarih ve 111 
sayılı İstihdam ve Meslek Alanında Ayrımcılık Sözleşmesi’dir. Sözleşme; iş verme, eğitim 
ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal kim-
lik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmasının ulusal politikalarla önlenmesini, 
fırsat ve uygulama alanında eşitliğin geliştirilmesini öngörmektedir (Gül ve Karan, 2011: 
86). Örgütün çeşitli tarihlerde kabul ettiği ücret, göçmen işçiler, engelliler, yerli halk ve 
kabileler, analığın korunması ve kadınlar, sendikal haklar, sosyal politika, sosyal güvenlik, 
zorla çalıştırma, kısmi süreli çalışma, evde çalışma, özel istihdam büroları, ücretli eğitim 
izni, insan kaynaklarının değerlendirilmesi, iş ilişkisine son verme, istihdam politikası, is-
tihdamın geliştirilmesi ile ilgili çeşitli sözleşmelerde ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenleme-
ler yer almaktadır. Örgütün ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeler bulunan sözleşmeleri 
arasında; 29.6. 1951 tarih ve 100 sayılı Eşdeğerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında 
Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme, 1.7.1949 tarih ve 97 sayılı İstihdam Amacıyla Göç Hak-
kında Sözleşme, 24.6.1975 tarih ve 143 sayılı Kötü Koşullarda Göç ve Göçmen İşçilere 
Fırsat ve Muamele Eşitliğinin Sağlanması Sözleşmesi, 1.6.1983 tarih ve 159 sayılı Özür-
lülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında Sözleşme, 23.6. 1981 tarih ve 156 
sayılı Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İşçilere Eşit Davranılması ve Eşit Fırsatlar 
Tanınması Hakkında Sözleşme, 25.6.1957 tarih ve 105 sayılı Zorla Çalışmanın Kaldırıl-
ması Sözleşmesi, 28.6.1962 tarih ve 118 sayılı İşlem Eşitliği Sözleşmesi (sosyal güvenlik), 
9.9.1964 tarih ve 122 sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi, 23.6.1975 tarih 142 sayılı İnsan 
Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sözleşmesi sayılabilir. Ayrıca tavsiye kararları, örgütün 
çeşitli organlarının kararları, bildirgeler ve eylem planlarında ayrımcılık yasağı ile ilgili 
bazı düzenlemeler yer almaktadır. Denetim organlarının kararları da ayrımcılık yasağı 
açısından önem taşımaktadır (Gülmez, 2009: 149- 237). 

Avrupa Konseyi belgelerinde ayrımcılık yasağı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin 
14.maddesi, 1.4.2005 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 12. 
Protokol, İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi’nin 2/1 maddesi, Ulusal Azınlıkların 
Korunması ile İlgili Çerçeve Sözleşme’nin 4. 6/2 ve 9.maddeleri, 26.2.1965 tarihinde yü-
rürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı ile 3.5.1996 tarihinde kabul edilen Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı’nın 20.maddesi ile V.kısımdaki E maddesi ayrımcılık yasağına yer 
vermektedir (Gül ve Karan, 2011: 66). Ayrıca Avrupa Konseyi, kadınlara yönelik şiddet 
ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak şiddet gören kadınların mülteci statüsün-



Sosyal Politika II38

de korunmasını sağlamak amacıyla 1.8 2014 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlü-
ğe koymuştur. Sözleşme; fiziksel ve psikolojik şiddet ile kadının mağduriyetine yataklık 
edenlerin cezalandırılmasını öngörmektedir. Sözleşme ayrıca kadınlara insan hakları ve 
kadın-erkek eşitliği konusunda eğitim programlarının düzenlenmesini gerekli görmek-
tedir” (Yıldırım, 2015: 39).Bunun dışında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile Irkçılık 
ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun ayrımcılık yasağına yer veren çok sa-
yıda tavsiye kararı bulunmaktadır (Gül ve Karan, 2011: 223-226). Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin ve Sosyal Şartlar ve Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin kararları ayrımcı-
lık yasağı açısından önem taşımaktadır (Gülmez, 2009: 310, 20-21). 

Avrupa Birliği’nde ayrımcılık yasağı ile ilgili ilk düzenleme 25.3.1957 tarihli Roma 
Antlaşması’nda kadın-erkek ücret eşitliği (119. madde) ile vatandaşlık temelinde (7.mad-
dede) yapılmış, 1997 yılına kadar sadece vatandaşlık ve cinsiyet temelli ayrımcılık yasağı 
söz konusu olmuştur. 2.10.1997 tarihinde imzalanan 1.5.1999 tarihinde yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması ile ayrımcılık yasağının kapsamı genişletilmiştir. Avrupa Toplulu-
ğu Antlaşması (ATA) 13. maddesi ile Konsey’e cinsiyet, ırk, etnik köken, din veya inançlar, 
engellilik, yaş ve cinsel yönelim temeline dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla 
gerekli önlemleri alma yetkisi verilmiştir. ATA’nın 13. maddesinde yer alan düzenleme 
doğrudan bir ayrımcılık yasağı içermemekle birlikte, belirtilen ayrımcılık türlerine karşı 
Birliğin önlem almasına olanak tanıyan bir hüküm niteliğindedir. Bu değişiklikten sonra 
daha önce kabul edilen cinsiyet eşitliği ile ilgili direktiflere ek olarak; 2000/43/EC sayılı 
Irk ve Etnik Kökenine Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele Edilmesi İlkesinin Uygulan-
masına Dair Direktif ile 2000/78/EC sayılı İstihdam ve Meslekte Eşit Muameleye Dair 
Genel Çerçeve Oluşturan Direktif kabul edilmiştir. Ayrıca 13.maddede sayılan cinsiyet 
dışındaki tüm alanlarda ayrımcılıkla mücadele etmek üzere topluluk eylem programları 
hazırlanmıştır. 7.12.2000 tarihinde onaylanan Avrupa Birliği’nin Temel Haklar Şartı’nın 
21.maddesinde de cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din 
veya inanç, siyasi veya herhangi bir başka görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, mülkiyet 
doğum, engellilik, yaş ve cinsel yönelim gibi temellere dayanan her türlü ayrımcılık ya-
saklanmıştır. AB üyesi ülkeler için bağlayıcı olan Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki 
Antlaşması’nın 19.maddesinde (Eski ATA madde 13) genel olarak ve 157.maddesinde cin-
siyet temelli ücret eşitliği (Roma Antlaşması 119, eski ATA madde 141) konusunda düzen-
lemeler yer almaktadır. Günümüzde AB Hukuku doğrudan ayrımcılığı sadece cinsiyet, ırk 
veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş, cinsel yönelim ve vatandaşlık temelinde 
yasaklamaktadır. AB hukukunda vatandaşlık temelli ayrımcılık, Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkındaki Antlaşma’nın 18. maddesinde genel olarak; 45.-62. maddeler arasında çalı-
şanların serbest dolaşımı, girişim özgürlüğü, hizmetlerin serbest dolaşımı gibi konular 
çerçevesinde gündeme gelmektedir. Ancak bu düzenlemeler sadece Birlik üyesi devlet-
lerin vatandaşlarını kapsamaktadır (Gül ve Karan, 2011: 72-73). Avrupa Birliği Adalet 
Divanı kararları da ayrımcılık yasağı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Düzenlemeler
Türk hukukunda 1924 Anayasası’ndan bu yana tüm anayasalarda ve birçok yasada 
eşitlik ilkesi ve ayrımcılığın yasaklanması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 1982 
Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” başlığını taşıyan 10/1’de “herkes, dil, ırk, renk, cin-
siyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir” denilerek eşitlik konusunda genel bir düzenlemeye yer verilmiş-
tir. Ayrıca 10. maddenin son fıkrasında tüm devlet organlarına ve idari makamlara bü-
tün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etme yükümlülüğü 
getirilmiştir. 7.5.2004 tarihinde 5170 sayılı kanun ile bu maddeye “kadın ve erkek eşit 
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haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” fıkrası 
eklenmiştir. 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun’la “bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı yorumlanamaz” ek cümlesi ile “çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife 
eşitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
sayılmaz” şeklinde bir ek fıkra eklenmiştir. Ayrıca 10. maddede “hiçbir kişiye, aileye, züm-
reye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağı” belirtilmiştir. Anayasa’nın çalışma ve dinlenme 
hakkını düzenleyen 50.maddesinde ayrımcılık yasağı ile dolaylı ilgisi bulunan kurallara 
yer verilmiştir. Maddenin 1.ve 2. fıkralarında “kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uy-
mayan işlerde çalıştırılamaz”, küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar 
çalışma koşulları bakımından özel olarak korunurlar” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 
Ayrıca 70. maddede kamu hizmetlerine girme hakkı ve ayrımcılık yasağı ile ilgili bir dü-
zenleme bulunmaktadır. 

Anayasa dışında Türk mevzuatında çok sayıda kanunda eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile 
ilgili düzenleme yer almaktadır. Bunlar arasında; 22.5.2003 tarih 4857 sayılı İş Kanunu, 
26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Ceza Kanunu’nun ayrımcılık yasağı ile ilgili 122. maddesi 
yanında 3, 105, 115, 118, 125, 153 ve 216. maddeleri, 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Özür-
lüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanunu’nun 4, 13. 14 ve 15. maddeleri; 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nun 7 ve 125. maddeleri; 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 4.maddesi, 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 68. maddesi 
ve Medeni Kanun’un “Evliliğin Genel Hükümlerini” düzenleyen üçüncü bölümünde eşler 
arasında eşitliği sağlamaya yönelik hükümler, 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmet 
Kanunu’nun 4.maddesi (Kanunun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
olan adı 2011 yılında kanunun kaldırılması üzerine değiştirilmiştir) (Gül ve Karan, 2011: 
93-107; Gülmez, 2009: 666-682, 644-652) ve 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesi sayılabilir.

Çalışma yaşamında eşitlik ve ayrımcılık yasağı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. madde-
sinde eşit davranma ilkesi başlığı altında düzenlenmektedir. Madde ile doğrudan ve do-
laylı ayrımcılık kavramları ilk defa mevzuata dâhil edilmektedir. Madde 5/1’de istihdam 
ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç din ve mezhep ve 
benzeri nedenlerle ayrım yapılamayacağı, 5/2’de işverenin esaslı sebepler olmadıkça tam 
süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşı-
sında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı yer almaktadır. Maddenin 3, 
4 ve 5. fıkralarında ise cinsiyet temeline dayalı farklı işlem ve ayrımcılığa karşı koruma 
öngören düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; 5/3’de biyolojik ve işin niteliği ile ilgili ne-
denler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, 
uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet ve gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı 
işlem yapılamayacağı, 5/4 ve 5/5 fıkralarda aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nede-
niyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı, işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu 
hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılamayacağı be-
lirtilmektedir. 5/6’da işverenin işçilere eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranışları-
nın hukuksal yaptırımı düzenlenmiştir. 5/7’de 20. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
ayrımcılık durumunda ispat yükümlülüğü işçiye verilmekte ancak işçi bir ihlâlin varlığı 
olasılığını güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda işveren böyle bir 
ihlâlin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü tutulmaktadır. “Taciz ve cinsel taciz 5. 
maddede ayrımcılık biçimlerinden biri olarak tanımlanıp, yasaklanmamış olmakla bir-
likte, 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde işçinin ve işverenin cinsel taciz eylemlerini haklı 
neden sayarak, hizmet akdini derhal fesih olanağı tanımıştır. Bu konu 24/II-d ve 25/II-c’de 
düzenlenmiştir (Gül ve Karan, 2011: 102-104; Gülmez, 2009: 588-623).
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Ayrımcılık Yasağı ile ilgili olarak İdil Işıl Gül- Ulaş Karan, “Ayrımcılık Yasağı” ve Mesut Gül-
mez, “İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye” 
kitaplarından yararlanabilirsiniz.

ILO’nun ayrımcılık yasağı ile ilgili temel sözleşmesi hangisidir? İçeriği nedir?

Türkiye’de kadınların işyerinde cinsel tacize karşı korunması hangi kanunlarda düzenlen-
mektedir?

SOSYAL DIŞLANMA

Sosyal Dışlanma Kavramı, Gelişimi ve Yoksulluk Kavramı ile 
İlişkisi 
Sosyal dışlanma kavramını tanımlamak güçtür. Kavram kişilere, ülkelere, zamana, ulusla-
rarası örgütlere göre farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Günümüzde genel kabul görmüş 
bir sosyal dışlanma kavramı bulunmamaktadır. “Ancak genel bir tanım vermek gerekirse 
sosyal dışlanma, belirli bireylerin veya grupların yapısal ve/veya kişisel nedenlere bağ-
lı olarak mekânsal anlamda olmasa da sosyal katılım anlamında tamamen veya kısmen 
içinde yaşadıkları toplumun dışında kalmaları ve toplumdaki yurttaşlığa ilişkin normal 
eylemlere katılamamaları şeklinde tanımlanabilir. Normal eylemler ise üretim, tüketim, 
tasarruf, siyasi ve sosyal nitelikte eylemlerdir” (Sapancalı, 2005(2): 53). “Sosyal dışlanma 
toplumun bir parçası olma anlamına gelen sosyal bütünleşmenin karşıtı olarak ele alındı-
ğında ise sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma ve edil-
me durumu olarak tanımlanmaktadır. Buna göre sosyal dışlanma toplumla bireyin sosyal 
bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik ve siyasi sistemlerin tümünden kısmen veya 
tamamen yoksun olma dinamik sürecini ifade etmektedir” (Çakır, 2002: 84).

Sosyal dışlanma birçok unsurdan oluşmaktadır. Bunlar arasında görecelik, çok boyut-
luluk ve dinamik bir süreç olması sayılabilir. Sosyal dışlanma göreceli bir kavramdır. Zira 
farklı zamanlarda, farklı toplumlarda, farklı anlamlar çağrıştırdığından kavramın içerik 
ve sınırlarının belirlenmesi son derece güçtür. Çok boyutludur. Ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel alanlar gibi birden fazla alanda karşılaşılan sosyal sorunlarla ilgilidir. Bu nedenle 
sosyal dışlanma sosyal politika yanında farklı bilim dallarının da ilgi alanına girmektedir. 
Ayrıca sosyal dışlanma kişilerin temel gereksinimlerini karşılayamamalarından başlaya-
rak toplumla olan bağlarının kopmasına kadar uzanan dinamik bir süreci oluşturmakta-
dır (Sapancalı, 2005 (2): 54; Şahin, 2010: 72). 

Sosyal dışlanma kavramının geçmişi oldukça yenidir. Fransa’da 1960’lı yıllarda yok-
sullardan ideolojik biçimde dışlanmış olarak söz edilmiş, dışlanma kavramı ilk defa Rene 
Lenoir tarafından 1974 yılında yazılan bir kitapta kullanılmıştır. Kitapta dışlanmışlar, eko-
nomik büyümenin sonuçlarından yararlanamayan kişiler olarak belirtilmiş, dışlanmışla-
rın sadece yoksul kişilerden oluşmadığı daha geniş bir kitleyi kapsadığı ifade edilmiştir. 
Lenoir o dönemde Fransız nüfusunun %10’nun toplumdan dışlanmış olduğunu belirtmiş, 
dışlanmış olan grupları da zihinsel ve fiziksel engelliler, intihar eğilimliler, hasta-bakıma 
muhtaç yaşlılar, istismar edilen çocuklar, ilaç bağımlıları, suçlular, tek ebeveynli aileler, 
sorunlu aileler, marjinal kişiler, a-sosyal kişiler ve diğer sosyal uyumsuz kişiler olarak ifa-
de etmiştir. Ayrıca bu kişilerin sosyal koruma dışında kalan sosyal gruplar olduklarını da 
belirtmiştir. Ekonomik büyümenin 1970’li yıllarda yavaşlaması ile birlikte sosyal dışlanma 
Fransa’da bir sorun olarak tanınmış, 1970’li yılların ortalarından itibaren sosyal dışlanma 
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ile mücadeleye yönelik politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. 1980’li yıllarda sosyal refah 
devletinin krize girmesi ve artan sorunlar üzerine kavram daha fazla önem kazanmış, 
dışlanma kavramı farklı sosyal dezavantajlardan söz edilirken kullanılmış, artan işsizlik, 
gecekondulaşma, aile yaşamındaki köklü değişiklikler gibi yeni sosyal sorunlarla ilişkisi 
kurulmuştur. 1990’lı yıllarda da sosyal dışlanma konusunda ulusal düzeyde yoğun çalış-
malar yapılmıştır. 

Fransa’dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de sosyal dışlanma kavram ve politika ola-
rak kabul edilmiştir. Bu ülkelerde 1980 sonrası artan işsizlik, uluslararası göç, refah dev-
letinin gerilemesi kavrama duyulan ilginin artmasında önemli rol oynamıştır. Anglo-Sak-
son geleneğe sahip olan İngiltere’de sosyal dışlanma konusunda çalışmalar ise 1990’ların 
başında başlamış, İşçi Partisi Hükümeti’nin “Üçüncü Yol”u ile birlikte kavrama olan ilgi 
artmış, Bakanlar Kurulu’na doğrudan bağlı bir Sosyal Dışlanma Birimi’nin kurulması ile 
birlikte sosyal dışlanma ülkenin en önemli konulardan biri haline gelmiştir. 

ABD’de ise kavram geniş bir kullanım alanına sahip olamamış, bu ülkede dışlanmış 
gruplar “sınıfaltı” kavramı ile ifade edilmiştir. Sınıfaltı kavramı ise yoksulluktan çok yasa 
dışılık, uyuşturucu kullanımı, evlilik dışı çocuklar, işsizlik ve okul başarısızlığını anlat-
maktadır. Ayrıca ABD’de sosyal dışlanmışlık daha çok etnik kökenli bir yapıya sahiptir. 
ABD gibi gelişmekte olan ülkelerde de sosyal dışlanma kavramı sınırlı olarak kullanılmak-
tadır. Örneğin; Asya ve Afrika ülkelerinde dışlanma, genellikle yoksullukla eş anlamdadır. 
Arap ülkelerinde ise sosyal dışlanma marjinalite olarak görülmekte, dışlanma kişilerin 
kendi kusur ve engeli olarak düşünülmektedir. Latin Amerika’da dışlanma yoksulluk ve 
yoksunluk anlamında ele alınmaktadır (Sapancalı, 2005 (1): 13-22).

Uluslararası örgütler açısından konuya bakıldığında ise sosyal dışlanma kavramını 
benimseyen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) konu ile ilgili çeşitli ülke ve literatür 
çalışmaları bulunmaktadır (Sapancalı, 2005 (1): 22). Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) bu konuda çeşitli çalışmalar yürütmektedirler (Özgökçeler, 2006: 13). 

Sosyal dışlanmanın Avrupa Birliği’nin (AB) temel sosyal politika konularından biri 
haline gelmesi ise 1990’lı yılların başından itibaren sözkonusu olmuştur. “Birlik düze-
yinde sosyal sistemlerin farklı olması nedeniyle sosyal dışlanmaya farklı anlamlar yük-
lenmektedir. Anglo- Sakson geleneği sosyal dışlanmaya birey, Kara Avrupa’sı sosyal grup 
açısından yaklaşmakta, ortak bir tanım yapmak güçleşmektedir. Bu nedenle Birlik sosyal 
ve kültürel dışlanmaya vurgu yapan Fransız yaklaşımının unsurları ile gelir eşitsizliği ve 
maddi dışlanmaya odaklanmış olan Anglo-Sakson geleneğini birleştirmeye çalışarak sos-
yal dışlanmayı yeniden kuramsallaştırmıştır. Bu yeni yaklaşımla yurttaşlık hakları kulla-
nılarak Fransız ve Anglo-Sakson gelenekleri uzlaştırılmaya çalışılmıştır” (Sapancalı, 2005 
(2): 64-65). Sosyal dışlanma ile ilgili olarak 1990 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu 
tarafından “Sosyal Dışlanmayla Mücadelede Ulusal Politikalar Gözlemevi” kurulmuş, 
Gözlemevi tarafından konu ile ilgili çok sayıda rapor hazırlanmıştır. Konunun önem ka-
zanmasında ise sosyal dışlanmanın sosyal ve siyasi sorunlara yol açacağı düşüncesi önem-
li ölçüde etkili olmuştur. Maastricht Antlaşması’na III. Ek Sosyal Politika Protokolü ve 
Sosyal Politika Anlaşması’nda Topluluğun kullanabileceği yetkiler bölümünde sosyal dış-
lanma sorununa ilk defa resmi bir belgede açık bir biçimde yer verilmiştir. Amsterdam 
Antlaşması’nda sosyal dışlanma ile mücadelenin AB’nin temel hedefi olduğuna hukuki 
çerçevede açıklık getirilmiştir. Bu alanda AB düzeyinde uyumlaştırma öngörülmemiş an-
cak üye ülkeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Antlaşmanın 136. ve 
137. maddelerinde ise sosyal dışlanmaya vurgu yapılmıştır. 136. maddede sosyal dışlanma 
ile mücadele Birliğin amaçları arasında belirtilmiş, bu amaçlara ulaşılabilmesi için 137.
maddede Konsey’e sosyal dışlanma ile mücadele edecek yaratıcı yaklaşımlar geliştirme 
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ve bu konudaki deneyimleri değerlendirme görevi verilmiştir (Sapancalı, 2005(2): 61-64; 
Sapancalı, 2007: 59, 83). AB’de sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele gerçek anlamda 
2000 yılında yapılan Lizbon Zirvesi ile başlamıştır Zirvede 2010 yılına kadar istihdam ve 
sosyal uyum yoluyla dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme kapasitesine sahip en di-
namik ve rekabetçi bilgi toplumu olma hedefini öngören “Lizbon Stratejisi” belirlenmiştir. 
Bu hedefe ise mal ve hizmet piyasalarında ve istihdamda yapısal reformların yapılması, 
sosyal koruma sistemlerinin modernleştirilmesi, insana yatırım ve sosyal dışlanma ile 
mücadele yoluyla ulaşılabileceği kabul edilmiştir. Sosyal politika alanında yöntem olarak 
da “Açık Koordinasyon Yöntemi” benimsenmiştir. Bu yöntem ile üye ülkeler kendi ulusal 
uygulamalarını, AB’nin sosyal politikadaki hedeflerine dönüştürme taahhüdü altına gir-
mişlerdir. 2000 Nice Zirvesi’nde de ilk defa AB “Sosyal Politika Gündemi” belirlenmiş, 
Gündem ile 2000-2005 dönemi için sosyal eylemler belirlenmiş, temel ilke olarak sosyal 
politikanın üretken bir unsur haline getirilmesi kabul edilmiştir. Böylece AB’nin sosyal 
dışlanma ile mücadele konusundaki en önemli düzenlemelerinden biri olan “Sosyal Dış-
lanma ile Mücadele Ortak Eylem Programı” ortaya çıkmıştır. Program Lizbon Zirvesi’nde 
benimsenen politikaların eyleme dönüşmesini amaçlamıştır (Yıldırımalp,2014:99-100). 

2000 yılında yapılan Nice Zirvesi’nde Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı kabul edilmiştir. 
Bu şartın 34/3. maddesinde AB’nin; sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için yeterli 
kaynağı olmayan herkese saygın bir yaşam sağlamak amacıyla, topluluk hukuku ve ulusal 
hukuk uygulamalarından kaynaklanan kurallar gereğince, sosyal yardım ve konut hakkını 
tanıyıp, gözeteceği belirtilmiştir (Metin, 2012: 132). Nice Antlaşması’nda ise sosyal politika 
alanında mevcut durumu devam ettirme yaklaşımı benimsenmiştir (Sapancalı, 2005(2): 64).

Avrupa Komisyonu 2006 yılında istihdam ve sosyal içerme politikalarını bütünleş-
tirme gereksinimi doğrultusunda “aktif içerme” kavramı geliştirmiştir. Aktif içerme ile 
üye ülkelere çalışabilecek insanların emek gücünü harekete geçirme, çalışamayacaklara 
yeterli desteğin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan 2010 yılında sona eren Lizbon 
Stratejisi’nin yerini 2010 Mart ayında yayımlanan “Avrupa 2020 Akıllı, Sürdürülebilir ve 
Kapsayıcı Büyüme İçin Avrupa Stratejisi” almıştır (Yıldırımalp,2014:102-104). Akıllı bü-
yüme, sürülebilir büyüme ve kapsayıcı büyüme önceliklerinden oluşan Avrupa 2020’de 
yedi girişimin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Bu girişimlerden birini de Yoksulluğa 
ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu oluşturmaktadır. Bu girişim ile yoksulluk 
ve sosyal dışlanma ile mücadele edilmesi, sosyal içermenin desteklenmesinde AB fonla-
rından daha iyi yararlanmanın sağlanması ve sosyal yenilikçiliğin ve sosyal ekonominin 
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır (Akses, 2014). 

Sosyal dışlanma ile yoksulluk aynı anlamda veya birbirinden iki farklı ve bağımsız 
kavram olarak kullanılabilmektedir. Bu konuda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. 
Bazılarına göre sosyal dışlanma yoksulluk kavramının yeniden adlandırılmasından iba-
rettir. Bazılarına göre ise sosyal dışlanma daha geniş kapsamlı, dinamik ve çok boyutludur. 
Bir görüşe göre sosyal dışlanma yoksulluğu da içeren geniş bir kavram iken, diğer bir 
görüşe göre yoksulluğun sonucu veya nedenidir. Daha geniş kapsamlı olmasının nedeni 
dışlanmış olan kişilerin her zaman yoksul olmamalarından kaynaklanmaktadır. Yoksul 
olmayan kişiler de toplumdan dışlanmış olabilmekte veya kendilerini dışlanmış hissede-
bilmektedirler. Sosyal dışlanma ve yoksulluğun birbirinden farklı olduğunu ileri sürenlere 
göre sosyal dışlanmanın temelinde yoksulluk sorunu olmakla birlikte, dışlanma sadece 
gelir dağılımındaki adaletsizlikten ve bazı toplumsal gereksinimlerin karşılanamamasın-
dan kaynaklanmamaktadır (Şahin, 2010: 74-76). Yoksulluk kişi veya hanehalkı elindeki 
kaynakların yetersizliği anlamında bir bölüşüm sorununu ifade ederken, sosyal dışlan-
ma, ilişkilerdeki sosyal katılımın yetersizliği, sosyal entegrasyonunun olmaması ve güçten 
yoksunluk gibi sorunları ön plana çıkarmaktadır (Adaman ve Keyder, 22).
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Çeşitli araştırmalarda dışlanma riski bulunan veya dışlandığı düşünülen kişiler; işsiz-
ler, vasıfsız işçiler, yoksullar, toprak sahibi olmayanlar, okuma yazma bilmeyenler, engelli-
ler, suçlular, tek ebeveynli aileler, çocuklar, diplomasız gençler, kadınlar, göçmenler, mül-
teciler ve azınlıklar şeklinde sıralanmaktadır. Sosyal dışlanma siyahlar, kadınlar, engelliler 
ve yaşlılar gibi grupları daha fazla etkilemektedir. Irk, cinsiyet, din, dil, etnik köken gibi 
özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayanlar kaynaklara ulaşmada toplumdaki diğer grup-
lara göre daha dezavantajlı durumda bulunmaktadır. AB Komisyonu yoksulluk ve sosyal 
dışlanma riski yüksek olan grupları; uzun dönemli işsizler, tek ebeveynli aileler, yaşlılar 
(özellikle yalnız yaşayan ve kadın olanlar), çok sayıda çocuk ve yaşlıya sahip olan aileler, 
yoksul çocuklar, göçmenler, etnik gruplar özellikle Romanlar, engelliler, evsizler, insan 
ticareti kurbanları, bakım evlerinde yaşayanlar, geçimlik tarım yapan aileler ve toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan kadınlar olarak kabul etmektedir(http:/www.belgeler.
com/blog/152n/cinsiyet_esasli_ayrimciligin_insan_kaynakları-yönetimine-etkileri_the_
effects_of_gender_discrimination_human_resources Erişim Tarihi 06.02.2012). 

Sizce sosyal dışlanma kavramını tanımlamak neden güçtür?

Sosyal Dışlanmanın Nedenleri
Sosyal dışlanmanın nedenlerini kesin çizgilerle belirlemek güçtür. Ekonomik, sosyal, si-
yasal, kültürel, davranışsal, coğrafi, kişisel birçok faktör veya sorun sosyal dışlanmaya yol 
açabilmektedir. Kişilerin konuya bakış açısına göre nedenler farklılaşabilmektedir. Ayrıca 
sosyal dışlanmanın ülkelere göre farklı biçimlerde algılanışına bağlı olarak nedenler de-
ğişebilmektedir. Bu doğrultuda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal dışlanmanın 
nedenleri birbirinden farklılık göstermektedir. Hatta aynı ülke içinde bile kişilerin sahip 
oldukları yaş, cinsiyet, ırk, dil, medeni durum gibi farklılıklar sosyal dışlanmanın neden-
lerini farklılaştırabilmektedir. Ayrıca sosyal dışlanmanın neden ve biçimlerinin birbiri ile 
iç içe geçmiş olması da sorun yaratabilmektedir (Sapancalı, 2005 (1): 65).

AB Komisyonu sosyal dışlanmanın kurumsal/yapısal nedenlerini dört grupta topla-
maktadır. Bunlardan ilki işgücü piyasasındaki değişimdir. Buna küreselleşme, teknolojik 
gelişmeler ve üretim sisteminin yeniden yapılanması eşlik etmektedir. İkinci neden bilgi 
teknolojisindeki gelişmeler ve bilgi toplumunun genişlemesidir. Üçüncü neden nüfusun 
yaşlanması, doğum oranının düşmesi, aile ve toplum yapısında ortaya çıkan değişim, iç 
ve dış göçler, etnik, dini ve kültürel farklılıklarda görülen artış gibi sosyo- demografik de-
ğişikliklerdir. Dördüncü neden ise ekonomik ve sosyal gelişmelerin, bölgesel ve coğrafik 
önyargılar ile kutuplaşmalar oluşturmasıdır.

Literatürde araştırmacıların bakış açısına göre farklı nedenler sıralanmaktadır. Örne-
ğin; Levitas’a göre sosyal dışlanma birbirine bağlı ve iç içe geçmiş üç nedenden kaynaklan-
maktadır. Bunlar; kişilerin veya grupların sahip oldukları veya içine düştükleri gelir yok-
sulluğu, karşı karşıya kaldıkları orta veya uzun süreli işsizlik ve bünyelerinde taşıdıkları 
sosyo-patolojik davranışlar şeklinde sıralanabilir. Atkinson ve Kintrea sosyal dışlanmanın 
temel kurumsal nedenlerini anlatmak amacıyla iskelet bir yapıdan söz etmektedir. Bu yapı 
dört kurumsal alt sistemin başarısızlığına veya yetersizliğine vurgu yapmaktadır. Bu alt 
sistemler kentsel bütünleşmenin teşvik edilmesinde rol oynayan demokratik ve hukuki 
sistemler, iktisadi bütünleşmenin gelişimine destek veren işgücü piyasaları, sosyal bütün-
leşmenin desteklenmesini sağlayan sosyal refah sistemi, kişiler arasında bütünleşmeyi 
sağlayan aile ve topluluk şeklinde sıralanmaktadır. Bu alt sistemlerden birinin yetersiz 
veya başarısız olması sonucunda ise sosyal dışlanma oluşmaktadır. Ancak bir alt sistem 
diğerini tetiklemekte, böylece zincirleme reaksiyon oluşmakta, bu durum dışlanmayı 
daha karmaşık hale getirmektedir (Özgökçeler, 2006: 71-72,76). 
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Sosyal dışlanma kavramının ortaya çıktığı dönem, bu dönemde ekonomik, sosyal, si-
yasal alanda yaşanan yapısal değişimler dikkate alındığında; sosyal dışlanmanın temelde 
birbirine bağlı ve karşılıklı etkileşim içinde olan birçok nedene bağlı olduğu görülmekte-
dir. Bunlar arasında küreselleşme, Keynezyen politikalardan Neo-liberal politikalara geçiş 
(ulus devletlerin rolünün azalması, özelleştirme, kamu harcamalarının azalması), Fordist 
üretim sisteminden esnek üretim sistemine geçiş, gelir dağılımda artan adaletsizlik; işgü-
cü piyasalardaki köklü değişim (işsizlikteki artış, esneklik uygulamaları ve buna bağlı ola-
rak işgücünün çekirdek ve çevre işgücü olarak bölünmesi, kuralsızlaştırma), artan eşitsiz-
lik (gelir dağılımı, istihdam, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, siyasi ve kültürel 
faaliyetlere katılmada), iç göç ile uluslararası göçteki artış, hukuki aksaklıklar, ayrımcılık 
(cinsiyet, yaş ve etnik ayrımcılık ve diğerleri), aile yapısındaki değişim sayılabilir (Özgök-
çeler, 2006: 78; Sapancalı, 2005 (1): 65-126). 

Sosyal Dışlanma Biçimleri 
Sosyal dışlanmanın çok boyutlu olması farklı biçimlerde ortaya çıkmasına ve algılanması-
na neden olmakta (Sapancalı, 2005: 127), bu nedenle sosyal dışlanmanın biçimleri konu-
sunda literatürde genel kabul gören bir sınıflama bulunmamaktadır. Ancak literatürdeki 
farklı sınıflamalar incelendiğinde; sosyal dışlanma biçimleri arasında genelde ekonomik 
dışlanma, mekânsal dışlanma, kültürel dışlanma ve siyasi dışlanmaya yer verildiği görül-
mektedir.

Ekonomik Dışlanma
Ekonomik dışlanma kişilerin gereksinimlerini karşılayacak gelirden yoksun olmalarını 
ifade etmektedir. Yemek, konut, sağlık, eğitim gibi temel gereksinimlerini karşılayacak bir 
gelire sahip olmayan kişi ve ailesi için doğal olarak toplumsal yaşama katılma mümkün ol-
mamaktadır. Ekonomik dışlanmanın en önemli kaynağını işsizlik oluşturmakta ancak bir 
işe sahip olmak ekonomik dışlanmayı önlemeye yetmemektedir. Zira düşük ücretle, kötü 
çalışma koşullarında, sürekli olmayan, sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan güvence-
siz çalışma da ekonomik dışlanmaya yol açmaktadır. Bir iş veya mal varlığı ile insan onu-
runa yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayacak gelire sahip olmak ancak ekonomik dışlanmayı 
önleyebilmektedir. Günümüzde genelde yoksulluk ve işsizlikle ilgili göstergeler ekonomik 
dışlanmanın belirlenmesinde ve uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Avrupa 
ülkelerinde uzun süreli işsizlik, ABD’de düşük ücretli işçiler ve sınıf altındakiler ekonomik 
dışlanmanın göstergesi olarak kabul edilmektedir (Çakır, 2002: 86). 

Mekânsal Dışlanma
Çeşitli nedenlerle belli mekânlara ulaşmada ve bu mekânlardan yararlanmada sorunların 
bulunması mekânsal dışlanmayı ifade etmektedir. Mekânsal dışlanmanın iç içe geçmiş 
iki özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki; toplumun kişiyi yaşadığı mekân veya coğrafya 
nedeniyle dışlaması, ayrımcılığa tabi tutmasıdır. Diğeri ise kişinin bireysel/hanesel maddi 
kaynaklara ulaşma olanaklarından bağımsız olarak, yaşadığı yerdeki kamu hizmetlerinin 
niteliği ve niceliği nedeniyle toplumsal yaşamın içine tam anlamıyla girememesidir. 

Kültürel Dışlanma
Ekonomik nedenlerden bağımsız olarak, toplumsal ve kültürel yaşama katılmama duru-
mu kültürel dışlanmayı ifade etmektedir. Farklı din/mezhep veya etnik kökenden geldiği, 
farklı cinsel yönelime sahip olduğu için kişinin toplumsal yaşamdaki etkinliklere alınma-
ması, farklı davranışlarla veya sürekli engellerle karşılaşması kültürel dışlanmaya örnek 
oluşturmaktadır.
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Siyasi Dışlanma
Çeşitli nedenlerle vatandaşlık haklarını özellikle hukuki ve siyasi hakları tam olarak kul-
lanamama veya siyasi yaşama katılımın doğrudan veya dolaylı olarak engellenmesi, siyasi 
dışlanmayı ifade etmektedir. Bu durum belli kesimlerin kamusal alana güvenlerini kay-
betmesi, siyasetten uzaklaşması veya siyaset karşıtı bir tutum içine girmesine neden ol-
maktadır (Adaman ve Keyder, 9-10). Siyasi dışlanmadan kadınlar, göçmenler ve azınlıklar 
daha fazla etkilenmektedirler. 

Sizce işsizlik kadar yapılan yaratılan işin/istihdamın niteliği neden önem taşımaktadır?

Sosyal Dışlanmanın Sonuçları 
Sosyal dışlanmanın kişi ve toplum üzerinde olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Kişi açı-
sından konuya bakıldığında; kişinin gereksinimlerini sürekli olarak karşılayamaması top-
lumla olan bağlarının zayıflamasına, stres, kaygı, özsaygısını kaybetmesine, çevresine ve 
toplumsal kurumlara güveninin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ayrıca genelde 
sosyal dışlanmış kişilerin ve ailelerinin ruhsal ve fiziksel sağlıkları bozulmaktadır. Araş-
tırmalar bu kişilerin maddi ve psikolojik destek almaları halinde bile tam anlamıyla iyileş-
mediklerini göstermektedir. Sosyal dışlanma ile sağlık ilişkilerinin araştırıldığı bir çalış-
mada; sosyal dışlanmanın stres, kınanma duygusu, güçsüzlük, umutsuzluk gibi sonuçlara 
neden olduğu, bu durumun sosyal bağları zayıflatarak suç oranlarının artmasına ve sağlık 
sorunlarına yol açtığı belirlenmiştir. Toplumsal açıdan ise sosyal dışlanma toplumun ge-
leceği açısından tehdit oluşturmaktadır. Toplumda yoksunluk nedeniyle suç eğilimi ve 
oranının artması, toplumsal kurumların ve normların etkinliğini yitirmesi, yabancılaşma 
hatta toplumsal patlama söz konusu olabilmektedir (Çakır, 2002: 99-100).

Sosyal Dışlanma ile Mücadeleye Yönelik Politikalar 
Sosyal dışlanma ile mücadele ulusal devletlerle, uluslararası örgütlerin gündeminde yer 
almaktadır. Ancak bu konuda henüz önemli bir gelişme sağlandığını söylemek güçtür. 
Sosyal dışlanma ile mücadelede uygulanan politikalar zamana, mekâna göre değişmekte, 
sosyal dışlanmanın biçimine göre farklılık göstermektedir. Bu politikaların bir bölümünü 
yoksullukla mücadelede kullanılan araçlar, bir bölümünü işgücü piyasasının düzenlenme-
si ve istihdama yönelik politikalar, eğitim veya konuttan dışlanma gibi belli bir dışlanma 
alanına yönelik politikalar oluşturmaktadır. Mücadele ülkelerin sosyal modeline göre de 
değişebilmektedir. Örneğin Anglo- Sakson ülkelerde mücadelede özel sektör, İskandinav 
ülkelerinde devlet, gelenekçi Güney Avrupa ülkelerinde aile ön plana çıkabilmekte ancak 
her rejimin kendi içinde de farklılıklar bulunabilmektedir. 

Sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik politikalar üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 
sosyal dışlanmanın önlenmesi, dışlanmış kişilerin toplumla yeniden bütünleştirilmesi ve 
temel hakların geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir.

Sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar arasında en fazla dikkat çeken 
güvenceli asgari gelir veya asgari gelir güvencesi’dir (Sapancalı, 2005 (1) 209). Güvenceli 
asgari gelir genel olarak “toplumdaki yoksul ve mevcut yaşam biçiminden dışlanmış kişi-
lerin asgari olarak geçim olanaklarına kavuşturulması ve toplumla olan bağlarının güçlen-
dirilmesi amacıyla devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar şeklinde tanımlanmaktadır”. 
Avrupa ülkelerinin bir bölümünde geçmişte uygulanan ancak II. Dünya Savaşı’ndan son-
ra önemini kaybeden bu kurum, 1970 sonrası ortaya çıkan gelişmeler karşısında mevcut 
sosyal güvenlik sisteminin yetersiz kalması üzerine yeniden önem kazanmıştır. Güvenceli 
asgari gelir, bazı ülkelerde sosyal dışlanma ile mücadelede kullanılan ulusal asgari ücret-
ten farklıdır. Ayrıca diğer sosyal yardımlardan farklı olarak belli bir neden aranmadan 
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yoksulluk eşiğinin altında kalan tüm kişilere yapılan genel nitelikte bir sosyal yardımdır. 
Bu sosyal yardım karşılıksız olarak veya çalışma koşuluna bağlı olarak verilebilmektedir. 
Güvenceli asgari gelir, her ülkenin hukuki düzenlemelerinde farklı şekilde adlandırılmak-
ta, uygulanma şekli her ülkenin hukuk sistemine göre değişmektedir (Gökçeoğlu Balcı, 
2010). Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde uygulanan sistem, bu ülkeler dışında Güney 
Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde de uygulanmaya başlamıştır (Metin, 2012: 130).

Güvenceli asgari gelir kavramının Fransız hukukunda somutlanmış şekli asgari tutun-
ma geliri’dir. Karşılıksız olan asgari tutunma geliri 1988 yılında yürürlüğe giren bir ka-
nunla düzenlenmiş, daha sonra kanunda farklı tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Asgari 
tutunma geliri’nden kanuna göre 25 yaşın üzerinde olan, kanunda öngörülen süre boyun-
ca Fransa’da yaşayan ve belirli bir yoksulluk sınırının altında geliri bulunan kişiler yarar-
lanabilmektedir. Yardım miktarı kişinin özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Asgari 
tutunma geliri tamamlayıcı nitelikte bir politika olduğundan yardıma hak kazanan kişinin 
bütün gelir kaynakları hesaplanmakta, bu kaynakların asgari tutunma geliri’nin altında 
kalması halinde kendisine aylık olarak karşılıksız yardım yapılmaktadır. Yardım miktarı 
yararlanan kişinin geçim kaynaklarının değişmesi olasılığına karşılık üç ayda bir gözden 
geçirilmektedir. Kanun kişiye gelir desteği yanında onu dışlanmanın her şekline özellikle 
temel eğitim, mesleki eğitim, istihdam, sağlık, konut alanındaki dışlanmaya karşı koru-
maya yönelik düzenlemeler getirmektedir. Kanun; yardımdan yararlanan kişilerin sosyal 
görevlilerin desteği ile tutunma sözleşmesi çerçevesinde toplumla bütünleşme yönünde 
çaba göstermelerini öngörmektedir. Tutunma sözleşmesi topluma katılma için öngörülen 
projeyi, bunun için gerekli araçları, karşılıklı yükümlülükleri ve gerçekleştirilecek faali-
yetlerin takvimini belirlemektedir. Bu sözleşme yardım alacak kişi ve onun bakmakla yü-
kümlü olduğu kişilerle yerel bir komisyon tarafından imzalanmakta, sözleşmenin uygu-
lanmasının izlenmesi görevli bir kişi tarafından yürütülmektedir (Gökçeoğlu Balcı, 2010).

İspanya’da güvenceli asgari gelir bölgesel düzeyde yürütülmekte, bölgesel yönetimler 
kendi belirledikleri yardım sistemini uygulamaktadırlar. Gelir desteğinin süresi bir yıl ol-
makla birlikte süre kişinin gereksinime bağlı olarak arttırılabilmektedir. 25-65 yaşları ara-
sındaki kişiler sistemde yer almakta ancak belli koşulların varlığı halinde 25 yaşın altın-
dakiler de sistemden yararlanabilmektedirler. Yardımların karşılığında kişilerden zorunlu 
olarak çalışmaları veya iş arama, beceri geliştirme veya eğitim programlarına katılmaları 
istenebilmektedir (Metin, 2012: 134).

ABD’de Çalıştırma (Workfare) olarak adlandırılan uygulamada işsiz, yoksul veya dış-
lanmış bir kişinin yardıma veya gelire hak kazanabilmesi için ilgili kamu kurumunun 
göstereceği bir işte çalışması zorunludur. Kişinin çalışmaması halinde kendisine yapılan 
yardım veya gelir kesilmektedir. Örneğin ABD’de 1996 yılında yasalaştırılan workfare 
programına göre çok düşük düzeyde olan bu yardımı alabilmek için, kişinin karşılıksız 
veya düşük bir ücretle, belediyenin veya bir derneğin talebi üzerine, toplumsal fayda sağ-
layacak nitelikte bir işte çalışması gerekmektedir (Sapancalı, 2005 (1) 217).

Dışlanmış kişilerin yeniden toplumla bütünleştirilmesini sağlamak amacıyla işgücü 
piyasasına yönelik politikalar ile sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve içerik olarak geniş-
letilmesine yönelik politikalar uygulanmaktadır. Sosyal dışlanma ile mücadelede işsizlikle 
mücadele büyük önem taşımaktadır. İşsizlikle mücadele edilebilmesi için yeni işlerin- is-
tihdam alanlarının yaratılması ve yaratılan istihdamın insana yaraşır nitelikte olması ge-
rekmektedir. İnsana yaraşır iş (decent work) kavram olarak ilk defa ILO’nun 1999 yılında 
yapılan 87. Uluslararası Çalışma Konferansı’na sunulan raporda evrensel bir hedef olarak 
dünya kamuoyuna sunulmuştur. Örgüte göre insana yakışır iş çalışma yaşamında birey-
lerin temel haklarının korunduğu, yeterli bir gelir ve sosyal koruma sağlayan üretken bir 
iştir. İnsana yakışır işin temel amacı; dünya çapında kadın, erkek tüm bireylere özgürlük, 
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eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insan onuruna uygun istihdam olanaklarının 
sağlanmasıdır. Burada amaç sadece istihdamın yaratılması değil aynı zamanda bu istih-
damın veya yaratılan işin kabul edilebilir olmasıdır. Bu durumda istihdam yaratılırken 
istihdamın niceliği yanında niteliğinin de birlikte düşünülmesi gerekmektedir (Işığıçok, 
2011;111-112). Sosyal dışlanma ile mücadelede işgücü piyasasına yönelik politikalardan 
bir diğeri dışlanmış kişilerin istihdam edilebilmeleri ve istihdamı koruyabilmeleri için 
niteliklerinin işgücü piyasasına uygun hale getirilmesidir. Bu doğrultuda temel eğitim, 
mesleki eğitim önem kazanmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının sosyal dış-
lanmış grupları da kapsama alacak şekilde genişletilmesi ve sosyal güvenlik sistemi içinde 
bu gruplara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi dışlanmış kişilerin toplumla yeniden 
bütünleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak sosyal dışlanma sorunu artarken, 
1980 sonrası izlenen Neo-liberal politikalar sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve içerik 
olarak genişletilmesini büyük ölçüde engellemektedir. 

Son yıllarda yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede temel hakların geliştirilmesi 
önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle BM, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütler yok-
sulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede insan haklarının önemini vurgulamaktadırlar. 
Bu doğrultuda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde yer 
alan temel haklara erişimin sağlanması ve bu hakların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 
Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan haklarının sağlanması bu hakların geliş-
tirilmesi konusunda devletlerin yeterince etkili olduklarını söylemek güçtür (Sapancalı, 
2005 (1) 209-253).

Sizce sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik politikalardan workfare hangi özelliklere sa-
hiptir? 7
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Özet

 Ayrımcılık kavramı ve türlerini açıklamak.
 Ayrımcılık kavramını tanımlamak güçtür. Bu konuda 
ulusal ve uluslararası düzeydeki belgelerde farklı ta-
nımlara rastlanmaktadır. Ancak genel olarak ayrım-
cılık kişinin bir gruba mensup olması veya niteliği 
nedeniyle diğerlerine nazaran farklı işlem görmesi 
ve mağdur edilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrımcılık 
türleri konusunda da farklı sınıflamalar söz konusu-
dur. Ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri ara-
sında doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, taciz, 
cinsel taciz, olumlu ayrımcılık, ters yönlü ayrımcılık, 
sistematik ayrımcılık, emirle ayrımcılığa özendirme, 
gebeliğe ve analık iznine bağlı ayrımcılık yer alır. Ne-
denlerine/kaynaklarına göre ayrımcılık türleri arasın-
da ırk, renk, soy, ulusal veya etnik köken, din ve siyasi 
görüşe dayalı ayrımcılık, cinsiyet, yaş, özürlü ayrımcı-
lığı sayılabilir. 

 Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeleri tanımlamak.
 Ayrımcılık yasağı BM, ILO, Avrupa Konseyi ve AB 
gibi örgütlerin belgelerinde düzenlenmekte ayrıca 
bu örgütlerin bünyesinde oluşturulan çeşitli denetim 
organlarının kararları ayrımcılık konusunda ulusal 
düzenlemelere ışık tutmaktadır. Türkiye’de çeşitli ka-
nunlarda ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeler yer 
almaktadır. Çalışma yaşamında ayrımcılık ise 4857 İş 
Kanunu’nun çeşitli maddelerinde düzenlenmiştir.

 Sosyal dışlanma kavramı, gelişimi, yoksulluk kavramı 
ile ilişkisi, nedenleri, biçimleri ve sonuçlarını açıklamak.
 Sosyal dışlanma göreceli, çok boyutlu ve dinamik 
bir kavramdır. Bu nedenle sosyal dışlanma kavra-
mını tanımlamak güçtür. Ancak genel bir tanım 
vermek gerekirse; sosyal dışlanma belirli bireylerin 
veya grupların yapısal ve/veya kişisel nedenlere bağ-
lı olarak mekânsal anlamda olmasa da sosyal katılım 
anlamında tamamen veya kısmen içinde yaşadıkları 
toplumun dışında kalmaları ve toplumdaki yurttaşlı-
ğa ilişkin normal eylemlere katılmamaları şeklinde ta-
nımlanabilir. Kavram ilk olarak Rene Lenoir tarafın-
dan Fransa’da kullanılmış, bu ülkede 1970’lerin ikinci 
yarısından sonra sosyal dışlanma ile mücadeleye yö-
nelik politikalar geliştirilmiştir. 1980 sonrası sosyal 
refah devletinin krize girmesi ve artan sorunlar üze-
rine kavram daha fazla önem kazanmıştır. Fransa’nın 
ardından diğer Avrupa ülkelerinde de kavram kulla-
nılmaya başlanmıştır. Ancak kavram ABD’de geniş bir 

kullanım alanına sahip olamamıştır. Gelişmekte olan 
ülkelerde de sosyal dışlanma kavramı genelde yok-
sullukla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. AB, Bir-
lik üyesi ülkelerin sosyal dışlanmaya farklı anlamlar 
vermeleri üzerine sosyal dışlanmayı yeniden kuram-
sallaştırmıştır. Sosyal dışlanma kavramı ile yoksulluk 
kavramı ise literatürde aynı veya farklı anlamda kul-
lanılabilmektedir. Ancak literatürdeki hâkim görüşe 
göre yoksulluk bir bölüşüm sorunu iken, sosyal dış-
lanma bunun ötesinde bir anlam ifade etmektedir.

 Sosyal dışlanmanın nedenleri konusunda bir görüş 
birliği bulunmamaktadır. Nedenler ülkelere, kişile-
re ve birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. 
Ancak sosyal dışlanmanın ortaya çıktığı dönemde-
ki ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan yapısal 
değişimler dikkate alındığında; sosyal dışlanmanın 
temelde birbirine bağlı ve karşılıklı etkileşim içinde 
olan birçok nedene bağlı olduğu görülmektedir. Bun-
lar arasında küreselleşme, Keynezyen politikalardan 
Neo-liberal politikalara geçiş (ulus devletlerin ro-
lünün azalması, özelleştirme, kamu harcamalarının 
azalması), Fordist üretim sisteminden esnek üretim 
sistemine geçiş, gelir dağılımda artan adaletsizlik; iş-
gücü piyasalardaki köklü değişim (işsizlikteki artış, 
esneklik uygulamaları ve buna bağlı olarak işgücünün 
çekirdek ve çevre işgücü olarak bölünmesi, kuralsız-
laştırma), artan eşitsizlik (gelir dağılımı, istihdam, 
eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma, siyasi ve 
kültürel faaliyetlere katılmada), iç göç ile uluslararası 
göçteki artış, hukuki aksaklıklar, ayrımcılık (cinsiyet, 
yaş ve etnik ayrımcılık ve diğerleri) ve aile yapısındaki 
değişim sayılabilir.

 Sosyal dışlanmanın çok boyutlu olması, farklı biçimler-
de ortaya çıkmasına ve algılanmasına neden olmakta 
bu nedenle literatürde biçimleri konusunda genel ka-
bul gören bir sınıflama bulunmamaktadır. Ancak bir 
sınıflama yapmak gerekirse; sosyal dışlanma biçimleri 
arasında ekonomik dışlanma, mekânsal dışlanma, kül-
türel dışlanma ve siyasi dışlanma sayılabilir. 

 Sosyal dışlanma kişi ve toplum üzerinde olumsuz so-
nuçlar yaratmaktadır. Kişinin sağlığının bozulmasının 
yanı sıra kişinin gereksinimlerini sürekli olarak karşı-
layamaması toplumla olan bağlarının zayıflamasına, 
stres, kaygı, özsaygısını kaybetmesine, çevresine ve top-
lumsal kurumlara güveninin ortadan kalkmasına ne-
den olmaktadır. Toplumsal açıdan ise sosyal dışlanma 
toplumun geleceği açısından tehdit oluşturmaktadır. 
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 Sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik politikaları 
tanımlamak.
 Sosyal dışlanma ile mücadelede uygulanan politika-
lar zamana, mekâna, sosyal dışlanmanın biçimine, 
ülkelerin sosyal modeline göre farklılık göstermek-
tedir. Ancak politikalar genelde sosyal dışlanmanın 
önlenmesi, dışlanmış kişilerin toplumla yeniden bü-
tünleştirilmesi ve temel hakların geliştirilmesi üzerine 
odaklanmaktadır. Sosyal dışlanmanın önlenmesine 
yönelik politikalar arasında güvenceli asgari gelir, ça-
lıştırma (workfare) dikkat çekmektedir. Dışlanmış ki-
şilerin toplumla yeniden bütünleştirilmesine yönelik 
olarak işgücü piyasasına yönelik politikalar ile sosyal 
güvenlik sisteminin kapsam ve içerik olarak genişle-
tilmesine yönelik politikalar uygulanmaktadır. Son 
yıllarda yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede 
temel hakların geliştirilmesi önem kazanmaya başla-
mıştır. Bu doğrultuda uluslararası sözleşmelerde yer 
alan temel haklara erişimin sağlanması ve bu hakların 
geliştirilmesi gerekmektedir.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. ILO’nun ayrımcılık yasağı ile ilgili temel sözleşmesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. 105 sayılı sözleşme
b. 111 sayılı sözleşme
c. 143 sayılı sözleşme
d. 159 sayılı sözleşme
e. 100 sayılı sözleşme 

2. “Bir kişi veya grubun, ayrımcılığın yasaklandığı neden-
lerden (dil, etnik köken, cinsel yönelim, özürlülük gibi) bi-
rine dayalı olarak insan hak ve özgürlüklerinden, aynı veya 
benzer konumda olduğu diğer kişilerle eşit bir şekilde yarar-
lanmasını ve bunları kullanmasını engelleme veya zorlaştır-
ma niyet ve etkisine sahip her türlü fark, dışlanma, sınırlama 
veya tercih” hangi ayrımcılık türünü oluşturur?

a. Doğrudan ayrımcılık
b. Dolaylı ayrımcılık
c. Cinsiyet ayrımcılığı
d. Engelli ayrımcılığı
e. Yaş ayrımcılığı 

3. Türkiye’de eşit davranma ilkesi ve ayrımcılık yasağı 4857 
sayılı İş Kanunu’nun hangi maddesinde düzenlenir?

a. 5.
b. 7.
c. 10.
d. 13.
e. 25.

4. 1982 Anayasası’nın hangi maddesinde ayrımcılık yasağı 
ile ilgili düzenleme bulunur?

a. 70.
b. 50.
c. 49.
d. 10.
e. 5.

5. Kadın-erkek ücret eşitliği ile ilgili ilk düzenleme AB’nin 
hangi antlaşmasında yer alır?

a. Nice Antlaşması
b. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
c. Maastricht Antlaşması
d. Roma Antlaşması
e. Amsterdam Antlaşması

6. Yaş ayrımcılığı ile ilgili ilk düzenleme hangi ülkede yapıl-
mıştır?

a. ABD
b. İngiltere
c. Almanya
d. Fransa
e. İspanya

7. Aşağıdakilerin hangisi sosyal dışlanma biçimi değildir?
a. Siyasi dışlanma
b. Ekonomik dışlanma
c. Kültürel dışlanma
d. Mekânsal dışlanma
e. Sosyal İçerme 

 
8. Sosyal dışlanma kavramı ilk defa hangi ülkede kullanıl-
mıştır?

a. İngiltere
b. ABD
c. İtalya
d. Fransa
e. İspanya 

9. Aşağıdakilerden hangisi workfare özelliği değildir?
a. Devlet tarafından ödenir.
b. Sosyal dışlanmayı önlemeyi amaçlar.
c. Asgari bir gelir olanağı sağlar.
d. Sosyal yardım niteliğindedir.
e. Karşılıksızdır.

10. Olumlu ayrımcılık ilk defa hangi ülkede gündeme gel-
miştir?

a. ABD
b. İngiltere
c. Almanya
d. İtalya
e. Fransa
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Yaşamın İçinden

Ayrımcılıkla İlgili Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bazı Kararları 

“Coleman davası: Bir kadın oğlunun engelli olması nedeniy-
le işyerinde istenmeyen muamele gördüğünü iddia etmiştir. 
Oğlunun engelli olmasından dolayı bazı günler işe geç gelen 
kadın işverenden izin süresinin oğlunun ihtiyaçlarına göre 
ayarlanmasını talep etmiştir. Ancak kadının bu konudaki 
talepleri işveren tarafından geri çevrilmiş ve kendisi işten 
çıkarılmakla tehdit edilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 
kadının, benzer görevlerde bulunan ve çocuklu olan meslek-
taşlarını emsal kişi olarak kabul etmiş ve onlara talep edil-
diğinde esneklik tanındığını belirlemiştir. Ayrıca çocuğun 
engelliliği temelinde kadına ayrımcılık ve taciz oluşturuldu-
ğuna da karar vermiştir”.
“Johnston davası: Kuzey İrlanda’da çalışan bir kadın po-
lis memuru sözleşmesinin yenilenmediği yolunda şikâyette 
bulunmuştur. Emniyet müdürü savunmasında “kadın me-
murlara ateşli silah eğitimi verilmemesinin, ülke içinde ciddi 
karışıklık durumunda kadın polislerin ateşli silah taşıma-
larının onların öldürülme riskine yol açabileceği gerçeğine 
dayandığını” belirtmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı kadın 
polis memurlarına yönelik bu tehlikenin dikkate alınmasının 
gerekli olduğunu ancak bunun erkekler ve kadınlar için eşit 
ölçüde geçerli olduğunu, kadınların daha büyük bir risk al-
tında olmadıklarını belirlemiştir. Adalet Divanı’na göre ge-
rekçelendirme, hamilelik esnasında çocuğun korunması gibi 
kadınlara özgü biyolojik faktörlerle ilgili olmadıkça farklı 
muamele, kadınları koruma talebine istinaden haklı bir ne-
dene dayandırılamaz”.
“Mahlburg davası: Hamile olan bir kadın, ameliyathane-
lerde zorunlu mesai gerektiren daimi hemşirelik kadrosuna 
kabul edilmemiştir. Gerekçe olarak ameliyathanede zararlı 
maddelere maruz kalacağı ve bunun çocuğuna zarar vereceği 
gösterilmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı kadronun daimi 
olması nedeniyle kadının işe alınmamasının orantısız oldu-
ğunu, doğumdan sonra ameliyathanede çalışabileceğini be-
lirlemiştir. Hamile kadınların çalışma şartlarıyla ilgili kısıtla-
malar kabul edilebilir olsa da, bunlar onlara zarar verebilecek 
görevlerle kesin olarak sınırlandırılmalı, istihdamdan genel 
olarak dışlanmaya yol açmamalıdır”. 
“Kreil davası: Bir kadın silahlı kuvvetlere elektrik mühendisi 
olarak çalışmak üzere başvurmuştur. Silahlı kuvvetlerde ka-
dınların silah kullanmasını gerektiren askeri görevlere alın-
maları söz konusu değildir. Kadınlar sadece sağlık ve müzik 
hizmetlerine girebilirler. Avrupa Birliği Adalet Divanı bu dış-

lamanın fazlasıyla kapsamlı olduğunu zira bütün askeri gö-
revleri kapsadığını belirlemiştir. Divana göre her türlü gerek-
çelendirme, belirli pozisyonlarda tipik olarak yerine getirilen 
görevlerle daha yakından bağlantılı olmalıdır. Hükümetin 
gerekçesinin inandırıcılığı da sorgulanmıştır. Zira kadınlara 
açık olan görevlerde bile kadınlar kendilerini veya başkala-
rını savunma amacıyla temel silah eğitiminden geçmek zo-
rundadırlar. Dolayısıyla bu tedbir gayesiyle orantılı değildir. 
Ayrıca hamilelik esnasında korunma ihtiyacı gibi kadınların 
durumlarına özgü faktörlerle bağlantılı olmadıkça kadınlar 
için daha çok koruma gerekli olması temelinde, kadın ve er-
kek arasında ayrım yapılmamalıdır”.
“Luczak davası: Polonya’da yaşayan ve çalışan bir Fransız 
çiftçi özellikle Polonyalı çiftçileri desteklemek amacıyla ku-
rulan özel bir sosyal güvenlik rejimine girmesine, rejimin 
vatandaş olmayanlara açık olmadığı gerekçesi ile izin veril-
mediğinden AİHM’e şikâyet etmiştir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi, Fransız çiftçinin sürekli olarak bu ülkede ikamet 
etmesi, ülke vatandaşları gibi vergi ödemesi böylece sosyal 
güvenlik sisteminin finansmanına katkı yapması ve daha 
önce genel sosyal güvenlik rejiminde yer alması nedeniyle bu 
rejimden istifade eden Polonyalı çiftçilerle benzer bir duru-
ma sahip olduğuna karar vermiştir”.

Kaynak: Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı ve Avrupa Kon-
seyi, Avrupa Ayrımcılık Yasası Hukuku El Kitabı, 2010, ss. 
28, 24, 47- 49.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Ulus-

lararası Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “Ayrımcılık Türleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Ayrımcılık Yasağı ile 
İlgili Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Ayrımcılık Yasağı ile 
İlgili Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Ulus-
lararası Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

6. a Yanıtınız yanlış ise “Ayrımcılık Türleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

7. e Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Dışlanma Biçimleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Dışlanma Kavramı, Geli-
şimi, Yoksulluk Kavramı ile İlişkisi,” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

9. e Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Dışlanma ile Mücadeleye 
Yönelik Politikalar” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz. 

10. d Yanıtınız yanlış ise “Ayrımcılık Türleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Cinsiyete dayalı ayrımcılıktan en fazla mağdur olanlar kadın-
lardır.

Sıra Sizde 2 
Doğrudan ayrımcılık açık ve belirgindir. Buna karşılık do-
laylı ayrımcılığı ispat etmek zordur. Zira dolaylı ayrımcılık 
farklı gruplara eşit muamele edildiği görüntüsü veren tarafsız 
uygulamaların gerçekte bir grubu diğerine nazaran kayırma 
veya mağdur eden etkiler yaratması ve bu etkilerin işletme-
nin gerekleri ile açıklanmaması durumunu oluşturmaktadır.

Sıra Sizde 3 
ILO’nun ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak kabul edilen temel 
sözleşmesi 111 sayılı İstihdam ve Meslek Alanında Ayrım-
cılık Sözleşmesi’dir. Sözleşme; iş verme, eğitim ve çalışma 
koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal 

görüş, ulusal kimlik ve sosyal köken temelinde ayrımcılık ya-
pılmasının ulusal politikalarla önlenmesini, fırsat ve uygula-
ma alanında eşitliğin geliştirilmesini öngörmektedir.

Sıra Sizde 4
Türkiye’de kadınların cinsel tacize karşı korunması 5237 sa-
yılı Ceza Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmek-
tedir. 

Sıra Sizde 5
Sosyal dışlanma göreceli bir kavramdır. Farklı zaman ve 
toplumlarda farklı anlamlar çağrıştırır. Bu nedenle içerik 
ve sınırlarını belirlemek güçtür. Ekonomik, sosyal, siyasal, 
kültürel birçok alanda karşılaşılan sorunlarla ilgilidir. Çok 
boyutlu olması nedeniyle farklı bilim dallarının ilgi alanına 
girmektedir. Ayrıca kişinin temel gereksinimlerinin karşı-
lanmamasından başlayarak toplumla bağlarının kopmasına 
kadar uzanan dinamik bir süreci oluşturmaktadır. 

Sıra Sizde 6
İşsizlik sosyal dışlanmanın en önemli nedenidir. Kişinin 
işsizlik nedeniyle temel gereksinimlerini karşılayacak bir 
gelire sahip olmaması, onun fiziksel ve ruhsal hastalıklara 
yakalanmasına neden olmakta, uzun süreli işsizlik halinde 
kişi vasıf kaybına uğramakta, bu durum yeni bir iş bulmasını 
güçleştirmektedir. İşsizlikle birleşen yoksulluk ve çaresizlik 
sosyal dışlanmaya yol açmaktadır. Ancak işsizlik kadar ya-
ratılan işin niteliği de önem taşımaktadır. Zira kişinin düşük 
ücretle, güç çalışma koşulları altında kayıt dışı veya standart 
dışı çalışma şekilleri ile çalışmak zorunda kalması, bu zor ko-
şullara karşılık yeterince gelire sahip olmaması aynı işsizlik 
gibi sosyal dışlanmaya yol açmaktadır. Bu nedenle iş kadar 
insana yalışır iş sosyal dışlanmanın önlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır.

Sıra Sizde 7
Workfare sisteminde yoksul veya dışlanmış bir kişinin yar-
dıma hak kazanabilmesi için ilgili kurumun gösterdiği işte 
çalışması zorunludur. Kişinin çalışmaması halinde kendisine 
yapılan yardım veya gelir kesilmektedir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çocuk işçilerin karşılaştıkları riskler ve çocuk işçilere yönelik sosyal politikala-
rı açıklayabilecek,
Gençlerin işsizlik ve istihdam sorunu ve genç işsizlik sorununun çözümüne yö-
nelik politikaları tanımlayabilecek,
Yaşlılık kavramı ve yaşlıların sorunları, yaşlılara yönelik sosyal politikalar Dün-
yada ve Türkiye’de yaşlılarla ilgili sosyal politikaları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler







Sosyal Politika II
Özel Olarak Korunması Gereken 
Grupları I (Çocuklar-Gençler-Yaşlılar)

•	 ÇOCUKLAR	VE	ÇOCUKLARIN	ÇALIŞMA	
YAŞAMINDA	KORUNMASI

•	 GENÇLER	VE	GENÇLERİN	ÇALIŞMA	
YAŞAMINDA	KORUNMASI

•	 YAŞLILAR	VE	YAŞLILARIN	ÇALIŞMA	
YAŞAMINDA	KORUNMASI
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ÇOCUKLAR VE ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
KORUNMASI

Çocuk ve Çocuk İşçi Kavramı 
Çocuk kavramı ülkelere, ülkelerin gelişmişlik düzeyine, kültürlerine ve zamana göre farklı 
şekilde tanımlanabilir (Dursun, 2011: 312). Ayrıca farklı bilim dallarında ve günlük dilde 
çocuk kavramına yüklenen anlamlar farklıdır. Hukukta belli bir yaşın altındakiler çocuk 
olarak kabul edilmektedir (Yıldırım, 2008: 6). Uluslararası hukuktaki genel kabul uya-
rınca çocuk 18 yaşın altındaki birey olarak tanımlanmaktadır (Kılıç, 2011: 83). Nitekim 
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde; daha erken yaşta reşit olma du-
rumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk olarak kabul edilmiştir (Dursun, 2011:312). 
Ancak sözleşme mutlak bir sınır getirmemiş, ulusal düzenlemelerdeki istisnalara izin ve-
ren esnek bir yaklaşım benimsemiştir (Kılıç, 2011: 83). Benzer şekilde Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün (ILO), çocuk işçiliğinin en kötü çalışma biçimlerini ortadan kaldırmayı 
amaçlayan, 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi de 18 yaşın altındaki bireyleri çocuk olarak kabul etmiştir 
(Altan vd., 2004: 243). 

Çocuk işçi kavramı konusunda da genel kabul görmüş bir tanım söz konusu değildir 
(Dursun, 2011: 312). Genelde çocuk işçi tanımında yaş koşulu dikkate alınmakta, ancak 
tanım yapılırken farklı yaş koşulu benimsenmektedir. Ayrıca hangi işlerin çocuk işçiliği 
kapsamına gireceğinin belirlenmesinde de güçlükler yaşanmaktadır. Bu nedenle çocuk 
kavramı gibi çocuk işçi kavramı da ülkelere, ülkelerin gelişmişlik düzeyine, kültürel ya-
pısına ve zamana göre değişebilmektedir. Benzer şekilde uluslararası örgütlerin çocuk 
işçi tanımında esas aldıkları yaş sınırı da değişebilmektedir (Yıldırım, 2008: 6). Örneğin 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) çocuk işçiliği ile 
ilgili verileri 5-14 yaş aralığındaki çocukları kapsamaktadır. ILO’nun farklı dönemlerdeki 
sözleşmelerinde farklı çalışma yaşı belirlenmiştir. Sözleşmelerde aile işleri dışında genel 
olarak asgari çalışma yaşı ilk olarak 14, daha sonra 15 olarak tespit edilmiş, bu yaşın altın-
dakiler çocuk işçi kabul edilmiştir (Kılıç, 2011: 25,37). Yaş ile ilgili temel sözleşme olan, 
çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan, 138 sayılı İstihdama Kabulde 
Asgari Yaş Sözleşmesi’nde, asgari yaş sınırının zorunlu eğitim yaşının bittiği yaşın altında 
ve her durumda 15 yaşın altında olamayacağı hükme bağlanmıştır (Altan vd., 2004: 239). 
“Ancak bu sözleşmede, üye ülkelere, işlerin niteliği, yürütüm koşulları, ülke ekonomisinin 
durumu, getirilen koruma rejimi veya eğitim olanaklarının gelişmişlik düzeyini göre, en az 
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çalıştırılma yaşını bu yaşın altında belirleyebilmeleri konusunda esneklik tanınmıştır” (Al-
tan, 2010: 255). Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’nda çocuk işçi tanımı yapılmamış ancak 
Kanun uyarınca çıkartılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkın-
daki Yönetmelik’te çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak ta-
nımlanmıştır (Sümer, 2011: 53). 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda ise 12 yaşın-
dan küçükler çocuk olarak nitelendirilerek çalışmaları yasaklanmıştır (Altan, 2010: 256).

Sizce neden çocuk işçi konusunda tanım birliği yoktur?

Çocuk İşçiliğinin Tarihi Gelişimi
Çocukların çalıştırılmasına insanlık tarihinin her döneminde rastlanmakta ancak çocuk-
ların çalıştırılma biçimleri her dönemde o döneme özgü farklılıklar göstermektedir. Tari-
hin ilk dönemlerinde çocuklar ailelerine yardımcı olmuş, tarım döneminde, tarımda, aile 
ve akrabaları yanında, kölelik sistemin geçerli olduğu dönemlerde köle olarak çalıştırıl-
mışlardır. Ortaçağ boyunca loncalarda çırak olarak lonca hiyerarşisinin ilk basamağında 
yer almışlardır. Sanayi Devrimi ile birlikte çocuklar, işçi statüsünde çalışma yaşamına gir-
mişlerdir (ÇSGB, 2007: 7). Bu dönemde dokuma fabrikaları ve maden ocaklarında çocuk 
istismarı inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Örneğin İngiltere’de, satın alınmış 4-5 yaşların-
daki çocuklar, kaçmamaları için zincire bağlı olarak çalıştırılmışlardır. Benzer uygulama-
lar İngiltere dışında Fransa, Belçika, Almanya ve diğer ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Çok 
küçük yaştaki çocukların çok kötü koşullarda, çok düşük ücretle, çok uzun süre, ağır ve 
tehlikeli tüm işlerde yoğun biçimde çalıştırılmaları insani nedenlerle tepkilere neden ol-
muştur. Ayrıca ülkenin geleceği açısından sağlıksız nesillerin yetişmesi buna bağlı olarak 
gelecekte nitelikli işgücü sıkıntısı çekileceği endişesi çocuk çalıştırılmasına devlet müda-
halesini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda kadın, çocuk ve gençleri korumaya yönelik ilk 
hukuki düzenlemeler İngiltere’den başlamak üzere diğer ülkelerde de yapılmaya başlan-
mıştır. Bu düzenlemelerle belli bir yaşın altındaki çocukların maden ocaklarında, dokuma 
fabrikalarında çalıştırılmaları ile gece çalıştırılmaları yasaklanmış, günlük çalışma süreleri 
düşürülmüştür. Örneğin, İngiltere’de 1878 tarihli Fabrikalar Kanunu ile tüm sektörlerde 
asgari çalışma yaşı 10’a yükseltilmiş, 14 yaşın altındaki çocukların iş süreleri normal gün-
lük iş sürelerinin yarısına indirilmiştir (Yıldırım, 2006: 9-22). 

19. yüzyılın sonlarında başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerde çocuklara yönelik 
zorunlu eğitim uygulamaları başlamış, zorunlu eğitim süresi zaman içinde yükseltilmiştir 
(Altan, 2010: 247). Çocuklara yönelik ulusal düzenlemeler yanında ilk olarak 1890 Berlin 
Konferansı’nda çocukların çalıştırılma yaşı, çalışma süreleri ve iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin dilek niteliğinde kararlar alınmıştır (Yıldırım, 2006: 8-13). Bunu aşağıda belirtece-
ğimiz diğer uluslararası örgütlerin düzenlemeleri ve çalışmaları izlemiştir. Bu çalışmaların 
yanında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle gelişmiş ülkelerde ailelerin gelir seviyesi-
nin yükselmesi, eğitim olanaklarının artması gibi nedenlerle çocuk işçiliğinde belirgin 
bir azalma sağlanabilmiştir. Ancak küreselleşme, 1980’li yıllardan itibaren izlenen Neo-
liberal politikalar ve bunların yarattığı olumsuz koşullar çocuk işçiliğinde yeniden artışa 
yol açmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçi kullanımı yaygınlaşmış, bu 
ülkelerdeki koşullar adeta Sanayi Devrimi dönemini aratmayacak düzeye gelmiştir. 

Bu nedenle günümüzde sadece devlet tarafından hukuki düzenlemelerin yapılması, 
bunların uygulanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması yeterli olmamakta, ço-
cuk işçiliğinin ortadan kaldırılabilmesi için nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekmek-
tedir. Devlet yanında şirketlerin de sosyal sorumluluklarını kabul etmeleri, temel çalışma 
koşullarına atıfta bulunan Şirket Davranış Kodlarını gönüllü olarak benimsemeleri, Sos-
yal Sorumluluk 8000 Standardını ve Sosyal Etiketleme sistemini uygulamaları, kamu-
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Şirket Davranış Kodları: 
Şirketlerin izlemeyi üstlendikleri 
ilkeleri veya politikaları gösteren 
belgelerdir. Davranış kodlarında 
çocukların çalıştırılması, 
sendikal haklar, zorla çalıştırma 
gibi konularda temel ilkeler 
bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk 8000 
Standardı: Mal ve hizmet 
üretiminin ahlakı boyutunu 
güvence altına almayı amaçlayan 
bir standarttır. Standart; 
çocukların çalıştırılması, zorla 
çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, 
sendikal haklar, ayrımcılık, disiplin 
uygulamaları, çalışma saatleri ve 
ücret gibi konuları kapsamaktadır.

Sosyal etiketleme: Bir şirketin 
ürettiği mal veya hizmete, hangi 
sosyal koşullarda üretildiğini 
gösteren bir etiket veya sertifika 
vermesi uygulamasıdır.
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oyunun, sendikaların bu konuda şirketlere baskı yapmaları çocuk işçiliğinin önlenmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca işçi ve işveren sendikaları ile sivil toplum ör-
gütlerinin toplumun bilinçlendirilmesinde rol oynamaları çocuk işçiliğinin önlenmesinde 
büyük önem sahiptir (Cesur, 2006: 109-115; Tokol, 2008: 120). 

Devlet sizce neden çocuk işçilerin çalıştırılmalarına müdahale etmiştir?

Çocuk İşçiliğinin Nedenleri ve Çocuk İşçilerin Karşılaştıkları 
Riskler 
Çocuk işçiliğe yol açan nedenler çok çeşitlidir. Bu nedenlerin her biri diğerinin hem ne-
deni hem de sonucu olduğundan çocuk işçiliği konusunda kısır bir döngü ortaya çıkmak-
tadır. Araştırmalara göre çocuk işçiliğinin ana nedeni yoksulluktur. Yoksulluk; adaletsiz 
gelir dağılımı, hızlı ve çarpık kentleşme, işsizlik, kaynakların verimli kullanılmaması, hızlı 
nüfus artışı, göç ve kayıt dışı ekonomi gibi birçok soruna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Tor, 2011: 32). 

Eğitim çocuk işçiliğinin önemli nedenlerinden biridir. Eğitimin içerik olarak tatmin 
edici olmaması, eğitimin maliyeti ve erişilebilirliğinin zorluğu, ailelerin bilinçsizliği, eği-
timli işgücünde görülen yüksek işsizlik oranı gibi nedenler çocukların çalışma yaşamına 
girmelerine neden olmaktadır (ÇSGB, 2007: 25). Gelenekler birçok ülkede çocukları ça-
lışmaya yöneltmektedir. Ailelerin çocukları üretim ve sosyal güvenlik aracı olarak görme-
leri, çocukları işe alıştırma, küçük yaşta sorumluluk bilinci verme düşünceleri, çocukları 
ücretsiz aile işçisi olarak kullanma alışkanlıkları (Günöz, 2007: 19), ailelerin eğitim ve 
gelir düzeyi (CSGB, 2007: 28) çocukların özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalıştırılma-
larında önemli rol oynamaktadır. 

Ayrıca çocukların fiziksel özelliklerinden kaynaklanan bazı becerileri, kolay yönetile-
bilir işgücü olmaları (Tor, 2011: 33), her dönem geçerli olan ancak küreselleşme ile birlikte 
daha fazla önem kazanan işgücü maliyetini düşürme, rekabet gücünü arttırma amacı, ye-
rel şirketlerin yanında doğrudan veya dolaylı olarak Çok Uluslu Şirketlerin de ucuz işgücü 
olarak çocukları çalıştırmalarına yol açmaktadır Ekonomik büyüme uğruna ülkelerin ver-
diği tavizler (Cesur, 2006: 26), hukuki düzenlemelerdeki eksiklikler ve denetim yetersizliği 
(Günöz, 2007:21) çocukların çalıştırılmalarında etkili rol oynamaktadır.

Tüm bu nedenlere bağlı olarak gelişmiş, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk iş-
çilerin sayısı yüksektir. ILO’nun çocuk işçiliği ile ilgili olarak hazırladığı bir rapora göre 
dünyada 2012 yılı itibariyle 5-17 yaş grubunda istihdamda 264.427 milyon çocuk bulun-
makta, bunların 167.956 milyonunu çocuk işçiler oluşturmaktadır. Bu rakam 5-17 yaş 
grubu dünya toplam çocuk nüfusunun %10.6’sına karşılık gelmektedir. Bu çocuk işçilerin 
yarısından fazlası yani 85.344 milyonu tehlikeli işlerde çalışmaktadır (Tokol,2015: 398). 
Ancak kayıt dışı sektörde çalışanlarla, ev hizmetlerinde çalışanların istatistiklere yansıma-
dığı, bazı ülkelerde asgari yaşın altındaki çocukların gizlendiği dikkate alınırsa, raporda 
ve ILO istatistiklerde belirtilen rakamların gerçeği tam yansıtmadığı, sorunun daha büyük 
boyutlarda olduğu söylenebilir (Yıldırım, 2008: 17).

Günümüzde çocuklar tüm sektörlerde, evde, sokakta, kayıt dışı, küçük işletmelerde, 
düşük ücretle, uzun süre, her türlü sosyal güvenlikten uzak bir şekilde çalıştırılmakta bu-
nun sonucunda çok sayıda risk ve tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışma ortamı-
nın, yapılan işin çocuklara uygun olmaması çocukların fiziksel sağlığını tehdit etmekte, iş 
kazası ve meslek hastalıkları riskini artırmaktadır. Ayrıca çocuklar çalıştıkları işyerlerinde 
yoğun bir şiddet görmektedirler. Sokakta çalışan çocuklar için ise sokak başlı başına ciddi 
bir risk oluşturmaktadır. Yetersiz beslenme, yaptıkları işlerin özelliği nedeniyle (atık mad-
de toplama, boyacılık gibi) karşı karşıya kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri bu çocukların 
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önemli sorunudur. Ayrıca sokakta çalışan çocuklar sokak çetelerine girebilmekte, madde 
bağımlısı olabilmektedirler. Çocukların çalıştırılmaları çocukların fiziksel gelişimleri ya-
nında ruhsal gelişimlerini de olumsuz yönde etkilemekte, çocuklar çok önemli psikolojik 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çocukların zihinsel gelişimlerinin zayıflaması ise 
çocukları tehdit eden bir diğer sorundur (Tor, 2011: 34-37). 

Çocuk İşçileri Korumaya Yönelik Sosyal Politikalar 

Çocuk İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunması Gereken Alanlar 
Çocuk işçilerin çalışma yaşamında korunması gereken alanlar geçmişten günümüze ulus-
lararası belgelerde ve ulusal düzenlemelerde genel olarak belli alanlarda toplanmaktadır. 
Bunlara aykırı uygulamalar yapılması halinde de çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmekte-
dir. Çocuk işçilerin çalışma yaşamında korunması gereken alanlar;

•	 En	az	çalıştırılma	yaşının	belirlenmesi,	
•	 Çalıştırılan	işler	açısından	çocukların	korunması:	Bu	amaçla	yer	altında,	su	altın-

da, ağır ve tehlikeli işlerde veya çocuğun sağlığı ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde 
etkileyecek her türlü işte çocukların çalıştırılmalarının yasaklanması,

•	 Çalışma	süresi	açısından	korunması:	Bu	amaçla	gece	çalışma	ve	fazla	çalışmanın	
yasaklanması, 

•	 Dinlenme	süreleri	açısından	korunması:	Bu	amaçla	ara	dinlenme,	yıllık	ücretli	izin	
ve hafta tatili ile ilgili özel düzenlemeler yapılması,

•	 İşe	alınırken	ve	işin	devamı	süresince	sağlık	kontrolünden	geçirme	zorunluluğu,
•	 Çocukların	öğrenim	hakkının	korunması,
•	 Çocukların	işyerinde	şiddet	ve	tacize	karşı	korunması,
•	 Çocukların	her	türlü	sömürüye	karşı	korunması	şeklinde	sıralanabilir	(Tandoğan,	

2006: 60-80).

Çocuk İşçilere Yönelik Uluslararası Düzenlemeler 
Çocukların çalıştırılması geçmişten bu yana uluslararası örgütlerin gündeminde yer al-
maktadır. Bu örgütlerden BM’nin konu ile ilgili farklı tarihlerde kabul edilmiş önemli bel-
geleri bulunmaktadır. Bu belgeler arasında; 10.12.1948 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi’nin 
23, 24, 25/2. ve 26/1. maddeleri, 3.1.1976 tarihinde yürürlüğe giren Ekonomik Sosyal Kül-
türel Haklar Sözleşmesi’nin 10/3. maddesi, 26.9.1924 tarihinde Milletler Cemiyeti tarafın-
dan kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nin gözden geçirilip, genişletilmesi ile 
oluşturulan 20.11.1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirisi’nin 7 ve 9. maddeleri ile 20.11.1989 
tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi sayılabilir.

ILO uluslararası örgütler içinde kuruluşundan bu yana çocukların çalışma yaşamında 
korunması konusunda en fazla çalışma yapan örgüttür. Örgüt Anayasası’nın başlangıç bö-
lümünde konu ile ilgili bir düzenleme yer almaktadır. Ayrıca örgüt tarafından farklı tarih-
lerde çok sayıda sözleşme ve tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerinin bir bölümü 
sadece çalışan çocuklarla ilgili iken, bir bölümünde çalışan çocuklarla ilgili bazı düzenle-
melere yer verilmektedir. Bu sözleşmeler tarih sırasıyla 5 ve 6 sayılı sözleşmeler (1919), 7 
sayılı sözleşme (1920), 10, 13, 15, 16 sayılı sözleşmeler (1921), 33 sayılı sözleşme (1931), 45 
sayılı sözleşme (1935), 52 ve 58 sayılı sözleşmeler (1936), 59 ve 60 sayılı sözleşmeler (1937), 
77, 78 ve 79 sayılı sözleşmeler (1946), 101 sayılı sözleşme (1952), 109 ve 110 sayılı sözleşme-
ler (1958), 112 ve 113 sayılı sözleşmeler (1959), 115 sayılı sözleşme (1960), 123 ve 124 sayılı 
sözleşmeler (1965), 127 sayılı sözleşme (1967), 138 sayılı sözleşme (1973), 142 sayılı söz-
leşme (1975) ile 182 sayılı sözleşmedir (1999). Sözleşmeler; en az çalıştırma yaşı, çalışma 
koşulları, sağlık muayeneleri, sağlık ve güvenlik, gece ve yer altı çalışması ile mesleki eğitim 
konularında çocukları koruyucu düzenlemeler içermektedir (Yıldırım, 2008: 55-64). 
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Örgüt başlangıçta en az çalışma yaşı ile ilgili sektörel sözleşmeler kabul etmiş ancak 
26.6.1973 tarihinde kabul edilen 138 sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaş Sözleşmesi ile 
tüm sektörleri kapsayan bir düzenleme oluşturmuştur. Bu sözleşme daha sonra 146 sayılı 
İstihdama Kabulde Asgari Yaş Tavsiye Kararı ile tamamlanmıştır. 17.6.1999 tarihinde de 
bunları tamamlamak amacıyla 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’ni ve 190 sayılı Çocukların Çalıştırılmasının 
En kötü Biçimleri Tavsiye Kararı’nı kabul etmiştir. Örgütün ayrıca farklı tarihlerde kabul 
ettiği çok sayıda tavsiye kararı bulunmaktadır. Örgütün önemli belgelerinden 18.6.1998 
tarihli Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler İle İzlenmesi Bildirgesi’nde çocuk işçili-
ğine etkin şekilde son verilmesi ilkesine yer verilmiştir.

Örgüt 1992 yılında dünyada, çocukların çalışmasına yönelik ilk uluslararası çalışma 
olan Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’nı (IPEC) başlatmıştır. 
Programın uzun vadeli hedefi, çocukların çalıştırılmasına son verilmesi, kısa ve orta va-
deli hedefi ise çocukların korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesidir. Çocukların 
çalıştırılmasının sona ermesi sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine bağlı bu-
lunduğundan ve bunun da gerçekleşmesi kısa vadede güç olduğundan, IPEC önceliğini 
en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği olarak belirlemiştir. Program; ilgili ülkelerde kamu, 
gönüllü kuruluşlar, işçi- işveren sendikaları, basın, aileler ve diğer gruplar tarafından yü-
rütülmektedir (Cesur, 2006:117-118, 123). 

Avrupa Konseyi belgeleri arasında ise 3.5.1996 tarihinde kabul edilen Gözden Geçiril-
miş Avrupa Sosyal Şartı’nın 7. maddesi, 1.7.2000 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakla-
rının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi sayılabilir.

Avrupa Birliği belgeleri arasında 9.12.1989 tarihinde kabul edilen Çalışanların Temel 
Sosyal Hakları Topluluk Şartı’nın 20 ve 22. maddeleri ile 7.12.2000 tarihinde onaylanan 
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndaki çocukların çalıştırılması ile ilgili hükümler sa-
yılabilir. Ayrıca 2.6.1994 tarih ve 94/33 sayılı Gençlerin İşyerinde Korunmasına İlişkin 
Direktif gençler ve çocukların çalıştırılmaları ile ilgilidir (Kılıç, 2011: 50-61). 

Türkiye’de Çocuk İşçilere Yönelik Düzenlemeler 
Türkiye’de çocukların çalışma yaşamında yer almaları çok eski tarihlere dayanır. Ancak 
çocuk istismarı hiçbir zaman için Sanayi Devrimi sonrası batılı ülkelerde görülen boyutlara 
ulaşmamıştır. Çocukların çalışma yaşamında korunması ile ilgili ilk düzenleme ise 1921 
yılında kabul edilen 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mü-
tealik Kanun’dur. Belirli bir bölge ile sınırlı olan bu kanun en az çalışma yaşını düzenlemiş, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu düzenlemeler getirmiştir. 1961 Anayasası’na kadar 
konu ile ilgili başta 8.6.1936 tarih ve 3308 sayılı İş Kanunu olmak üzere çeşitli kanunlarda 
düzenlemeler yapılmıştır. 1961 Anayasası’nda çocukların çalışma yaşamında korunmaları 
ile ilgili anayasal düzeyde ilk düzenleme yapılmış, 1982 Anayasası’nın 10.maddesinde her-
kesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. 7.5.2010 tarih ve 5982 sa-
yılı Kanun’la 10.maddeye eklenen fıkra ile çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine 
aykırı sayılamayacağı hükme bağlanmıştır. Anayasa’nın 50. maddesinde de kimsenin yaşı-
na, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağı, çocukların özel olarak 
korunacakları belirtilmiştir. Anayasa’nın dışında çok sayıda kanun, tüzük ve yönetmelik-
te çocukların çalıştırılmaları ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir (Kılıç, 2011: 16, 61). 
Bunlar arasında; 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu, 24. 4. 1930 tarih ve 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 4.7.1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 
5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu, 26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 31.5.2006 tarihinde 
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kabul edilen, 1.1.2008 ile 1.10.2008 tarihleri arasında kademeli olarak yürürlüğe giren 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sayılabilir (Yıldırım, 2008: 65).

Bu kanunlar arasında en geniş kapsamlı düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer al-
mıştır. Kanun’un 71. maddesi çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağını düzenlemiş-
tir. Bu madde ile 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmaları yasaklanmış ancak 14 
yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocukların, bedensel, 
zihinsel, sosyal ve ahlâki gelişimlerine ve eğitimlerine devam edenlerin okullarına de-
vamını engellemeyecek hafif işlerde çalıştırılmalarına izin verilmiştir. Kanun’da 4.4.2015 
tarihinde yapılan değişiklikle 14 yaşını doldurmamış çocukların da yazılı sözleşme yap-
mak ve izin almak şartıyla sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalıştırılabilecekleri 
kabul edilmiştir. Kanun’da yaş gruplarına bağlı olarak çocukların haftalık çalışma süre-
leri belirlenmiştir. Ayrıca çocukların yaş gruplarına göre çalıştırılabilecekleri işlerin bir 
yönetmelikle belirlenmesi esası kabul edilmiştir. Kanun’da çocuklar için bazı koruyucu 
düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin çocukların maden ocakları ve kanalizasyon gibi yer 
ve su altında çalıştırılmaları, sanayiye ait işlerde gece çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Yıllık 
ücretli izin süresinin 20 günden az olmaması öngörülmüştür. Kanun uyarınca çıkarılan 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile de çocuk 
ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri ve çalıştırılmayacakları işler, çalışma koşulları, işve-
renin ve devletin yükümlülükleri düzenlenmiştir (Sümer, 2011: 53vd; Tandoğan, 2006: 
60-71; Dinç, 2008: 68-90: Tokol,2015:404-405).

Ancak ev hizmetlerinde, tarım sektöründe ailesine yardım amacıyla mevsimlik olarak 
çalışan çocuklarla, çıraklar çocuk işçi olmalarına rağmen işçi statüsü dışında kaldıkların-
dan halen 4857 sayılı İş Kanunu’nun tanıdığı haklardan yararlanamamaktadırlar. Çıraklarla 
ilgili olarak 1977 yılında 2089 sayılı Çırak Kalfa ve Ustalık Kanunu çıkarılmış, 1986 yılında 
bunun yerine 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu yürürlüğe girmiştir. 2001 yı-
lında 4702 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle 3308 sayılı Kanun, Mesleki Eğitim Kanunu 
adını almıştır. Kanun önemli eksiklerine rağmen öğrenci statüsüne sahip olan çırakların 
korunması ile ilgili kapsamlı düzenlemelere yer vermektedir (Yıldırım, 2008: 65-79). 

Ayrıca 1992 yılından itibaren Türkiye’de ILO-IPEC Programı kapsamında çok sayıda 
proje gerçekleştirilmiştir. Resmi kuruluşlar, sendika, meslek kuruluşları, sivil toplum örgüt-
leri ve üniversitelerin katılımıyla yürütülen bu projeler sonucunda zorunlu eğitimin sekiz 
yıla çıkarılması, sokakta çalışan çocuklar için bakım merkezlerinin ve meslek edindirme 
kurslarının açılması, sanayi sektöründe çalışan çocuklar için sağlık hizmetleri, ilköğretimi 
bitiren çocukların çıraklık merkezlerinden yararlanmaları, küçük işyerlerine yönelik İşyeri 
Danışma ve Denetleme Grubu’nun oluşturulması sağlanmıştır. AB üyelik süreci de kanun-
larda konu ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur (Tor, 2010: 38). 

Çocuk işçilerin korunmaları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin çoğunun onaylanma-
sına, geniş kapsamlı hukuki düzenlemeler yapılmasına rağmen Türkiye’de çocuk işçi so-
runu önemini korumaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1994, 1999, 2006 (Tor, 2010: 
27), 2012 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre yıllar itibariyle ekonomik faaliyetlerde 
çalışan çocuk sayısı azalmakla birlikte, 2012 verilerine göre 6-17 yaş grubunda 15.247 
milyon çocuktan %5.9’u ekonomik bir işte çalışmaktadır (Tokol, 2015: 398). Bu verilerin 
sınırlı sayıda hane halkını içerdiği, sokakta çalışan çocukların TÜİK verileri içinde yer 
almadığı düşünülürse Türkiye’de çocuk işçi sorununun çok büyük boyutlarda olduğu söy-
lenebilir (Tor, 2010: 39).

ILO’nun çocuk işçileri korumaya yönelik düzenlemelerinde nasıl bir yaklaşım söz konusudur?
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Sanayi Devrimi sırasında çocukların durumu ile ilgili olarak Charles Dickens’ın Oliver Twist 
adlı kitabını okuyabilirsiniz.

GENÇLER VE GENÇLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASI 

Genç ve Genç İşçi Kavramı 
Gençlik insan yaşamının çocukluktan sonraki evresi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşa-
masıdır. Genelde insan yaşamının en verimli, en önemli evresi olarak kabul edilir (Murat 
ve Şahin, 2011: 96). Çocuk gibi henüz evrensel olarak kabul edilmiş bir genç ve gençlik 
tanımı bulunmamaktadır. Gençlik sosyolojik, psikolojik ve demografik açıdan farklı şekil-
lerde tanımlanabilmektedir. Genel bir tanım yapılamasa da çocukluk dönemi ile gençlik 
döneminin birbirlerinden ayrılmasında genelde demografik faktör/ yaş faktörü kullanıl-
maktadır (Gündoğan, 2001: 5). Ancak kullanılan yaş sınırı da çeşitli faktörlere bağlı olarak 
değişebilmekte, evrensel bir nitelik taşımamaktadır. Örneğin; Avrupa Birliği’nde 15-29 
yaş grubundakiler genç, buna karşılık Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 
yukarıda belirtildiği gibi 18 yaşın altındakiler çocuk kabul edilmektedir. BM, ILO, OECD 
ve diğer uluslar arası örgütlerin istatistiklerde “15-24 yaş grubunda” olanlar demografik 
açıdan genç olarak sınıflandırılmaktadır (Tokol, 2014). Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma 
Planları’nda farklı genç nüfus tanımlarına rastlanmaktadır. Buna göre; genç nüfus tanım-
ları II. Beş Yılık Kalkınma Planı’nda 14-24; III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 14-22, IV. 
ve V. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 12-24, daha sonraki planlarda 15-24 yaş arasındaki 
nüfus için yapılmıştır (Murat ve Şahin, 2011: 96).

Genç işçi konusunda da evrensel bir tanıma rastlanmamaktadır. Sanayileşmiş ülke-
lerde genç işçi tanımında alt sınır, genellikle zorunlu eğitim yaşının sona erdiği yaş kabul 
edilmekte, üst sınır ise değişebilmektedir. ILO’nun 127 sayılı Azami Ağırlık Sözleşmesi’nde 
genç işçi 18 yaşın altındaki işçiyi ifade etmektedir. Sendikal örgütler bazında ise genel-
de literatürde ve kanunlarda belirtilen yaş sınırı yerine 30 veya 35 yaş altındakiler genç 
işçi olarak kabul edilmektedir (Tokol, 2014). Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu çocuk ve 
genç işçiyi tanımlamamıştır. Ancak kanunun 71. maddesindeki düzenlemeden 15 yaşını 
doldurmamış olanların çocuk işçi, 15 yaşını doldurmuş olanların genç işçi olarak kabul 
edildiği anlaşılmaktadır. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkın-
daki Yönetmelik’te ise genç isçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi 
olarak belirtilmektedir (Tandoğan, 2006: 6).

Genç işçiliğin tarihi gelişimi, genç işçileri çalışma yaşamında koruma alanları, genç 
işçilerle ilgili uluslararası ve Türkiye’deki düzenlemeler çocuk işçilerle aynı olduğundan 
aşağıdaki bölümlerde bu konulara tekrar girilmeyecek gençleri yakından ilgilendiren is-
tihdam ve işsizlik sorunu ele alınacaktır. 

Sizce genç tanımında alt sınır hangi kritere göre belirlenir? 

Gençlerin İstihdam ve İşsizlik Sorunları 
Çalışma yaşamında 18 yaşın altındakilerin korunması kadar, 18 yaşın üzerindeki genç-
lerin çalışma yaşamına girmeleri büyük bir önem taşımaktadır. ILO verilerine göre 2013 
yılında 15-24 yaş arasındaki gençlerin %47.4’ü (569 milyon) işgücüne katılmış ancak 
%41.2’si (495 milyon) istihdam edilebilmiş, genç işsizlik oranı %13 (73.7 milyon) olmuş-
tur. Gençlerin istihdam yapısı incelendiğinde; gençler tüm ülkelerde özellikle gelişmek-
te olan ülkelerde kısmi süreli, geçici, kısa süreli veya mevsimlik işlerde çalışmaktadırlar. 
2014 yılında OECD ülkelerinde gençlerin %31’i kısmi, süreli, %24.1’i geçici sözleşme ile 
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istihdam edilmektedir. Gençler arasında kayıt dışı çalışma yaygındır. İnsan onuruna ya-
kışır işe (decent work) geçiş yavaş ve zor olmaktadır. Gençler tüm ülkelerde genellikle 
ortalama ücretin altında çalışmaktadırlar.

Dünyada gençler arasında işsizlik oranı coğrafi farklılıklar göstermekle birlikte 2013 
yılında en yüksek işsizlik oranı %30.2 ile Kuzey Afrika ve %28.3 ile Ortadoğu; en düşük 
işsizlik oranı %10.1 ile Doğu Asya ve Güney Asya bölgelerindedir. Gençler arasında işsiz-
lik oranı yetişkinlere göre bölgesel olarak değişmekle birlikte 2014 yılı itibariyle 2.9 kat 
daha fazladır. Uzun süreli işsizlik gençler arasında yaygındır. Gençler arasında işsizlik ora-
nı yaşa, cinsiyete ve sosyo-ekonomik duruma göre değişebilmektedir. Cinsiyet açısından 
bakıldığında kadınlarda (13.4), erkeklere göre (12.7) ve eğitim seviyesi düşük olanlarda, 
yüksek olanlara göre daha yüksektir (ILO, 2013, ILO, 2014a; 2014b). Etnik köken, ailenin 
gelir düzeyi genç işsizlik oranlarını etkilemektedir (Petrol-İş. 2004: 128-131).

Gençler arasında işsizlik oranının yüksek olması çok sayıda sorunu beraberinde ge-
tirmektedir. Gençlerin iş bulamamaları veya insana yakışır bir işten mahrum olmaları 
gençler açısından yoksulluk, davranış bozuklukları, toplumdan dışlanma, suça yönelme 
gibi sorunlar yaratırken, ülke ekonomisi ve geleceği açısından da ciddi bir tehdit oluştur-
maktadır. Bu nedenle genç işsizliği konusunda uluslararası örgütler ve ulusal devletler so-
runa çözüm bulabilmek, politikalar üretmek zorunda kalmaktadırlar (Erdayı, 2009: 136).

Kayıt dışı çalışma sizce gençler arasında neden yaygındır? 

Genç İssizlik Sorununun Çözümüne Yönelik Politikalar 
Genç işsizliği ile ilgili olarak uluslararası örgütler tarafından çeşitli girişimler başlatılmış-
tır. Bunlar arasında ILO tarafından yürütülen Gençlik İstihdam Programı (Youth Employ-
ment Programme) ile Gençlik İstihdam Ağı (Youth Employment Network-YEN) sayılabi-
lir (Emirgil, 2011: 327). Bunlardan Gençlik İstihdam Ağı, 2001 yılında, BM, ILO ve Dünya 
Bankası arasında gençlerin istihdamına yönelik olarak uluslararası düzeyde oluşturulan 
bir ortaklıktır. YEN çerçevesinde BM Genel Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları 
ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. BM’nin genç istihdamı ile ilgili 2001 yılındaki 
genel kurul toplantısında, tüm ülkelerin genç istihdamına yönelik ulusal hareket planları 
hazırlarken dikkat etmeleri gereken, eğitim ve öğretim programları ile iç içe geçmiş, dört 
öncelikli bir tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu öncelikler; istihdam edilebilirlik, fırsat eşit-
liği, girişimcilik ve istihdam yaratmak şeklinde belirtilmiştir. AB de gençlerin istihdamına 
yönelik geniş kapsamlı çalışmalar ve programlar oluşturmuştur.

Dünyada ulusal düzeyde gençlerin istihdamı ile ilgili birbiri ile bağlantılı iki politika 
yürütülmektedir. Genç işsizliğin nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bu politika-
lar; eğitim politikaları ile aktif işgücü piyasası politikalarıdır. Bu politikalar gençlerin iş 
yaşamına daha fazla katılmalarını sağlamayı, gençlerin iş yaşamına katılmaları sonucunda 
ortaya çıkacak sorunlara karşı önlemler almayı amaçlamaktadır. 

Genç işsizliği sorununun ortadan kaldırılmasında eğitim politikaları önemlidir. Genel 
ve mesleki eğitim sisteminin işgücü piyasanın talepleri doğrultusunda yeniden yapılan-
dırılması işsizlik sorununun çözümü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 
birçok ülkede geniş kapsamlı eğitim reformları yapılmaktadır. Günümüzde Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri başarılı eğitim reformları ile bu konuda önemli gelişmeler sağlamışlardır.

Aktif işgücü piyasası politikaları ise işgücü piyasası ve eğitim sistemindeki aksaklıkları 
giderici rol oynamaktadır. Bu politikalar kişilerin istihdam olanaklarını artırarak, kısa sü-
rede iş bulmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aktif işgücü piyasası politikaları kapsam 
ve uygulama şekli olarak ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu politikalar arasında; 
doğrudan kamu işleri yaratma programları, genç işçi istihdamına yönelik işverene sağ-

İnsana yaraşır iş kavram olarak 
verimli, adil bir ücret getiren, 
işyeri güvenliği olan, aileleri 
sosyal koruma kapsamına alan, bu 
arada insanların kaygılarını dile 
getirmelerine, örgütlenmelerine 
ve hayatlarını etkileyecek 
kararlara katılmalarına olanak 
tanıyan işleri ifade etmek için 
kullanılmaktadır.
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lanan teşvikler, işgücü piyasasına yönelik eğitim programları, gençler arasında girişim-
ciliğin özendirilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, işe yerleştirme hizmetleri ve 
sosyal tarafların katılımının sağlanması sayılabilir (Erdayı, 2009: 141-150).

Doğrudan kamu işleri yaratma programları: Uzun süreli işsizlere yönelik olarak geliş-
tirilmiş programlardır. Birçok ülkede gençlerin çalışma hayatı ile ilişki kurmaları ve bir 
deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla tamamlayıcı bir politika olarak kullanılmak-
tadır. Bu tür programlarda işveren; kamu veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olmaktadır. 
Yaratılan işler genellikle geçici ve sosyal faydası olan işlerdir. İşgücü maliyeti kamu ve 
proje destekleyicileri tarafından karşılanmaktadır. 

Genç işçi istihdamına yönelik işverene sağlanan teşvikler: Bu teşvikler işverenin iş-
gücü maliyetini azaltarak genç işçi talebini arttırmayı amaçlamaktadır. Teşvikler ülkelere 
göre farklılık gösterebilmektedir. Bunlardan bir bölümü, asgari ücretin düşürülmesi gibi 
doğrudan ücret yapısının değiştirilmesine yöneliktir. Bir bölümü ücretler üzerinden alı-
nan vergilerin düşürülmesi, sosyal güvenlik ödemelerinde indirim yapılması veya ücret 
sübvansiyonları gibi ücret dışı işgücü maliyetlerinin düşürülmesini amaçlamaktadır. Teş-
viklerin etkinliği türüne ve uygulanacağı işgücü piyasasına göre değişmektedir (Gündo-
ğan, 2001: 52-56).

İşgücü piyasasına yönelik eğitim programları: Bu programlar mesleki ve teknik eğitimi 
kapsayan programlardan oluşmaktadır. Eğitim programları; çıraklık, staj ve sınıf eğitimini 
birlikte veya ayrı ayrı kapsayabilmekte, özel sektör tarafından oluşturulmuş kurslar yoluyla 
iş tecrübelerini içeren eğitimleri de içerebilmektedir. Programlar işgücü piyasası ile eğitim 
sistemi arasında doğrudan bağlantı kurulmasını sağlamakta, okuldaki istihdam becerile-
rinin eksikliğini telafi etmekte, gençlerin okul sonrası iş bulma olanaklarını artırmaktadır.

Gençler arasında girişimciliğin özendirilmesi: Bu yöntemle gençlerin kendi işlerini 
kurmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gençlerin yeni iş kurmaları önündeki hukuki 
ve kurumsal engellerin yumuşatılması, girişimcilikle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmet-
lerinin verilmesi, mali destek ve düşük faizli kredi uygulamaları söz konusudur (Gündo-
ğan, 2001: 61-62; Erdayı, 2009: 153). 

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri: Gençlere, işgücü piyasasına girmeden önce ve 
sonra işgücü piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla rehberlik ve da-
nışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler, gelişmiş ülkelerde hem eğitim sistemi 
içinde hem de kamu istihdam kurumları aracılığıyla işgücü piyasalarında sağlanmaktadır.

İşe yerleştirme hizmetleri: Bu hizmetler kamu istihdam kurumları veya özel istihdam bü-
roları tarafından verilmektedir. Kurumlar tarafından önce gençlere uygun işler ve farklı seçe-
nekler hakkında bilgi verilmekte ve gençlerin uygun işlere yerleştirilmeleri sağlanmaktadır. 

Sosyal tarafların katılımının sağlanması: Bazı gelişmiş ülkelerde işçi ve işveren örgüt-
lerinin işgücü piyasası ve istihdam politikalarının oluşturulması sürecine formel olarak 
katılmaları söz konusudur.

Gençlere yönelik aktif işgücü politikalarının tümü genç işsizliğin çözümünde aynı öl-
çüde etkili olamamaktadır. Bu politikalardan işgücü piyasasına yönelik eğitim politikaları 
gençlere yönelik programların en etkili olanı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca işgücü pi-
yasasına yönelik eğitim programları, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, işe yerleştirme 
hizmetleri ve sosyal tarafların katılımının sağlanması; birbiriyle iç içe geçmiş politikalar 
olduğundan birbirlerinden bağımsız olarak uygulanmaları başarı şansını azaltmaktadır 
(Erdayı, 2009: 151-158). 

Genç nüfus açısından diğer ülkelere göre önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye’de 
gençlerin istihdam ve işsizlik sorunu çok büyük boyutlardadır. 2014 yılında 15-24 yaş 
grubu için işgücüne katılım oranı %40.8, istihdam oranı %33.5, işsizlik oranı %17.9’dur. 
Gençlerin işsizlik oranı da yetişkinlerin iki katından biraz fazladır (İşveren, 2015:79). Bu 



Sosyal Politika II64

olumsuz tablonun ortaya çıkmasında birbiri ile bağlantılı birçok neden rol oynamaktadır. 
Bunların başında istihdam artışı sağlamaya yönelik bir ekonomik büyümenin sağlana-
maması gelmektedir. Diğer nedenler arasında genç nüfusun fazla olması, kırdan kente 
göç gibi nüfusa bağlı nedenler (Murat-Şahin, 2011:99, 105), eğitime ayrılan payın düşük 
olması, eğitim sisteminin merkezi olması, genel ve mesleki eğitimin işgücü piyasasının 
nitelik taleplerine cevap verememesi, meslek liselerinin yetersizliği gibi eğitim sistemin-
den kaynaklanan nedenler (Erdayı, 2009: 144-147), işgücü piyasasına yönelik düzenle-
melerin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler yer almaktadır. İşgücü piyasasına yönelik 
düzenlemelerin yetersizliğinden kaynaklanan nedenler arasında aktif işgücü piyasası po-
litikalarını belirlemek ve yürütmekle görevli Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kurumsal 
kapasitesinin ve etkinliğinin yeterli düzeye ulaşmamış olması, özel istihdam bürolarının 
işlevlerinin sınırlı olması, istihdamı arttırmaya yönelik teşviklerin yetersizliği, Ulusal İs-
tihdam Stratejisi’nin oluşturulmasında geç kalınması, özel sektör ile sivil toplum örgütle-
rinin konuya gereken ilgiyi göstermemeleri sayılabilir (Murat-Şahin, 2011:99, 106).

Aktif işgücü piyasası politikaları arasında sizce en başarılı olan hangisidir? 

YAŞLILAR VE YAŞLILARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASI 

Yaşlılık Kavramı ve Yaşlıların Sorunları 
Yaşlılık; çocuk ve genç kavramı gibi çok yönlü bir kavramdır. Bu nedenle genel kabul gö-
ren, yaşlılığı tüm yönleri ile açıklayan bir yaşlılık tanımı yapmak oldukça güçtür. Yaşlılık 
kavramı toplumlara, kişilere ve zamana göre değişebilmektedir. İklim, çevre, beslenme, 
yapılan işin niteliği, yaşam şekli, cinsiyet, kalıtım, kültürel özellikler genel bir yaşlılık ta-
nımının yapılmasını güçleştirmektedir (Altan, 2010: 268). Yaşlılık, çocuk ve genç kavramı 
gibi biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kronolojik boyutları olan çok yönlü bir 
kavramdır (Arpacı, 2005:15). 

Yaşlılık farklı açılardan “Biyolojik yaşlılık, Fizyolojik yaşlılık, Fonksiyonel yaşlılık, 
Kronolojik yaşlılık, Sosyal yaşlılık ve Duygusal yaşlılık başlıkları altında tanımlanabilmek-
tedir. Biyolojik yaşlılık, zamana bağlı olarak insan vücudunun yapı ve fonksiyonlarında 
meydana gelen değişiklikleri ifade etmektedir. Fizyolojik yaşlılık, değişikliklere bağlı ola-
rak ortaya çıkan kişisel ve davranışsal özelliklerdir. Fonksiyonel yaşlılık, aynı yaşta kişi-
lerle karşılaştırıldığında, kişilerin fiziksel görünüş, hareketlilik, dayanıklılık, koordinas-
yon, düşünsel kapasite gibi gözlenebilir özelliklerine göre belirlenen yaşlılıktır. Kronolojik 
yaşlılık, kişinin doğumundan itibaren geçen zamana göre bir yıllık birimler esas alınarak 
yapılan yaşlılık tanımıdır. Sosyal yaşlılık, kültürel yapıya ve sosyal özelliklere göre toplum-
lara göre değişen, toplumun diğer üyeleri tarafından ve kişilerin kendilerine yükledikleri 
sosyal rol ve beklentilerdir. Duygusal yaşlılık, kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı ola-
rak yaşam görüşü ve şeklinin değişmesidir” (Baybora, 2007: 5-6). 

Bu yaşlılık kavramları arasında kronolojik yaşlılık diğerlerine göre kullanılması kolay, 
objektif ve somut bir gösterge olduğu için yaşlılığın tanımlanmasında daha fazla tercih 
edilmektedir (Altan, 2010: 268). Örneğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı bir ayı-
rımda kronolojik yaşı dikkate alarak, 45-59 yaş arasını orta yaş, 60-74 yaş arasını yaşlılık, 
75-89 yaş arasını ileri yaşlılık, 90 ve üstünü ihtiyarlık şeklinde sınıflandırmıştır. Yaşlılık; 
farklı sosyal bilim dallarında farklı yaşlarda başlatılsa da çalışma ekonomisi açısından 65 
yaş genel kabul görmektedir. Gelişmiş ülkelerin büyük bölümünün sosyal güvenlik sis-
temlerinde kronolojik yaş olarak 65 yaş (bazı ülkede emeklilik yaşı 60 veya 65 yaş üstü 
olabilmektedir) yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Gerontologlar tarafından 
da 65 yaş üstü yaşlı olarak tanımlanmaktadır (Arpacı, 2005: 17).
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Yaşlılık tanımları farklı olsa da yaşlılık sorunlarla dolu bir dönemi ifade eder. Yaşlıların 
birbiri ile iç içe geçmiş çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların bir bölümü yaşlı-
nın fiziki, ruhsal ve ekonomik durumundan, bir bölümü yaşadığı ülkenin ekonomik, sos-
yo-kültürel politika ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır (Kurt-Beyaztaş-Erol, 2010: 
35). Yaşlıların yaşadıkları sorunlar; sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, psikolojik sorun-
lar ve sosyo-kültürel sorunlar şeklinde gruplanabilmektedir (Arpacı, 2005: 121). Yaşlıların 
en önemli sorunlarının başında sağlık sorunları gelmektedir. Yaşlılar gençlere göre daha 
fazla hastalanmakta, bu durum sağlık giderlerinin artmasına ve yaşam kalitelerinin düşme-
sine neden olmaktadır. Yaşlılarda görülen hastalıkların başında demans, alzheimer, görme, 
işitme, uyku, yürüme, denge bozuklukları, osterporoz, osteoartroz ve malnütrisyon gibi 
hastalıklar gelmektedir. Yaşlıların bakım sorunu, yaşlı istismarı ve ihmali sağlık sorunları 
ile bağlantılı diğer sorunlar arasında yer almaktadır (Kurt-Beyaztaş-Erol, 2010: 36).

 Ekonomik sorunlar yaşlıların büyük bölümünün ana sorununu oluşturmaktadır. Ge-
lirin emeklilik veya yaşlılıktan dolayı işten ayrılma nedeniyle azalması ve artan sağlık so-
runlarına bağlı gider artışı yaşlıları olumsuz etkilemekte, yoksullukla karşı karşıya kalabil-
mektedirler. Gelirin azalışının yanı sıra emekliliğe özgü diğer sorunlar, yaşlıları psikolojik 
sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Yaşlılıkta psikolojik değişiklikler; eskiye aşı-
rı bağlılık, değişen koşullara uyum sağlayamama, yeniliklerden korkma ve egoizm şeklinde 
sıralanabilir. Yaşlılarda yaşlanma ile birlikte sosyal rollerini, kendilerine güven ve otoritele-
rini kaybetme, yetersizlik, çaresizlik, işe yaramama, yalnız kalma, başkalarına bağımlı olma 
ve ölüm korkusu başlamaktadır. Yaşlıların sosyo-kültürel sorunları arasında ise aile yapı-
sındaki değişme, barınma, şehir yaşamına uyum sağlayamama, yalnızlık, rol ve statü kaybı, 
kuşaklar arası çatışma ve ulaşım gibi sorunlar yer almaktadır (Arpacı, 2005: 121-124).

Ayrıca yaşlılar sosyal dışlanma ve ayrımcılığa uğrayabilmektedirler. 

Fonksiyonel yaşlılık ile krolonojik yaşlılık arasındaki farklar sizce nelerdir?

Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Oluşturulma Nedenleri ve 
Uluslararası Düzenlemeler 
Yaşlılığa yönelik sosyal politikaların geçmişi oldukça yenidir. Dünya nüfusu içinde yaşlı-
ların oranının ve yaşlıların sorunlarının artması ile birlikte önem kazanmaya başlamıştır. 
Yaşlıların öncelikle gelişmiş ülkelerde genel nüfus içindeki oranlarının artmasında doğum 
oranlarının azalması (Mandıracıoğlu, 2010: 40), gençlerin I. ve II. Dünya Savaşı başta ol-
mak üzere savaşlar nedeniyle birçok ülkede yaşamını kaybetmesi, teknoloji ve tıptaki geliş-
melere bağlı olarak yaşam kalitesinin ve ortalama yaşam süresinin artması buna bağlı ola-
rak yaşlı ölüm oranlarının düşmesi önemli rol oynamıştır (Altan, 2010: 268-272). Dünyada 
halen yaşlı nüfusun artış oranı genel nüfus artış oranından daha yüksektir. 1950-2050 yıl-
ları arasında dünya nüfusunun dört kat, yaşlı nüfusun 10 kat artacağı, 2050 yılında her beş 
kişiden birinin 60 ve üstü yaşta olacağı tahmin edilmektedir (Mandıracıoğlu, 2010: 39-40).

Yaşlılara yönelik sosyal politikaların oluşturulmasında; yaşlıların dünya nüfusu içinde 
oranının artmasının yanı sıra geleneksel aile yapısından, çekirdek veya tek ebeveynli aile 
yapısına geçişin özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlıların bakım sorununu beraberinde getir-
mesi, II. Dünya Savaşı sonrası Keynezyen politikalar çerçevesinde benimsenen “sosyal dev-
let ilkesinin” gereklerini yerine getirme zorunluluğu, insani nedenler önemli rol oynamıştır 
(Altan, 2010: 272-274). Ayrıca nüfusun yaşlanması ile birlikte kamunun tasarruf oranının 
düşmesi, sağlık ve emeklilik ödemelerinin özellikle gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde art-
ması sonucu sosyal güvenlik sistemlerinin çıkmaza girmesi, yaşlı nüfusun işgücüne katılım 
oranının düşük olması sonucu işgücü arzının azalması tehlikesi, yaşlı bağımlılık oranın-
daki artış gibi ekonomik nedenler (Mandıracıoğlu, 2010: 44), devletlerin özellikle gelişmiş 
ülkelerde yaşlılara yönelik sosyal politikalar oluşturmalarına neden olmuştur.
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Yaşlıların korunması ile ilgili uluslararası çalışmalar ise 20. yüzyılda başlamıştır. BM, 
WHO, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO), ILO, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi örgütler bu konu ile ilgili olarak 
çeşitli belge, ilke ve programlar oluşturmuşlardır. Ancak bu uluslararası örgütlerin yaşlı-
ların korunması ile ilgili çalışmaları özel olarak korunması gereken diğer gruplara oranla 
daha sınırlı düzeydedir. Yaşlılarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı önemli belgeler arasında 
10.12.1948 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi’nin 25. maddesi, 1991 yılında BM Genel Kurulu 
tarafından kabul edilen Yaşlılık İlkeleri yer almaktadır. Ayrıca 3.5.1996 tarihinde kabul 
edilen Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 23. maddesi, 7.12.1989 tarihinde kabul 
edilen Avrupa Birliği belgelerinden Temel Haklar Şartı’nın 25. maddesi konu ile ilgilidir. 

Geleneksel aile yapısından çekirdek ve tek ebeveynli aile yapısına geçiş neden ortaya çıkar?

Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar 

Dünyada Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar 
Dünyada yaşlılara yönelik sosyal politikalar ülkelerin ekonomik ve sosyo-kültürel yapıla-
rına göre farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu politikaların kapsamı yaşlıların 
sağlık, ekonomik, sosyo-kültürel ve psikolojik sorunlarının önemli bir bölümünü içerecek 
şekilde oldukça geniştir. Buna karşılık bu sorunun gelişmiş ülkeler kadar geniş boyutlara 
ulaşmadığı gelişmekte olan ülkelerde; yaşlılarla ilgili politikaların henüz yeterli düzeyde 
olmadığı görülmektedir. 

“Günümüzde gelişmiş ülkelerde yaşlılarla ilgili sosyal politikalar yaşam kalitesini ve 
genel sağlığı artırmaya odaklanmıştır. Üretken, başarılı ve bağımsız bir yaşlanma ana he-
deftir. Başarılı yaşlanma ise sağlık yanında, psikolojik ve sosyal yönden de tam bir iyilik 
halinin varlığını ifade etmektedir. Hayatta kalma süresinin uzunluğu, biyolojik ve zihinsel 
sağlık, sosyal yeterlilik ve üretkenlik, kişisel kontrol ve hayattan zevk alma başarılı yaş-
lanmanın göstergeleri olarak kabul edilmektedir” (DPT, 2007: 1). Bu ülkelerde geçmişte, 
yardıma gereksinim duyan yaşlıların, bakımı ve korunması öncelikli hedef iken, günü-
müzde yaşlıların ve ailelerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, sağlıklı ve başarılı yaşlanarak 
toplumsal yaşama daha aktif biçimde katılmaları öncelikli hedef haline gelmiştir (Danış, 
2009: 71). Bu nedenle bu ülkelerde yaşlılara yönelik sosyal politikalar hızla gelişmekte ve 
bireylerin tercihleri göz önüne alınmaktadır. Yaşam kalitesinin arttırılmasının evrensel öl-
çütlerini ise uygun barınma koşulları ve donanımlar, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme, 
sağlık ve giyim gereksinimlerinin karşılanması, sağlıklı aile ilişkilerinin kurulması, tüke-
tici davranışlarının belirlenmesi, yeterli gelir ve ekonomik kaynakların rasyonel yönetimi 
oluşturmaktadır (Çohaz, 2010: 122). 

Yaşlılara yönelik ulusal sosyal politikaların kapsamı ülkelere göre değişmekle birlikte 
sosyal sigortaların kapsamı içinde yaşlılık sigortası, bakım sigortası (Seyyar, 2006: 301) 
gibi uygulamalar yer almaktadır. Bunlardan yaşlılık sigortası yaşlılara yönelik sosyal po-
litika uygulamalarının en yaygın olanıdır. Yaşlılık sigortasının amacı kişilerin yaşlanma 
sonucu işgücünden ayrılmaları nedeniyle ortaya çıkan gelir azalması ve gelir kaybını telafi 
ederek tüketim ihtiyaçlarını sağlamak ve kişiyi güvence altına almaktır (Taşçı, 2010: 183). 
Yaşlılık sigortasından sağlanan en önemli güvence yaşlılık aylığı bağlanmasıdır. Aylık bağ-
lanma koşulları ülkelere göre değişmekle birlikte ilgili kanunlarda öngörülen yaş, sigorta-
lılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Yaşlılar için yaşlılık aylığına (emeklilik aylığı) hak kazanmak kadar bu aylığın kişinin 
emeklilik öncesi yaşam standardını devam ettirebilecek düzeyde olması da önemlidir. Ge-
lişmiş ülkelerde sosyal sigortalara ilave olarak özel sigortalar kapsamında ikinci bir aylık 
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alan kişilerin emeklilik sonrası dönemde daha iyi bir yaşam standardına kavuştukları gö-
rülmektedir. Ancak halen gelişmiş ülkelerde bile özel sigorta sisteminden yararlanan yaşlı 
sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle yaşlılık aylığına hak kazanan birçok emekli, gelirleri-
nin yeterli olmaması karşısında yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kalmaktadır. 
Özellikle bu duruma erken emeklilik uygulamalarında daha sık rastlanmaktadır. Yaşlılık 
aylığının yeterli olması halinde de bazı emeklilerin psikolojik nedenlerle veya çalışma 
arzu ve gücünde olmaları nedeniyle yeniden çalışma yaşamına döndükleri görülmek-
tedir. “Ancak kural olarak emeklilik yaş haddine ulaşan bir kişinin artık çalışamayacağı 
varsayıldığından, yaşlılık aylığı almaya hak kazanan emeklilerin yeniden çalışması bazı 
ülkelerde hukuki düzenlemelerle sınırlandırılabilmektedir” (Oral, 2008: 136-138). Buna 
karşılık bazı gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin artması nedeniyle yaşlı bağım-
lılık oranının yükselmesini engellemek amacıyla yaşlıların çalışma yaşamına girmeleri 
teşvik edilmektedir. Örneğin İngiltere’de Yeni Politikalar 50+, İşe Dönüş Yolları gibi prog-
ramlarla yaşlı çalışanları işte tutmaya yönelik programlar yürütülmektedir (Alcock- May- 
Rowlingson, 2011: 514). Ancak yaşlıların çalışma yaşamına girebilmeleri önünde de bazı 
engeller bulunmaktadır. Bunlar arasında; yaşlının mesleki niteliklerinin çalışma hayatının 
değişen koşullarına uyum sağlayamaması yer almaktadır (Taşçı, 2010: 184). 

Bu sorunu giderebilmek amacıyla yaşlıların kendi mesleklerinde veya yeni bir meslek-
te eğitilmelerine yönelik politikaların oluşturulması gerekmektedir. Yaşlıların çalışma ya-
şamına girmeleri önündeki engellerden diğerleri ise çalışma sürelerinin yaşlıların gerek-
sinimlerine uygun olmaması ve yaş ayırımcılığı şeklinde sıralanabilir. Çalışma sürelerinin 
düzenlenmesi konusunda son yıllarda gelişmiş ülkelerde önemli gelişmeler sağlanmış, 
kısmi süreli çalışma, evde çalışma, geçici iş ilişkisi, iş paylaşımı gibi esnek çalışma şekilleri 
ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Genelleşmiş kanılar veya günlük önyargılara dayanan 
yaş ayrımcılığı ise yaşlıların işe girmelerinde, işin devamında ve işten çıkarılmalarında söz 
konusu olmakla birlikte en fazla işe girişte önemli bir engel oluşturmaktadır. Yaş ayrım-
cılığına yönelik olarak gelişmiş ülkelerin bir bölümünde düzenlemeler bulunmakta, “bu 
düzenlemelerin giderek insan haklarını vurgulayan bir içerikte olduğu görülmektedir”. 
Günümüzde ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerle, AB’ye üye bazı ülkeler Eşitlik Di-
rektifi çerçevesinde yaş ayrımcılığı ile ilgili kanunlar kabul etmişlerdir (Baybora, 2007). 

Yaş ayırımcılığı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Dilek Baybora’nın, Çalışma Hayatında Yaş Ayı-
rımcılığı, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2007) adlı kitabından yararlanabilirsiniz. 

Halen dünyada yaşlıların yarısından çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu 
ülkelerde yaşayan yaşlıların önemli bir bölümü günde bir doların altında gelire sahiptir. 
Gelişmekte olan ülkelerin bir bölümünde ise henüz düzenli yaşlılık aylığı (emeklilik aylı-
ğı) uygulaması söz konusu değildir (Mandıracıoğlu, 2010: 42-43). Bu nedenle düzenli bir 
yaşlılık aylığına sahip olmayan, çalışma yaşamına giremeyen, girse bile çok düşük ücret-
le, kötü koşullarda çalışmak zorunda kalan yaşlıların yoksulluğa karşı korunması önem 
kazanmaktadır. Bu durumda olan yaşlıların korunması için özellikle gelişmiş ülkelerde 
kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamında çok çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. 
Bunlardan en yaygın olanı, sosyal güvenlik garantisi olmayan veya gelir yetersizliği nede-
niyle yoksul duruma düşen belli bir yaşın üzerindeki yaşlılara bu durumları devam ettiği 
sürece sürekli gelir veya aylık bağlanmasıdır. Bunun dışında yaşlılara temel gereksinimle-
rini karşılamak üzere sürekli olmayan parasal yardım veya ayni yardımlar yapılmaktadır 
(Alper, 2011: 173-174).

Bu ödemelerin dışında muhtaç durumda olan yaşlılara kamu sosyal güvenlik harca-
maları kapsamında devlet tarafından çeşitli sosyal hizmetler sunulmaktadır. Bunlar ara-
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sında sağlık hizmetleri sayılabilir. Bu kapsamda yaşlılara karşılıksız veya çok düşük bir 
bedel karşılığında devlete ait sağlık kuruluşlarından yararlanma olanağı sağlanmaktadır 
(Altan, 2010: 280; Alper, 2011: 173).

Kurumsal Bakım hizmetleri yaşlılara sunulan hizmetlerden bir diğeridir. Kurumsal 
bakım hizmetleri; huzurevi, yaşlı bakımevi, sokak yaşlıları yardım evi, yaşlılara diğerleri-
ne göre daha fazla kişisel özgürlük sağlayan yaşlı apartmanları, yaşlı köyleri gibi kurumlar 
aracılığıyla verilmektedir. Bu kurumlar hukuki düzenlemeler çerçevesinde merkezi veya 
yerel yönetimler, özel kişiler, vakıflar, dernekler tarafından kurulabilmektedir. Özel kişiler 
tarafından işletilenler dışında bu kurumlardan, geliri olanlar belli bir bedel ödeyerek, ol-
mayanlar bedel ödemeden yararlanabilmektedirler (Ek, 2007: 64-77). 

Ancak günümüzde gelişmiş ülkeler huzurevi, bakımevi gibi kurumsal bakım hizmet-
lerinin yaşlılar üzerinde sosyal izolasyon, duygusal çöküntü, depresyon, yabancılaşma gibi 
olumsuz etkiler yaratması, yaşlı istismarının artışına yol açması, işletme maliyetlerinin 
yüksek olması nedeniyle toplum temelli bakım modellerine yönelmeye başlamışlardır. Bu 
ülkelerde kurum bakımı devam ettirilmekte ancak evde bakım hizmetleri önem kazan-
maktadır. Evde bakım hizmetleri ile bakıma gereksinim duyan yaşlıların kendi evleri veya 
çevrelerinde bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmeleri hedeflenerek, yaşam kalitelerinin 
artırılması amaçlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri kapsamına evde yardım, evde takip 
hizmetleri, ev sağlık hizmetleri, süreli bakım, evlere yemek servisi, evlere bakım onarım 
hizmetleri gibi hizmetler girmektedir. Halen Kanada’da, Avrupa ülkelerinin önemli bir 
bölümünde, Japonya, Tayvan, Endonezya gibi birçok ülkede evde bakım hizmetleri uygu-
lanmaktadır. Evde bakım hizmetleri hukuki düzenlemeler çerçevesinde merkezi ve yerel 
yönetimler, özel kuruluşlar tarafından verilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde gündüz kendisini bakacak durumda olmayan yaşlılara gündüz saat-
leri içinde bakım ve destek hizmeti sunan günlük merkezi, günlük bakım merkezi, günlük 
hastane, gündüz hastaneleri gibi adlara sahip merkezler hizmet vermektedir. İngiltere’de 
yaşlı bakımında oldukça yaygın olan bu merkezler tek bir amaca veya farklı amaçlara yö-
nelik olabilmektedir. Sağlık, spor, beslenme, rehabilitasyon, kişisel bakım, hukuki ve mali 
sorunlara yardım, boş zamanların değerlendirilmesi, sosyal aktiviteler düzenlenmesine 
yönelik hizmet ve programlar sunan bu merkezler hizmetlerini sürekli çeşitlendirmekte-
dirler (Danış: 340-345). 

Dünyada gelişmiş ülkelerde yaşlılara yönelik politikalar içinde yer alan evde bakım neden 
önemlidir?

Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar 
Türkiye yaşlanma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleşeceği ülkelerden biridir. Türkiye’de 
toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun oranı 2012 yılında %7.5 düzeyindedir. 2008-2040 yıl-
ları arasında yaşlı nüfusun %201 oranında artacağı tahmin edilmektedir (Mandıracıoğlu, 
2010: 43). Yapılan tahminlere göre Türkiye’de 2050 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranı %17.32’e yükselecektir (Yıldız, 2015: 435).

Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikaların kapsamı henüz gelişmiş ülkelerdeki 
boyutlara ulaşamamıştır. Ancak bu konuda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye’de 
yaşlılık sigortası yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarının başında gelmektedir. 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre; yaşlılık sigortasın-
dan belli bir süre prim ödeyen (7200-9000 gün veya 20-25 tam yıl) ve kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını dolduran sigortalılar prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak yararlanmak-
tadırlar. Ancak emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren kademeli olarak yükseltilerek, 2048 
yılında kadın ve erkeklerde 65 yaşına çıkacaktır (Alper, 2011: 186). Türkiye’de 2015 Mart 

Kamu sosyal güvenlik 
harcamaları, vergilerle finanse 
edilen, karşılıksız, yararlanmak 
için doğrudan herhangi bir 
yükümlülük yerine getirme 
koşulu aranmayan primsiz sosyal 
güvenlik uygulamalarını ifade 
etmektedir.

Huzurevi, ihtiyacı olan yaşlı 
kişileri huzurlu bir ortamda 
korumak ve bakmak, sosyal 
ve psikolojik gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla kurulan yatılı 
sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
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ayı itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 7.615.687 kişi yaşlılık aylığı 
almaktadır (Alper, 2015:239). Halen yaşlılık sigortasından yararlanan kişi sayısı sınırlı, 
yaşlılık (emeklilik) aylığının miktarı oldukça düşüktür. Yaşlılık aylığına ek olarak 170’i 
aşan kurum ve kuruluş tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumu olarak üyelerine ek garan-
tiler sağlamaktadırlar. Bu kurumlar arasında en başarılı olanı askeri personel için oluş-
turulan Ordu Yardımlaşma Kurumu’dur (OYAK). Kurum üyelerine tazminat niteliğinde 
ödemelerin yanı sıra, ikinci emeklilik aylığı da ödemektedir. Tamamlayıcı sosyal güvenlik 
hizmeti veren diğer bir kurum 28.3.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile oluşturulan Bireysel Emeklilik Şirketleri’dir. Bu şirketlere 
18 yaşın üzerindeki kişiler istedikleri takdirde kayıt olabilmekte, en az 10 yıl prim ödemek 
ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanmakta, toptan ödeme veya aylık 
olarak birikmiş tasarruflarını alabilmektedirler (Alper, 2014: 228-231). 

Türkiye’de yaşlılık aylığının düşük olması, erken emeklilik uygulamaları ve psikolojik 
nedenlerle yaşlıların önemli bir bölümü emekli olduktan sonra yeniden çalışma yaşamına 
dönmektedir. Ancak yaşlılık aylığı almaya hak kazanan emeklilerin yeniden çalışması ko-
nusunda sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen bazı sınırlamalar nedeniyle, bu durumda 
olan emeklilerin büyük bir bölümü düşük ücretlerle kayıt dışı çalışmak zorunda kalmak-
tadır. Ayrıca yaş ayrımcılığı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlıların işe girme-
sinde, işin devamında ve işten çıkarılmalarında söz konusu olmakta ancak yaş ayrımcılı-
ğını engellemeye yönelik hukuki düzenlemeler henüz bulunmamaktadır.

Türkiye’de düzenli bir yaşlılık aylığına sahip olmayan, çalışma yaşamına giremeyen, 
girse bile çok düşük ücretle çalışmak zorunda kalan yaşlıların yoksulluğa karşı korunması 
önem kazanmaktadır. Bu durumda olan yaşlıların korunması için bazı hukuki düzenle-
meler yapılmıştır. Bunlardan 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile 65 ya-
şını doldurmuş, hiçbir gelire sahip olmayan, muhtaçlığını kanıtlayan, Türk vatandaşları-
na muhtaçları süresince aylık bağlanmaktadır (Alper, 2014: 234). Bu Kanun çerçevesinde 
2015 Mart ayı itibariyle SGK verilerine göre yaşlılık aylığı alan kişi sayısı 668.349 kişidir 
(Alper, 2015:239 ) Ancak bu aylık Türkiye’nin sosyo-ekonomik koşulları ve asgari ücret 
dikkate alındığında henüz 65 yaşüstü yaşlıların gereksinimlerini karşılamaktan çok uzak-
tır. Bu kanunlardaki düzenlemeler dışında yaşlılar; yerel yönetimler ve Kızılay tarafından 
yoksullara yapılan ayni ve nakdi yardımlardan yararlanabilmektedirler (Altan, 2010: 283).

Sosyal hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini devletin doğrudan 
üstlenmesi 1963 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün kurulması ile gerçekleşmiştir. 1982 Anayasası’nın 61. maddesi Sosyal Hiz-
metler alanına giren grupları açık bir şekilde belirlemiş, korumaya, bakıma, yardıma ve re-
habilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelik tanıyarak, devletin bu alanda gerekli 
teşkilat ve tesisleri kurması veya kurdurması hükmünü getirmiştir (7.5.2010 tarih ve 5982 
sayılı Kanun ile Anayasa’nın 10. Maddesinde yaşlılara pozitif ayrımcılık öngörülmüştür).

Anayasa’nın bu hükmü doğrultusunda hazırlanan 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile; sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetlere, 
devletin denetim ve gözetiminde halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütün-
lük içinde yürütülmesi esası getirilmiştir. Kanunun çeşitli maddelerin farklı fıkralarında 
yaşlılarla ilgili hizmet uygulamalarına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Ancak 3.6.2011 
tarih ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kanun’un adı Sosyal Hizmetler Kanu-
nu olarak değiştirilmiştir. Bu KHK ile sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili yeni bir yapılan-
maya gidilmiş, bu çerçevede oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye’deki 
tüm sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili kurum ve kuruluşları bünyesi içine almıştır. Ba-
kanlık bünyesinde yaşlı ve engellilerle ilgili olarak Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Mü-
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dürlüğü oluşturulmuştur. Müdürlüğün adı 25.4.2013 tarih ve 6462 sayılı Kanun’da yer alan 
düzenleme çerçevesinde Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak değiştiril-
miştir. 2828 sayılı Kanun’un öngördüğü esaslar doğrultusunda yaşlılara yönelik hizmetler;

•	 Huzurevleri	ile	Huzurevi	Yaşlı	Bakım	ve	Rehabilitasyon	Merkezleri	Yönetmeliği,	
•	 Özel	Huzurevleri	ile	Huzurevi	Yaşlı	Bakım	Merkezleri	Yönetmeliği,
•	 Kamu	Kurum	ve	Kuruluşları	Bünyesinde	Açılacak	Huzurevlerinin	Kuruluş	ve	İşle-

yiş Esasları Hakkında Yönetmelik
•	 Yaşlı	Hizmet	Merkezlerinde	Sunulacak	Gündüzlü	Bakım	ile	Evde	Bakım	Hizmetle-

ri Hakkında Yönetmelik olmak üzere 4 yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.
Yaşlılara yönelik kurumsal bakım; huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon 

merkezleri aracılığıyla yatılı olarak sağlanmaktadır. (http://www.evh.gov.tr/tr/html/8155/
Yasli+Bakim+Hizmetleri. Erişim tarihi 21.2.2014). Buna göre; o dönem itibariyle Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 107; Diğer bakanlıklara bağlı 2; belediyelere ait 20; 
dernek ve vakıflara ait 31; azınlıklara ait 7; özel sektöre ait 130 olmak üzere 297 huzur evi 
bulunmaktadır (http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-yaslilara-hizmet-veren-ku-
ruluslar, Erişim tarihi 12.10.2015). 

2828 sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan Yönetmelik doğrultusunda Türkiye’de evde 
bakım ile ilgili bir proje 1993 yılında SHÇEK genel Müdürlüğü tarafından dört büyük 
ilde uygulanmış ancak başarılı olmamıştır. Buna karşılık Ankara Büyükşehir Belediyesi 
evde bakım hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi evde sağlık destek hizmetleri ile bu 
alanda diğer belediyelere örnek olmuşlardır. 

Halen büyük şehirlerde az sayıda özel işletme ücretli tıbbi bakım ve refakat hizmeti 
sunmaktadır. 

Kendi evlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara yönelik gündüzlü bakım hizmeti mo-
deli olarak uygulanan Yaşlı Dayanışma Merkezleri (Danış: 346-347) ise başarılı olmadı-
ğından, organize edilerek Yaşlı Hizmet Merkezi olarak yeniden açılmıştır (Çohaz, 2010: 
124). Halen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5. Özel yaşlı hizmeti 
merkezi 1 olmak üzere toplam 6 Yaşlı Hizmet Merkezi bulunmaktadır (http://eyh.aile.gov.
tr/uygulamalar/turkiyede-yaslilara-hizmet-veren-kuruluslar, Erişim tarihi 12.10.2015). 

Türkiye’de yaşlılara yönelik ne tür sosyal politikalar oluşturulmuştur?

Türkiye’de yaşlılıkla ile ilgili bilgiler için http://www.aile.gov.tr yararlanabilirsiniz.

Yaşlı Hizmet Merkezi, yaşlıların 
yaşam kalitesinin artırılması 
amacıyla gündüzlü bakım ve evde 
bakım hizmeti sunmak üzere 
açılan ve faaliyet gösteren yaşlı 
hizmet merkezidir.
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Özet
Çocuk işçilerin karşılaştıkları riskler ve çocuk işçilere 
yönelik sosyal politikaları açıklamak.
Çocuk ve çocuk işçi kavramlarını tanımlamak olduk-
ça güçtür. Kavramların anlamı zamana, toplumlara, 
ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve kültürlerine göre de-
ğişebilmektedir. Uluslararası sözleşmelerde çocuğun 
genelde 18 yaşın altındaki birey olduğu yönünde ge-
nel bir eğilim söz konusu iken, çocuk işçi kavramı ko-
nusunda uluslararası belgelerde ve ulusal düzenleme-
lerde, yapılan işin niteliği genelde dikkate alınmakta, 
bu doğrultuda farklı yaş sınırı altındaki bireyler çocuk 
işçi kabul edilmektedir.

 Çocuklar tarihin her döneminde çalıştırılmış ancak 
çocukların işçi statüsü ile çalışma yaşamına girmele-
ri Sanayi Devrimi’nden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi 
Devrimi sonrası çocuklar en ağır koşullarda özellikle 
dokuma ve maden ocaklarında çalıştırılmışlardır. Bu 
dönemde çocukların karşı karşıya kaldığı koşullar 
birçok romana da konu olmuştur. Çocukların istis-
marının önemli boyutlara ulaşması üzerine kamuo-
yunun baskısı ve gelecekte nitelikli işgücü gereksini-
minin karşılanamayacağı endişesi ile devletler çocuk 
işçilere yönelik kanunlar çıkarmışlardır. Uluslararası 
alanda da konu öncelikle ele alınmış, çok sayıda ör-
güt çocukların çalışma koşulları ile ilgili devletlere yol 
gösterici düzenlemeler yapmışlardır. Eğitim yaşının 
yükseltilmesi, ailelerin gelir düzeyinin artması, ulusal 
ve uluslararası düzenlemelerin etkisiyle çocuk çalış-
tırılmasını engelleme yolunda gelişmeler sağlanmış 
ancak küreselleşme, neo-liberal politikalar özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde çocuk işgücüne olan talebi 
yeniden arttırmıştır. 

 Çocuk işçiliğinin önemli nedenleri arasında yoksul-
luk, eğitim, gelenekler, işverenleri talebi, mevzuat 
eksikliği, denetim yetersizliği sayılabilir. Çocukların 
çalışma hayatında karşılaştıkları riskler ise fizyolojik 
ve ruhsal sorunlar şeklinde belirtilebilir.

 Çocuk işçileri korumaya yönelik uluslararası ve ulusal 
düzeyde politikalar oluşturulmaktadır. Uluslararası 
düzeyde BM, ILO, AK ve AB belgeleri bulunmakta-
dır. Ulusal düzeyde Türkiye’de çocukları çalışma yaşa-
mında korumaya yönelik olarak başta anayasa olmak 
üzere çok sayıda kanunda çocuk işçilerin en az çalış-
tırılma yaşı, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları, 
gece çalıştırılmaları, sağlık kontrolleri gibi konularda 
düzenlemeler yapılmış, zorunlu eğitim süresi 8 yıla 
çıkarılmıştır. 187 ülkede uygulanan IPEC Projesi çer-

çevesinde Türkiye’de önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
Ancak kanuni düzenlemelere rağmen çocuk işçilerin 
sayısı tüm dünyada ve Türkiye’de büyük boyutlarda-
dır. Çocuk işçilerin sayısının azaltılmasında sadece 
hukuki düzenlemeler yeterli olmamakta, çocuk işçili-
ğine yol açan nedenler ortadan kaldırılmadıkça çocuk 
işçiliği sorununun çözümü zor görülmektedir. Çocuk 
işçiliği konusunda çok sayıda sözleşme oluşturan ILO 
bu gerçekten hareketle çocuk işçiliğinin tamamen 
ortadan kaldırılması yerine 182 sayılı sözleşmede de 
görüldüğü gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin 
ortadan kaldırılması yaklaşımını benimsemiştir.

Gençlerin işsizlik ve istihdam sorunu ve genç işsizlik 
sorununun çözümüne yönelik politikaları tanımlamak.
Evrensel olarak kabul edilmiş bir genç ve gençlik ta-
nımı bulunmamakta, gençlik sosyolojik, psikolojik ve 
demografik açıdan tanımlanabilmektedir. Demogra-
fik faktör tanımlamada daha çok kullanılmakta, fakat 
yaş sınırı konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde genç işçi tanımı için genelde alt 
sınır olarak zorunlu eğitimi bitirme yaşı kabul edil-
mekte, üst sınır ise farklılık gösterebilmektedir.

 Gençlerin en önemli sorununu istihdam ve işsizlik 
oluşturmaktadır. Tüm ülkelerde gençler büyük ölçüde 
hizmet sektöründe istihdam edilmekte, genelde kısmi 
süreli, geçici, kısa süreli veya mevsimlik çalışmakta-
dırlar. Kayıt dışı çalışma yaygındır. Gençler arasında 
İşsizlik oranı tüm ülkelerde yüksektir. İşsizlik özellik-
le kadınlar ve eğitim düzeyi gençlerde gruplarda daha 
önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Genç işsizlik sorununun çözümüne yönelik uluslara-
rası örgütler ve devletler yoğun çaba harcamaktadır-
lar. Ulusal düzeyde oluşturulan politikalar işsizliğin 
nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak eğitim 
politikaları ve gençlere yönelik aktif işgücü piyasası 
politikalarıdır. Eğitim politikalarında amaç temel ve 
mesleki eğitimin işgücü piyasasının gereksinimlerine 
cevap verecek şekilde düzenlenmesidir. Aktif işgücü 
politikaları eğitim sistemi ile işgücü piyasasındaki 
aksaklıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Çeşitli ülke-
lerde çok sayıda farklı içerikli aktif işgücü politikaları 
uygulanmaktadır. Aktif işgücü politikalarının başarılı 
olması için bunların belli bir bütünlük içinde uygu-
lanması gerekir. 

1
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Dünyada ve Türkiye’de yaşlılarla ilgili sosyal politika-
ları açıklamak. 
Yaşlılık çok yönlü bir kavramdır. Bu nedenle yaşlılığı 
tanımlamak güçtür. Farklı açılardan farklı yaşlılık ta-
nımları yapılabilir. Yaşlıların çok sayıda sorunu bulu-
nur. Bu sorunlar sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, 
psikolojik sorunlar ve sosyo-kültürel sorunlar şeklin-
de sıralanabilir. 

 Yaşlılara yönelik sosyal politikalar oluşturulmasında 
dünya nüfusu içinde yaşlıların oranının artması, ge-
leneksel aile yapısının değişmesi, sosyal devlet ilkesi, 
insani nedenler ve ekonomik nedenler önemli rol oy-
namıştır. 

 Dünyada yaşlılara yönelik sosyal politikalar ülkele-
rin ekonomik, sosyo-kültürel yapılarına göre farklılık 
göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu konuda önemli 
adımlar atılmasına karşılık gelişmekte olan ülkelerde 
henüz fazla bir gelişme sağlanamamıştır. Günümüzde 
gelişmiş ülkelerde yaşlılarla ilgili sosyal politikalar ya-
şam kalitesini ve genel sağlığı arttırmayı hedeflemek-
te, yaşlılara yönelik sosyal politikalar oluşturulurken, 
bireylerin tercihleri dikkate alınmaktadır. 

 Bu ülkelerde yaşlılık sigortası, yaşlıların çalışma ya-
şamına girmeleri önündeki engellerin kaldırılması, 
yaşlıların yoksulluğa karşı korunması amacıyla kamu 
sosyal güvenlik harcamaları kapsamında sosyal gü-
venlik garantisi olmayan veya gelir yetersizliği nede-
niyle yoksul duruma düşen, belli bir yaşın üzerindeki 
yaşlılara bu durumları devam ettiği sürece sürekli ge-
lir veya aylık bağlanması söz konusudur. Ayrıca yaşlı-
ların temel gereksinimlerini karşılamak üzere sürekli 
olmayan parasal yardım veya aynı yardımlar yapıl-
maktadır. Bu ödemelerin dışında muhtaç durumda 
olan yaşlılara kamu sosyal güvenlik harcamaları kap-
samında sosyal hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler 
arasında sağlık hizmetleri, kurumsal bakım hizmetle-
ri, evde bakım hizmetleri ve günlük bakım sayılabilir. 

 Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikalar henüz 
yeterli olmamakla birlikte bu konuda önemli adımlar 
atılmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlılara yönelik poli-
tikaların önemli bir bölümü Türkiye’de de uygulan-
makta ancak yaşlılara sağlanan olanaklar kapsam ve 
içerik bakımından yetersiz kalmaktadır. 

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Çocuk işçilikle ilgili ilk kanunlar hangi ülkede çıkarıl-
mıştır?

a. Fransa
b. Almanya
c. İngiltere
d. İtalya
e. İspanya

2. ILO’nun çocuk işçiliği ile ilgili onayladığı en son sözleş-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. 5 sayılı Çocukların Sanayide İstihdama Kabulde As-
gari Yaşa İlişkin Sözleşme

b. 7 sayılı Çocukların Denizde İstihdama Kabulde As-
gari Yaşa İlişkin Sözleşme

c. 112 sayılı Balıkçılarda İstihdama Kabulde Asgari 
Yaşa İlişkin Sözleşme

d. 138 sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Söz-
leşme

e. 182 sayılı kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasak-
lanması ce Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Ön-
lemler Sözleşmesi

3. ILO’nun çocuk işçi tanımında asgari yaş kaçtır?
a. 12
b. 14
c. 15
d. 16
e. 18

4. Aşağıdakilerden hangisi çocuk işçiliğin nedenlerinden 
biri değildir? 

a. Göçün yoğun olması
b. Eğitim seviyesinin düşük olması
c. Geleneklerin etkisi
d. Denetim yetersizliği
e. Refahın yüksek olması

5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan kamu işleri yaratma 
programlarının özelliği değildir?

a. Tamamlayıcı politikalar olması
b. Gençlerin iş deneyimi kazanmalarını sağlaması
c. Kamu kuruluşlarının işveren statüsünde olması
d. Yaratılan işlerin geçici süreli olması
e. Kısa süreli işsizlere yönelik olması  

6. Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik oranı genel işsizlik 
oranının yaklaşık olarak kaç katıdır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

7. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları 
Hakkındaki Yönetmelikte genç işçi için alt yaş sınırı kaçtır? 

a. 14
b. 15
c. 16
d. 17
e. 18

8. Yaşlılığın tanımlanmasında en yaygın uygulama alanı 
bulan kavram hangisidir? 

a. Fonksiyonel yaşlılık
b. Kronolojik yaşlılık
c. Fizyolojik yaşlılık
d. Duygusal yaşlılık
e. Biyolojik yaşlılık

9. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal politika 
oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?

a. Aile yapısındaki değişme
b. İnsani nedenler
c. Ekonomik nedenler
d. Coğrafi nedenler
e. Toplumsal nedenler

10.  Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin kap-
samına girmez?

a. Evde yardım
b. Evde takip hizmetleri
c. Ev sağlık hizmetleri
d. Süreli bakım
e. Yaşlı hizmet merkezi
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

“182 sayılı Çok Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 
Madde 3:
Bu sözleşmenin amaçları bakımından en kötü biçimlerdeki 
çocuk işçi ifadesi:

a. çocukların alımı satımı ve ticareti, borç karşılığı veya 
bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda 
çocukların zorla veya zorunlu olarak kullanılmasını 
da içerecek şekilde zorla veya mecburi çalıştırılmaları 
gibi kölelik veya kölelik biçimi uygulamaların tüm bi-
çimlerini;

b. çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üreti-
minde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını, 
bunlar için tedarikini ve sunumunu;

c. çocuğun özellikle ilgili uluslararası anlaşmalarda be-
lirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti gibi 
yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar 
için tedarikini ve sunumunu;

d. doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle ço-
cukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişmeleri açı-
sından zararlı olan işi kapsar”.

Kaynak: Şişman, Yener. Uluslararası Çalışma Normları, Es-
kişehir: Anadolu Üniversitesi, 2004.

1. c Yanıtınız yanlış ise “ Çocuk İşçiliğinin Tarihi Gelişi-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk İşçilere Yönelik Uluslara-
rası Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Çocuk ve Çocuk İşçi Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk İşçiliğinin Nedenleri ve 
Çocuk İşçilerin Karşılaştıkları Riskler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Genç İşsizlik Sorununun Çözü-
müne Yönelik Politikalar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Genç İşsizlik Sorununun Çözü-
müne Yönelik Politikalar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Genç ve Genç İşçi Kavramı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “ Yaşlılık Kavramı ve Yaşlıların 
Sorunları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politika-
lar Oluşturulmasının Nedenleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “ Dünyada Yaşlılara Yönelik Sos-
yal Politikalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Çocuk işçiliği kavramına yüklenen anlamın; zamana, ülkele-
rin gelişmişlik düzeyine, kültürel yapılarına göre değişmesine 
bağlı olarak tanım birliği sağlanamamaktadır. 

Sıra Sizde 2 
Devlet, çocuk işçiliğine ülkenin geleceği açısından sağlıksız 
nesillerin yetişmesi buna bağlı olarak gelecekte nitelikli işgü-
cü gereksinimin ortaya çıkması ve kamuoyunun insani ne-
denlerle tepki göstermesi üzerine müdahale etmek zorunda 
kalmıştır. 

Sıra Sizde 3 
ILO çocuk işçilere yönelik olarak önce sektörel düzenleme-
ler yapmış, 138 sayılı sözleşme ile tüm sektörlerde geçerli ol-
mak üzere asgari çalışma yaşını belirlemiştir. Ayrıca önceleri 
sözleşmelerde çocuk işçiliğin tümü ile kaldırılması ilkesini 
benimserken, çocuk işçiliğine neden olan koşullar ortadan 
kaldırılmadan çocuk işçiliğinin önlenemeyeceğini dikkate 
alarak 182 sayılı sözleşmede en kötü koşulardaki çocuk işçili-
ğinin ortadan kaldırılması yaklaşımını benimsemiştir.

Sıra Sizde 4
Genç tanımında genelde alt sınırın belirlenmesinde zorunlu 
eğitimi bitirme yaşı dikkate alınmaktadır.

Sıra Sizde 5
Kayıt dışı çalışmanın gençler arasında yaygın olmasının ne-
denleri arasında; gençlerin iş tecrübelerinin olmaması nede-
niyle işveren tarafından işe alınmada tercih edilmemeleri, 
eğitim ile çalışma yaşamının bütünleştirilememesi nedeniyle 
gençlerin sahip oldukları niteliklerle işverenlerin aradıkları 
niteliklerin farklı olması, okulu terk eden gençlerin vasıf dü-
zeylerinin düşük olması sayılabilir.

Sıra Sizde 6
İşgücü piyasasına yönelik eğitim politikaları aktif işgücü pi-
yasası politikaları içinde en başarılı olan politikalardır.

Sıra Sizde 7 
Fonksiyonel yaşlılık, aynı yaşta kişilerle karşılaştırıldığında, 
kişilerin fiziksel görünüş, hareketlilik, dayanıklılık, koordi-
nasyon, düşünsel kapasite gibi gözlenebilir özelliklerine göre 
belirlenen yaşlılıktır. Kronolojik yaşlılık ise kişinin doğu-
mundan itibaren geçen zamana göre bir yıllık birimler esas 
alınarak yapılan yaşlılığı ifade eder.

Sıra Sizde 8 
Geleneksel aile yapısından çekirdek ve tek ebeveynli aile ya-
pısına geçiş; sanayileşme, kentleşme ve sosyo-kültürel yapı-
daki değişme sonucu ortaya çıkar. 

Sıra Sizde 9 
Evde bakım ile yaşlıların yaşadıkları ortamdan ve çevreden 
ayrılmadan, gereksinim duyduğu hizmetleri kendi evlerinde 
almaları söz konusudur. Böylece kurumsal bakımın yaşlılar 
üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, yaşlı istismarı azalır. Ku-
rumsal bakımın yüksek maliyetleri düşürülür. Geleneksel 
aile yapısından çekirdek ve tek ebeveynli aile yapısına geçiş 
sanayileşme, kentleşme ve sosyo-kültürel yapıdaki değişme-
ler sonucu ortaya çıkar. 

Sıra Sizde 10 
Türkiye’de yaşlılara yönelik olarak yaşlılık sigortası, sosyal 
yardım ve sosyal hizmetler alanında düzenlemeler yapılmıştır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sakat, özürlü ve engelli kavramlarını, engellilerin genel olarak sorunlarını ve 
engellilere  yönelik sosyal politikaları açıklayabilecek, 
Eski hükümlü kavramı ve sorunlarını, dünyada ve Türkiye’de eski hükümlülerin 
çalışma yaşamında korunması ile ilgili düzenlemeleri, anlatabilecek,
Göç ve göçle ilgili kavramları, Dünyada ve Türkiye’de göçmenlerin çalışma ko-
şullarını ve Türkiye’deki göçmenlerle ilgili hukuki düzenlemeleri açıklayabilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz. 
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ENGELLİLER VE ENGELLİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA
KORUNMASI

Sakat, Özürlü ve Engelli Kavramları
Sakat, özürlü ve engelli kavramları aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte, ço-
ğunlukla birbiri yerine kullanılmakta (Özgökçeler, 2011: 264), bu kavramların tanımı ko-
nusunda literatürde genel kabul gören bir tanıma rastlanmamaktadır (Murat, 2009: 24). 
Kavramların ifade ettiği anlam ülkelere, kültürlere, uluslararası örgütlere ve zamana göre 
farklılık göstermektedir (Yazıcı ve Yemişci, 2010: 189). Tıbbi model yaklaşımını benimse-
yen ülkelerde sakatlık kavramı, sosyal model yaklaşımını benimseyen ülkelerde özürlülük 
ve/veya engelli kavramı daha fazla kabul görmektedir.

Türkiye’de engelli kavramının sosyal modeli benimseyen ülkelerde kullanılan özürlü 
kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de sakat, özürlü ve engelli kavramları 
konusunda dil birliği sağlanamamıştır. Ancak 25.04.2013 tarihinde kabul edilen 6462 sa-
yılı Kanun farklı yasal düzenlemelerde yer alan sakat, özürlü, çürük kavramlarını engelli 
olarak değiştirmiştir (Özgökçeler, 2014: 321).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafında 1980 yılında geliştirilen Uluslararası Sakatlık, 
Özürlülük ve Engellilik sınıflaması (International Classification of Impairments, Disabi-
lity and Handicaps-ICIDH) kavramı üç ayrı kategoride ele almaktadır. Buna göre;

•	 Dış	ve	iç	organların	zarar	görmesi	veya	tahrip	olması	(Sakatlık/Impairment):	Sağ-
lık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı veya fonksiyonlardaki ek-
sikliği ve anormalliği, 

•	 Organların	zarara	uğraması	nedeniyle	ruhsal,	psikolojik	veya	fiziki	yönden	fonksi-
yonel engellerin ortaya çıkması (Özürlülük, Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda 
veya normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlılık ve yetersizliği,

•	 Sosyal	engellerin	belirlenmesi	(Engellik,	Handicap):	Bir	yetersizlik	veya	özür	nede-
niyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rolle-
rin kısıtlanması veya yerine getirilememesini ifade etmektedir (Murat, 2009: 27-28).

Sınıflamada sakatlık organ alanını, özürlülük kişi alanını, engellilik ise toplum alanını 
yansıtmaktadır. (Başaran, Güzel, Sarpel, 2005: 56).

“Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) özürlüyü, çalışma yaşamına katılım açısından 
tanımlamaktadır. Örgüt; önce özürlüyü; fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin azalması so-
nucu, uygun bir iş elde etme veya koruma olanağını ileri derecede kaybetmiş kişi” olarak 
tanımlamıştır. Ancak 1983 yılında tanımı yeniden ele alarak, bu defa özürlüyü, “fiziksel ve 
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ruhsal noksanlık sonucu uygun bir iş sağlama, bu işi koruma ve bu işte ilerleme olasılığı 
önemli ölçüde azalmış kişi olarak belirtmiştir” (Murat, 2009: 28).

“Avrupa Birliği (AB) ise engelliliğin/sakatlığın tanımlanmasında daha çok sosyal mo-
dele vurgu yapmaktadır. Bunun nedeni sosyal modelin engelliği sadece kişiye özel olarak 
ele almaması, fiziksel yapılarda dâhil olmak üzere kişinin içinde bulunduğu sosyal ve kül-
türel çevrenin bir ürünü olarak değerlendirmesidir.” 

Engellilik; fiziksel veya zihinsel, sürekli veya geçici, kişinin yeteneklerini etkileyen 
veya etkilemeyen düzeyde, doğuştan veya sonradan olabilmektedir (Yazıcı ve Yemişci, 
2010: 190,189) Doğum sonrası engelliliğe beslenme bozuklukları, hastalıklar, iş kazaları, 
meslek hastalıkları, diğer kazalar, çevre kirliliği, savaş, terör, doğal afetler, yaşlılık ve psiko-
sosyal koşullar yol açabilmektedir (Rıdvanoğlu, 2011: 4). 

Sakat, özürlü ve engelli kavramlarının ifade ettiği anlam sizce hangi nedenlerle farklılık gös-
termektedir?

Engellilerin Genel Olarak Sorunları
Ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın engelliler birbiri ile iç içe geçmiş, içinde yaşadıkları top-
lumla bütünleşmelerini engelleyen, çok sayıda sorunla karşı karşıyadırlar. Bu sorunların 
niteliği ve niceliği ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişmekle birlikte her top-
lumda engellilerin çeşitli sorunlarla karşılaşmaları adeta kaçınılmaz bir yazgıdır.

Engellilerin temel sorunlarının başında içinde bulundukları sosyo-ekonomik grubun 
bir bütün olarak yaşadığı yoksulluk gelir. Yoksulluk aynı zamanda diğer sorunların da 
kaynağını oluşturur (http://www.harbiforum.org/engelliler/125939-engellilerin-yasadigi-
zorluklar.html, Erişim Tarihi 15.11.2011). Dünya Bankası dünyanın en yoksul insanla-
rının %20’sinin engellilerden oluştuğunu belirtmektedir (Özgökçeler, 2011:266) Eğitim 
engellilerin önemli sorunlarından bir diğeridir. Engellilerin eğitimle ilgili sorunları ara-
sında; eğitim sisteminin engelliler dikkate alınmadan düzenlenmesine bağlı olarak engelli 
çocukların okul öncesi eğitimden yararlanamamaları, örgün ve yaygın eğitim olanakla-
rının yetişkin engelliler için sınırlı olması, eğitim için gerekli ders araçlarının yetersiz-
liği, eğitim kurumlarının fiziksel koşullarının engellilere uygun olmaması, engelli eğit-
menlerinin yeterli sayı ve donanımda olmaması sayılabilir (http://www.harbiforum.org/
engelliler/125939-engellilerin-yasadigi-zorluklar.html, Erişim Tarihi 15.11.2011). Birleş-
miş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gelişmekte olan ülkelerde yaşa-
yan engelli çocukların %90’nının okula gitmediklerini belirlemiştir. Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde engellilik düşük eğitim seviyesine sahip kişiler 
arasında daha fazladır (Özgökçeler, 2011: 267). 

Ulaşım, fiziksel çevre ve yaşanılan konutun yaşamını kolaylaştıracak özelliklere sahip 
olmaması engellilerin toplumla bütünleşmeleri önündeki önemli engellerden biridir. En-
gellilerin diğer sorunları ile bağlantılı temel sorunlarından bir diğeri de istihdam sorunu-
dur (http://www.harbiforum.org/engelliler/125939-engellilerin-yasadigi-zorluklar.html, 
Erişim Tarihi 15.11.2011). ILO halen 386 milyon engellinin çalışma çağında olduğunu, bazı 
ülkelerde engelliler arasında işsizlik oranının %80’ler düzeyinde bulunduğunu tespit etmiş-
tir (Özgökçeler, 2011: 267). Yapılan araştırmalar engelliler arasında işsizlik oranının engelli 
olmayanlara göre üç kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Engelliler istihdam politika-
larının, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, ekonomik yapının engellileri de 
içerecek şekilde düzenlenmemiş olması, işverenlerin ve toplumun engelli çalıştırma konu-
sundaki önyargıları gibi nedenlerle bir işe girmekte zorlanmakta, işe girdikten sonra da ay-
rımcılıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ancak ayrımcılık engelliler için sadece çalışma 
yaşamında gündeme gelmemekte, yaşamlarının her döneminde, her alanda karşılarına çık-

1

Rehabilitasyon doğuştan veya 
sonradan herhangi bir nedenle 
meydana gelen hastalık veya 
kaza nedeniyle bedensel, zihinsel 
ve ruhsal gücünü yitiren kişilere 
yapılan tedavi ve hizmetler 
sonucunda onların bu yetenek 
ve güçlerinin tıbbi, sosyal ve 
mesleki yönden en üst düzeyde 
düzeltilerek, toplum içinde 
bağımsız ve kendine yeterli 
duruma getirmelerine denir. 
Rehabilitasyon tıbbi, mesleki 
ve sosyal rehabilitasyon olarak 
sınıflandırılır.
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maktadır (http://www.harbiforum.org/engelliler/125939-engellilerin-yasadigi-zorluklar.
html, Erişim Tarihi 15.11.2011). Sağlık ve sağlık hizmetlerinden yararlanma sorunları ise 
engellilerin kaçınılmaz sorunları arasında yer almaktadır (Şahin, 2004). 

Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar

Engellilerle İlgili Uluslararası Düzenlemeler
Engellilerin korunmasına yönelik uluslararası düzeyde ilk çalışmalar, Birleşmiş Milletler 
tarafından 1945 yılında başlatılmıştır. Örgütün engellilerle ilgili önemli belgeleri arasında 
10.12. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, 16.12.1966 tarih-
li Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 6 ve 12. maddeleri, 
20.12.1971 tarihli Zihinsel Engellilerin Haklarına İlişkin Bildirge, birçok ülkede engelli 
hakları ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapılmasına neden olan 9.12.1975 tarihli Engelli 
Hakları Bildirgesi yer almaktadır. Ayrıca 3.12.1982 tarihli Engelliler İçin Dünya Eylem 
Programı, 20.11.1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 23.maddesi, engellilerle ilgili 
yeni bir yaklaşım getiren 20.12.1993 tarihli Engelliler İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Stan-
dart Kurallar (http://www.ozida.gov.tr/?menu=raporlar&sayfa=uluslararasi/abveozurlu-
luk; http://www.ozida.gov.tr/?menu=mevzuat&sayfa0abrapor Erişim Tarihi 15.11.2011), 
13.12.2006 tarihli Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi bulunmaktadır.

Bu belgelerden Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi engellilerin yaşam standartlarını 
yükseltmeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen, engellilerin haklarını bir bü-
tün halinde korumayı amaçlayan en önemli uluslararası belgedir. Toplam 50 maddeden 
oluşan sözleşme; genel ilkeler, genel yükümlülükler, ayrımcılık yasağı, erişebilirlik, eğitim, 
sağlık, çalışma ve istihdam, siyasal ve kamusal yaşama katılım gibi başlıklar altında engel-
lilerin haklarını ve taraf devletlerin yükümlülüklerini ayrıntılı şekilde düzenlemektedir 
(Özgökçeler, 2011: 271). 

BM dışında BM’e bağlı birçok örgüt engellilerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bun-
lardan UNESCO, özel eğitimle ilgili faaliyetleri yürütmekte, WHO sağlık ve engelliliğin 
önlenmesi konusu ile ilgili teknik destek vermekte, BM Çocuk Fonu (UNICEF) çocuklara 
yönelik programları desteklemekte, ILO iş piyasasına engellilerin erişimini, uluslararası 
çalışma standartları aracılığıyla ekonomik bütünleşmenin ve teknik işbirliğinin sağlan-
masını temin etmektedir. Örgütün engellilerle ilgili önemli belgeleri arasında 22.6.1955 
tarih ve 99 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu Hakkında Tavsiye Kararı, 1.6.1983 
tarih ve 159 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında Sözleşme 
ve 21.6.1988 tarih ve 168 sayılı Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkın-
da Tavsiye Kararı sayılabilir.

Avrupa Konseyi belgelerinden 3.5.1996 tarihinde kabul edilen Gözden Geçirilmiş Av-
rupa Sosyal Şartı’nın 15. maddesinde ve Avrupa Kentsel Şartı’nda engellilere yönelik dü-
zenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca Engellilerin Toplumla Tam Bütünleşmelerine Yönelik 
Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı gibi çok sayıda farklı tarihlerde kabul edilen konsey tavsiye 
kararları sözkonusudur. 

AB belgeleri arasında ise 7.12.2000 tarihli Temel Haklar Şartı’nın 26. maddesi yanında 
engellilerle ilgili çok sayıda farklı konularda Birlik konsey ilke ve tavsiye kararı bulun-
maktadır. 27.11.2000 tarih ve 2000/78/EC sayılı İstihdam ve İş Konusunda Eşit Muamele 
İçin Genel Bir Çerçeve Oluşturulmasına Dair Direktif 2000 tarihli Engelliler için Engelsiz 
Avrupa Komisyonu tebliği, Engellilere yönelik Fırsat Eşitliği Avrupa Eylem Planı engellili-
ler açısından da büyük önem taşımaktadır (http://www.ozida.gov.tr/?menu=raporlar&say
fa=uluslararasi/abveozurluluk; http://www.ozida.gov.tr/?menu=mevzuat&sayfa0abrapor, 
Erişim Tarihi 15.11.2011).
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Engellilere Yönelik Sosyal Politikaların Ulusal Düzeyde Gelişimi ve
Özellikleri
2011 Dünya Engelliler Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’i bir tür engellilik yaşamak-
tadır. Dünya’da engelli insan sayısı nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak artmaktadır. Rapo-
ra göre engellilik düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere göre daha yaygındır. Aynı 
zamanda kadınlarda ve yaşlılarda  yaygındır (Dünya Sağlık Örgütü, 2011: 1-2). Engelli-
lerin özel olarak korunması gereken gruplar içinde en büyük gruplardan birini oluştu-
rulmasına karşılık, engellilere yönelik ulusal düzeyde sosyal politikaların düzenlenmesi 
oldukça zaman almıştır. Ancak XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren engellilere yönelik 
sosyal politikalar gelişmiş ülkelerde oluşturulmaya başlanmış, bu politikaların kapsamı 
geçmişten günümüze kadar geçen süreçte birkaç aşamadan geçmiştir. 

Gelişmiş ülkelerde I. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde engelli türlerine göre özel 
eğitim tekniklerinin geliştirilmesi ve engellilerin bu tekniklerden ve temel eğitimden ya-
rarlandırılmaları temel hedef olmuştur. I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaşın engelli sayısını 
artırmasına paralel olarak tıbbi ve mesleki rehabilitasyon önem kazanmıştır. II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında ise savaşın engelli sayısını arttırmasına, işgücü kıtlığının kadınlar, yaşlılar 
yanında engellilerden de yararlanılarak giderilmeye çalışılmasına paralel olarak engelli-
lerin istihdam edilmeleri, iş ve özel yaşamlarında korunmaları gündeme gelmiştir (Sey-
yar, 2008). Savaş sonrasında engellilerin vatandaşlık hakları daha fazla dikkate alınmaya 
başlanmış, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi her türlü vatandaşlık hakkına sahip 
oldukları kabul edilmiştir. Ancak anayasa ve kanunlarla güvence altına alınan vatandaşlık 
hakları engelliler için uzun süre uygulamada tam olarak işlerlik kazanamamıştır.  Savaş 
karşıtı hareketlerin ittifakı ile engelli örgütlerinin oluşturdukları kampanyalar, gelişmiş 
ülkeleri bu konuda düzenlemeler yapmaya zorlamıştır (Gökmen, 2007). Ulusal kazanım-
ların ardından engelli örgütleri BM ve çeşitli uluslararası platformda etkili olmaya baş-
lamış, bu doğrultuda engellilerle ilgili olarak Birleşmiş Milletler, ILO bazı belgeler kabul 
etmişlerdir. Ayrıca Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği’nin bazı belgelerinde konu ile ilgili 
düzenlemelere yer verilmiştir. 

Avrupa ülkeleri ve ABD 1970’li yıllardan itibaren engellilerle ilgili olarak önemli hu-
kuki düzenlemeler yapmış, engellilerin sosyal haklarını belirlemiştir. Özel eğitim, tıbbi te-
davi ve rehabilitasyona dayanan tıbbi/medikal model yaklaşım, engellilerin gereksinim-
lerine cevap veremediğinden bu model sosyal model yaklaşımı ile değiştirilmiştir. Engelli 
hakları hareketi sosyal modelin gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Seyyar, 2008). 1980’li 
yıllardan itibaren tam katılım ve eşitlik vizyonu uluslararası ve ulusal düzenlemelerde ön 
plana çıkmıştır (Özgökçeler ve Alper, 2010: 40).

Günümüzde gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sosyal politikaların kapsamı, engel-
lilerin gereksinimlerinin büyük bölümünü kapsayacak şekilde genişlemiştir. Engellilerin 
sosyal güvenliği, engellilerin ulaşabilirliği, engellilere uygun konutlar, engellilerin mesleki 
rehabilitasyonu ve eğitimi, engellilerin gereksinimlerine uygun aktif istihdam politikaları, 
engellilerin sosyal yaşama tam katılımlarını sağlamaya yönelik sosyal rehabilitasyon, en-
gelliye uyumlu aile politikaları, demokratik katılım politikaları gibi politikalar engelliler 
politikasının kapsamı içinde yer almaktadır (Seyyar, 2006: 327). Ancak gelişmekte olan ül-
kelerde engellilerin korunması konusunda henüz fazla bir ilerleme sağlandığı söylenemez.

Dünyada Engellileri Çalışma Yaşamında Korumaya Yönelik Sosyal
Politikalar
İşgücü niteliği taşıyan engellilere fırsat eşitliği çerçevesinde çalışma hakkı ve olanağı ta-
nımak, işgücü niteliği taşımayan veya bakıma muhtaç durumda olan engellileri sosyal 
güvenlik veya sosyal bakım hizmetleri kapsamına almak, engellilere yönelik sosyal politi-

Tıbbi/medikal model 
yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre; 
özürlülüğü/sakatlığı hayatın tüm 
alanlarında etkisi olan patolojik 
bir  olgu olarak ele almak 
gerekmektedir. Modern tıbbın 
anılan soruna yaklaşımından farklı 
olmayan yaklaşım, patolojik bir 
durum olarak gördüğü özürlülüğe/
sakatlığa yol açan nedenleri 
ortadan kaldırmak yerine tedavi 
edici mekanizmaları uygulayarak, 
insanın temel hakkı olan yaşama 
hakkına kısıtlama ve kontrol 
getirmektedir.

Sosyal model yaklaşımı: 
Bu yaklaşım araştırmacıların 
ayrımcılık, kapitalizm ve 
engellilik/özürlülük arasındaki 
ilişki ve topluma dâhil olma gibi 
konulara yoğunlaşmalarına yol 
açmıştır. Bu model, engelliliğin/
özürlülüğün bir toplumsal sorun 
olarak ortaya çıkışını, toplumda 
var olan algılamaya bağlamakta 
ve fiziksel yetersizliklerin engelli/
özürlüye toplum tarafından 
dayatıldığını ileri sürmektedir.
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kaların önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır (Seyyar, 2008; Seyyar, 2006). Engel-
lilerin en önemli sorunu olan istihdam sorununun çözümü amacıyla da özellikle gelişmiş 
ülkelerde engellilerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmak-
tadır. Bu düzenlemelerle; engellilerin toplumda tüketici konumundan çıkarılarak üretici 
bireyler olmaları, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, engellilerin başkalarının yardımı-
na gerek duymadan onurlu bir şekilde kendi yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanmaktadır 
(Kayacı, 2007: 7). Bu amaç doğrultusunda yapılan düzenlemelerin bir bölümü engelliyi 
istihdam edilebilir hale getirmeyi, bir bölümü engellilerin istihdamı için işverenleri zorla-
mayı, bir bölümü engelliyi kendi işini kurmaya yöneltmeyi, bir bölümü de istihdam edilen 
engelliyi işyerinde korumayı hedeflemektedir. Engellileri istihdam edilebilir hale getirmek 
için engellilere tıbbi tedavi ve tıbbi rehabilitasyon uygulanması, özel eğitim veya temel 
eğitim verilmesi, mesleki rehabilitasyon uygulanması gerekmektedir. Birçok ülkede ya-
pılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde bu hizmetler merkezi ve yerel yönetimler, özel 
kuruluşlar veya gönüllü örgütler tarafından yerine getirilmektedir (Altan, 2010: 200-201). 

İşverenlerin kendi istek ve arzuları ile engelli çalıştırmaları genelde sözkonusu olma-
dığından birçok ülkede engellilerin istihdamını sağlamak amacıyla hukuki düzenlemeler-
le olumlu (pozitif) ayırımcılık yapmaya yönelik zorlayıcı yöntemler oluşturulmuştur. Bu 
yöntemler arasında;

•	 Kanunlarla	öngörülen	sayıda	işçi	çalıştıran	işverenlere,	kanunlarda	belirtilen	sayı	
veya oranda engelli işçi çalıştırma zorunluluğu getiren kota veya kontenjan sistemi,

•	 Bazı	iş	ve	mesleklerin	ülke	çapında	sadece	engellilere	ayrılmasını	öngören	tahsis	
yöntemi, 

•	 Bazı	iş	ve	mesleklerin,	kanunlarla	belirlenen	işyerleri,	çalışma	kolu	veya	mevkileri	
için, engellilere ayrılmasını öngören sınırlı tahsis yöntemi,

•	 Kanunlarla	engellilere	 işe	girmekte	öncelik	ve	 tercih	olanağı	sağlayan	öncelik	ve	
tercihlerin tahsisi yöntemi, 

•	 İşverenlerin	işçi	talepleri	ile	boş	işlerini	zorunlu	olarak	bir	kuruma	bildirmeleri	ve	
kurumun bu talep ve boş işler doğrultusunda engellileri işe yerleştirmesi yöntemi,

•	 İşverenlere	engelli	işçi	çalıştırmalarına	karşılık,	tazminat	niteliğinde	bir	ödeme	ya-
pılması veya vergi muafiyeti getirilmesini öngören yöntem,

•	 Evde	çalışma	(Alkan	Meşhur,	2004),	tele	çalışma	gibi	engellilere	evlerinden	ayrıl-
madan iş yapabilme olanağı sağlayan çalışma şekilleri sayılabilir.

Bu yöntemlerden Avrupa ülkelerinde en yaygın olan kota sistemidir. Kota sistemi ge-
nelde iki şekilde uygulanabilmektedir. Bunlardan doğrudan doğruya kota sisteminde iş-
veren engelli çalıştırmak zorundadır. Kotanın ihlâli halinde ise para ve/veya hapis cezası 
öngörülmektedir. Diğer sistemde ise kotaya uyulmasa da onun bedelinin işveren tarafın-
dan ödenmesi söz konusudur. Ancak bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde de 
ceza uygulanmaktadır (Kayacı, 2007: 8).

Korumalı İşyeri- Engelliler Çalışma Atölyesi ise ileri derecede veya birden fazla özre 
sahip olmaları nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken engellilere hem mesleki rehabilitasyon 
hem de korumalı çalışma ve istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu işletmeler işletmecilik ve 
ergonomi açısından özel olarak yapılandırılmakta, teknik ve mali yönden devlet tarafın-
dan desteklenmektedir (Seyyar, 2006: 326).

Bu yöntemler dışında bağımsız çalışmayı teşvik etmek amacıyla işyeri açmak isteyen 
engellilere devlet tarafından çok düşük faizli veya faizsiz kredi, vergi muafiyetleri, işyeri 
tahsisi, işyerinde kullanılacak hammadde, malzeme sağlanması gibi parasal veya ayni yar-
dım veya hizmet yardımları yapılmaktadır (Altan, 2010: 203). Engelliler bağımsız çalışabi-
lecekleri gibi devletin desteği veya kendi çabaları ile kurdukları kooperatiflerle çeşitli çalış-
ma alanlarında kendilerine çalışma olanağı da yaratabilmektedirler (Alkan Meşhur, 2004).

Tıbbi Rehabilitasyon: Doğuştan 
veya sonradan olan bedensel 
ve psiko-sosyal yapıda ortaya 
çıkabilecek bir özürlülüğü/
engelliliği, önce teşhis etmeye, 
daha sonra ortadan kaldırmaya 
veya azaltmaya çalışarak, kişinin 
geriye kalan yetenekleri ile 
başkalarına gerek duymadan 
yaşamını sürdürmesini sağlamak 
amacıyla yapılan çalışmalardır. 

Mesleki Rehabilitasyon: 
Herhangi bir mesleği olmayan, 
mesleğinde yetersiz olan veya 
meslek değiştirmek isteyen 
özürlülerin/engellilerin emek 
piyasasında gereksinim duyulan 
ve engel grubuna uygun bir 
meslekte yetiştirilerek, fiziki ve 
mesleki yönden mümkün olan en 
yüksek kapasiteye ulaşmalarını 
ve eğitim gördükleri meslekte 
istihdamlarını sağlayan hizmetler 
bütünüdür.

Özel Eğitim (Özürlü/Engelli 
Eğitimi): Özürlülerin/Engellilerin 
eğitim gereksinimlerini, özürlülük 
derecelerine ve özelliklerine uygun 
bir ortamda, genelde özel olarak 
yetiştirilmiş sosyal pedagoglar 
tarafından etkili ve verimli şekilde 
karşılamak amacıyla özel olarak 
geliştirilen eğitim programları ve 
tekniklerinin bütünüdür.

Tele çalışma işyeri merkezinin 
dışında, işyerindeki işçilerden 
ayrı yapılan ve yeni teknolojilerin 
bu ayrılmayı iletişim olanakları 
sağlayarak temin ettiği çalışma 
şeklidir.
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Engellilerin çalışma yaşamına girmeleri kadar çalışma yaşamında kalabilmeleri de bü-
yük önem taşımaktadır. Bu nedenle bazı ülkelerde engellilerin çalışma yaşamı sırasında da 
korunmaları amacıyla bazı işlerde çalışmalarının yasaklanması, ücret, sosyal haklar, kari-
yer olanakları, iş süreleri, işten çıkarılmaları konularında ayırımcılığa karşı korunmaları 
söz konusudur (Altan, 2010: 203-205).

Kota sistemi sizce neden önemlidir?

Türkiye’de Engellileri Çalışma Yaşamında Korumaya Yönelik Sosyal
Politikalar
Türkiye’de engellilere yönelik sosyal politikaların geçmişi oldukça yenidir. Engelli olma-
nın hak ve muafiyetler getiren bir statü olarak sosyal politika mevzuatında tanınması ilk 
olarak maluliyet sigortası yoluyla gerçekleşmiştir. !940’lı yılların sonundan itibaren  sosyal 
güvenlik sistemi içinde oluşturulan maluliyet sigortası ise  sadece işgücüne dâhil olan ve 
kanunun öngördüğü koşulları yerine getiren engellileri kapsadığından sınırlı bir uygulama 
alanına sahip olmuştur. Daha sonra iki engelli derneği kurulmuş, bu derneklerin kurulması 
engellilerin varlığının görünür kılınması açısından önemli olmuştur (Yılmaz, 2014:61-63). 
1960’lı yıllarda özellikle eğitim gören görme engelliler tarafından hak arama arayışları baş-
latılmıştır. 1961 Anayasası’nda sosyal devlet anlayışı çerçevesinde engellilerin üretken hale 
getirilmeleri ve özel eğitim ile ilgili düzenlemeler yapılmış, İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
özel eğitimle ilgili hükümler konmuş, Kanuna dayanılarak bir yönetmelik çıkarılmıştır. 
Ayrıca bu dönemde engellilerin rehabilitasyonu ele alınmıştır. 20.4.1967 tarih ve 854 sa-
yılı Deniz İş Kanunu ile ilk olarak engelli çalıştırılma zorunluluğu getirilmiş, kota yönte-
mi ise 12.8.1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. 931 sayılı Kanunu’nun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden sonra çıkarılan 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 25. maddesinde kota sistemine yeniden yer verilmiştir (Gökmen,2007). 

1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile engelli aylığı uygulaması başla-
mıştır (Yılmaz,2014:64-65). 

Engellilerle ilgili olarak 1981 yılında engellilere yönelik hizmetlerin koordinasyonu ve 
yürütülmesi amacıyla Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 1982 
Anayasası’nın 10, 50, 61/2 ve 42/7 maddelerinde de engellilerle ilgili düzenlemelere yer 
verilmiştir (Anayasanın 10. maddesine 7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanunun 1. maddesi 
ile getirilen ek fıkra ile engellilere olumlu ayırımcılık sağlanmıştır).

4216 sayılı Yetki Kanunu’na dayalı olarak çıkarılan 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkan-
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sakatları Ko-
ruma Milli Koordinasyon Kurulu kapatılarak, 1997 yılında Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı (ÖZİDA) kurulmuştur. Bu düzenleme ile engelli politikası devlet içinde kurum-
sal bir yapı kazanmıştır. Aynı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 572 sayılı Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda kanunun 
ilgili maddelerinde engellilere yönelik düzenleme ve değişiklik yapılmıştır. Engellilere yö-
nelik en önemli düzenleme 1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gerçekleştirilmiştir. 
5378 sayılı Kanun bütünsel ve kapsamlı olması, birçok yeni hak getirmesi, ayırımcılıkla 
mücadele eksenli bir sosyal politika çerçevesi çizmesi, sosyal model yaklaşımı doğrultusun-
da hazırlanması bakımından önemli bir aşamayı oluşturmuştur (Gökmen, 2007).

06.02.2014 tarih ve 6518 sayılı Kanun ile 5378 sayılı Kanun başta olmak üzere çeşitli 
kanunlarda engellilere yönelik bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişik-
lik ve düzenlemelerle engellilere yönelik farkındalığın arttırılması, sosyal yaşama tam ve 
etkin şekilde katılımlarının sağlanması, engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, erişe-
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bilirlik yükümlülüklerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, engellilerin 
istihdamının teşvik edilmesi gibi konularda bazı önemli adımlar atılmıştır.

Halen 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde çeşitli tarihlerde 
yapılan değişiklikler çerçevesinde  elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerin-
de %3, kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırılması zorunludur. 30. maddeye göre 
işverenler çalıştırmak zorunda oldukları engellileri İŞKUR aracılığıyla sağlayacaklardır. 
Madde’de engelli istihdamını teşvik etmeye yönelik çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.  
30. maddede engellilerin yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır. Kanun’un 
101. maddesinde 30. maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak  engelli çalıştırmayan 
işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve çalıştırmadığı her ay için  ida-
ri para cezası verilmesi öngörülmüştür. 6518 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun’un 5/1. 
maddesinde yapılan bir değişiklikle de iş ilişkisinde engellilik nedeniyle ayrımcılık yapıl-
ması yasaklanmıştır. Ayrımcılık yasağına aykırı davranma halinde 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 122. maddesine göre hapis veya adli para cezası verilmektedir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarına da sözkonusu ceza hükümleri uygulanmaktadır. Yurtiçinde İşe Yerleş-
tirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te kota ve engellilere yönelik çeşitli düzenleme-
lere yer verilmektedir. 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. 
maddesi ile devlet memurları için de kota sistemi öngörülmüştür. Korumalı işyeri ise ilk 
olarak 5378 sayılı Kanun’da düzenlenmiş, 6518 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun ve çeşitli 
kanunlarda yapılan düzenlemelerle korumalı işyerlerine yönelik yeni teşvikler getirilmiş, 
bu tür işyerlerinin açılması  kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 

Kurumsal yapıda 3.6.2011 tarih ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik 
yapılmış, ÖZİDA kaldırılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur (http://www.aile.gov.tr, Erişim Tarihi 1.11.2011). 
Müdürlüğün adı dana sonra Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Türkiye’de engellilerin çalışma yaşamında korunmasına yönelik hukuki düzenleme-
lerde önemli ilerlemeler sağlanmakla birlikte, yapılan düzenlemelerin uygulanması konu-
sunda kamu ve özel sektörde büyük sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar büyük ölçüde; 
engellilere yönelik toplumun ve işverenlerin önyargıları, engellilerin eğitim seviyesinin 
düşük olması, engelli istihdamında yetkili İŞKUR’un engellilere yönelik işgücü yetiştir-
me kurslarının yetersizliği, erişebilirlik sorunları, işyerlerinin engelliye uygun özelliklere 
sahip olmaması, işverenlere yönelik teşvik ve ceza uygulamalarının etkin işlememesi gibi 
nedenlerden kaynaklanmaktadır.

2002 Özürlüler Araştırması verilerine göre Türkiye’de toplam nüfusun %12.29’unu en-
gelliler oluşturmaktadır. Bunların %22’si işgücüne dâhil olup, ancak %20’si istihdam edi-
lebilmektedir (Özgökçeler, 2011: 272). Özürlülerin Sorunları ve Beklentileri Araştırması 
2010’a göre; Ulusal Özürlüler Veri Tabanına Kayıtlı engellilerden referans döneminde 
çalışanların oranı ise sadece %14.3’dür (Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı-Türkiye İsta-
tistik Kurumu, 2011:11). İstihdam edilenlerin büyük bölümü de düşük ücretle çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Çalışma yaşamı dışında kalmak veya düşük ücretle çalışmak engel-
lilerin yoksulluk ve dışlanma sorunları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmakta, sağlık, 
ulaşım, konut, çevre ve diğer birçok alanda karşılaştıkları engeller engellilerin toplumla 
bütünleşmelerini engellemektedir. 

 
Türkiye’de engelliler neden çalışma yaşamına katılamamaktadırlar?

Türkiye’de engellilerle ile ilgili bilgiler için http://www.aile.gov.tr adresinden yararlanabi-
lirsiniz.
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ESKİ HÜKÜMLÜLER VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞMA
YAŞAMINDA KORUNMASI

Eski Hükümlü Kavramı ve Sorunları
Genel olarak işlemiş olduğu herhangi bir suçtan dolayı hakkında mahkûmiyet kararı ke-
sinleşerek hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan kişi hükümlü, cezasını tamamlayarak, 
cezaevinden çıkan ve hükümlülük niteliği ortadan kalkan kişi eski hükümlü olarak tanım-
lanmaktadır (Bedük, 2010: 49). 

Eski hükümlüler; hemen her ülkede birbiri ile iç içe geçmiş, çözümlenmemesi halin-
de çoğunlukla onların tekrar infaz kurumuna dönmelerine neden olan sorunlarla karşı 
karşıyadırlar. Bu sorunların bir bölümü eski hükümlüden, bir bölümü toplumun önyargı-
larından kaynaklanmaktadır. Eski hükümlülerin temel sorunları arasında konut, iş, aile, 
çevre ve toplumla ilişki kurmada güçlük, toplum tarafından dışlanma ve ayrımcı muamele 
yer almaktadır. Bazı eski hükümlülerin ise alkol, uyuşturucu, kumar, kötü çevre gibi özel 
sorunları bulunmaktadır (Şahin, 2002: 4). Kanada’da 3342 hükümlü üzerinde yapılan bir 
araştırmada tahliye sonrası erkeklerin yarısının, kadınların üçte birinin tekrar suç işle-
yerek infaz kurumlarına döndükleri belirlenmiştir. Avustralya’da da eski hükümlülerin 
%37’si tahliyeden sonraki iki yıl içinde tekrar suç işleyerek infaz kurumuna girmekte, 
%47’si ıslah hizmetlerine gönderilmektedir (Koçak ve Altun, 2010: 103). Tahliye sonrasın-
da eski hükümlülerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, yeniden suç işleyerek infaz 
kurumlarına dönmemeleri için onların infaz kurumuna girdikleri andan itibaren, tahliye 
oluncaya kadar geçen sürede ve tahliye sonrasında desteklenmeleri ve korunmaları gerek-
mektedir. Bu koruma devletin yapacağı düzenlemeler yanında toplumun tüm kesimleri-
nin çabasını, duyarlılığını ve bilinçlenmesini zorunlu kılmaktadır (Şahin, 2002). 

Hükümlü ile eski hükümlü arasında sizce ne fark vardır? 

Dünyada ve Türkiye’de Eski Hükümlülerin Çalışma Yaşamında 
Korunması ile İlgili Düzenlemeler
Eski hükümlülerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Birçok eski hükümlü için iş 
bulma, sahip olduğu işi devam ettirme, özellikle işsizliğin yoğun olduğu ülkelerde oldukça 
güçtür. Günümüzde eski hükümlülerin tahliye olduktan sonra sadece devlet tarafından 
sağlanacak maddi yardımlarla korunmaları yerine, bu yardımlar yanında, istihdam edil-
melerine yardımcı olunarak korunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu hem eski hüküm-
lüler, hem aileleri hem de toplum açısından ekonomik, psikolojik ve sosyal nitelikte birçok 
yarar sağlamaktadır (Manav, 2006: 140).

Eski hükümlülerin iş bulamamalarında vasıf yetersizliği önemli rol oynamaktadır. Hü-
kümlülük öncesi çoğunlukla işsiz olan eski hükümlülerin vasıf yetersizliklerinin ortadan 
kaldırılmasında infaz kurumlarındaki süreleri sırasında temel eğitim, orta ve yüksek eği-
tim ve mesleki eğitime tabi tutulmaları büyük önem taşımaktadır. ABD’de hükümlülere, 
hükümlülük süreleri sırasında yetişkin temel eğitimi, genel eğitim, lise eğitimi, mesleki 
eğitim, çıraklık eğitimi veya bunların bir arada bulunduğu eğitimler verilmektedir. Geliş-
miş ülkelerde hükümlülere verilen mesleki eğitimler üç grupta toplanmaktadır. Bunlar; 
hükümlülere infaz kurumlarında değerlendirilecek beceriler kazandırılması, kısa süreli 
mesleki eğitim programları ve hükümlülük sonrasında onların iş bulmalarını sağlayacak 
beceriler kazandırılması şeklinde sıralanabilir. Araştırmalar eğitim programlarına katı-
lanların büyük bölümünün iş bulduklarını, tekrar infaz kurumlarına dönmediklerini gös-
termektedir (Koçak ve Altun, 2010: 101-102). Mesleki eğitim yanında infaz kurumlarında 
çalışma da hükümlülerin zamanlarını etkin kullanmalarını, ücret elde etmelerini ve tahli-
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ye sonrasında kullanabilecekleri bir meslek edinmelerini sağlamaktadır. Eski hükümlülerin 
çalışma yaşamında başarılı olmalarında ve toplumla bütünleşmelerinde sosyal rehabilitas-
yon önemli rol oynamaktadır. Sosyal rehabilitasyon infaz kurumunda veya hükümlü tah-
liye olduktan sonra gerçekleştirilmekte, genelde tahliye öncesi yoğunlaşmaktadır. Sosyal 
rehabilitasyon amacıyla çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bunlar arasında 
hükümlünün tahliye öncesinde birkaç saat veya günlüğüne tek başına veya refakatçi eşli-
ğinde kendi evine gitmesi veya cezaevi arazisi üzerinde kurulmuş kolonilerde ailesi ile bir-
likte yaşaması, toplumsal yaşamın zorlukları ve alınabilecek önlemler konusunda uzman-
larca bilgilendirilmesi ve kişisel gereksinimlerinin belirlenmesi, bunların giderilmesi için 
yardım edilmesi, uzmanlar eşliğinde tahliye sonrası karşılaşacakları sorunlarla ilgili olarak 
tartışmalı konferanslar ve denemeler yapılması, bir refakatçi eşliğinde çeşitli nedenlerle 
kısa sürelerle izinli olarak dışarı çıkmalarına izin verilmesi sayılabilir (Şahin, 2002: 12).

Eski hükümlülerin tahliye sonrası kendi işlerini kurabilmeleri, bu kişilerin büyük ço-
ğunluğu ekonomik yönden güçsüz, bilgi ve deneyimden yoksun olmaları  nedeniyle ol-
dukça güçtür (Bedük, 2010: 50). Bu nedenle eski hükümlülerin engelliler bölümünde be-
lirtildiği gibi parasal, ayni ve hizmet yönünden desteklenmeleri gerekmektedir. Ancak eski 
hükümlülerin kendilerine sağlanan desteklerden haberdar olmamaları, desteklerin yetersiz 
olması veya başarısızlık korkusu gibi nedenlerle genelde işçi olarak çalışma eğilimi içinde 
oldukları görülmektedir. İşçi olarak çalışabilmeleri ise infaz kurumuna girmeden önce, in-
faz kurumunda veya daha sonra mesleki vasfa sahip olsalar bile toplumun ve işverenlerin 
önyargıları nedeniyle oldukça güçtür. Zira eski hükümlülerin istihdamı genellikle işyerinde 
ve işçi-işveren ilişkilerinde güvensizlik, tedirginlik ve tereddüt yaratmakta (Bedük, 2010: 
50), işverenler tarafından bu kişilerin işyerinde verimliliği düşüreceklerine inanılmakta-
dır (Koçak ve Altun, 2010: 100). Bu nedenle engelliler gibi eski hükümlülerin de işe giriş 
sırasında korunması önem taşımaktadır. Eski hükümlünün işe girişi sırasında korunması 
amacıyla işverenleri eski hükümlü çalıştırmaya zorlayıcı kota sistemi veya özendirici ted-
birlerin oluşturulması söz konusudur. Ancak kota sistemi işverenler tarafından olumlu kar-
şılanmamaktadır. Sosyolojik ve ekonomik yönden yaşanan sorunlar nedeniyle özel sektör 
işverenleri eski hükümlü çalıştırmak istememekte, bu görevin devlete ait olduğunu ileri 
sürmektedirler (Bedük, 2010: 52). Günümüzde bu nedenle, Avrupa ülkeleri eski hükümlü 
istihdamında özel sektöre zorunlu istihdam kotası getirmemekte, sigorta ve vergi indirim-
leri gibi teşviklerle eski hükümlü istihdamını özendirmeye çalışmaktadırlar (Aytaç, 2010: 
255). Eski hükümlüler ayrıca işe girdikten sonra da engelliler gibi ayrımcı uygulamalarla 
karşı karşıya kaldıklarından bu aşamada da korunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu ne-
denle, yapılan düzenlemelerle ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

Türk hukukunda eski hükümlülerin çalışma yaşamında korunması ile ilgili düzenle-
meler 854 sayılı Deniz İş Kanunu’ndan bu yana engellilerle ilgili düzenlemelerle birlik-
te yapılmakta, eski hükümlüler için de kota sistemi öngörülmektedir. Ancak 5763 sayılı 
Kanun ile 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde yapılan değişiklikle 50 veya daha fazla 
işçi çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılma zorunluluğu kaldırıl-
mıştır. Buna karşılık kamu işyerlerinde %2 oranında eski hükümlü işçiyi meslek, beden 
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma uygulaması korunmuştur. Bu zorunluluğa 
uymayanlara idari para cezası verilmesi, tahsil edilecek idari para cezalarının engelli ve 
eski hükümlülerin mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları gibi 
projelerde kullanılmasına ilişkin düzenleme devam etmiştir. 12.07.2012 tarih ve 6333 sa-
yılı Kanun’un 79. maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesi yeniden düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme ile 50 veya daha fazla işçi çalıştıran kamu işyerlerinin %2 eski hükümlü 
işçiyi veya terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralananları mesleki, bedeni 
veya ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmaları öngörülmüştür. Bu yeni düzenleme ile 
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%2’lik eski hükümlü kontenjanının sadece eski hükümlüler için değil terör nedeniyle malul 
sayılmayacak şekilde yaralananlarla birlikte kullanması esası benimsenmiştir. 2014 yılında 
6508 sayılı Kanun ile işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları bu gruptaki işçilerin işe 
yerleştirilmelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görüşünün alınması öngörül-
müştür. 30. maddeye göre; kamu işyerleri çalıştırmakla yükümlü oldukları eski hükümlü 
işçileri İŞKUR aracılığıyla sağlayacaklardır. Bu işlerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabile-
cekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesle-
ğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işe nasıl alınacakları konuları yönetmelikle belirlenecektir.

İş Kanunu’nda yer alan düzenleme yanında Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkın-
daki Yönetmelik ile 5402 sayılı Kanun’da eski hükümlülerle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

Türkiye’de eski hükümlülerin istihdamı ile ilgili mevzuat  yeterli düzeyde değildir. Üs-
telik 4857 sayılı Kanunda yapılan son düzenlemeler eski hükümlü istihdamını daha da 
zorlaştırmıştır. Mevzuatın yetersizliği yanında eski hükümlülerin işe yerleştirilmeleri ile 
yetkili tek kurum olan İŞKUR’un verilerine göre kuruma başvuran ve işe yerleştirilen eski 
hükümlü sayısı da son derece sınırlıdır. İŞKUR tarafından hükümlü ve eski hükümlülere 
yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ancak bu kursların sayıca yeterli ol-
madığı ve giderek azaldığı görülmektedir. İŞKUR dışında Adalet Bakanlığı ve sivil toplum 
örgütleri ile yapılan işbirliği sonucunda cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine az süre 
kalan hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ancak bu kursların 
da yeterli olduğunu söylemek güçtür (Aytaç, 2014:429-432).

Türkiye’de sizce eski hükümlerin istihdam edilmesinde karşılaşılan engeller nelerdir? 

GÖÇMENLER VE GÖÇMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
KORUNMASI

Göç ve Göçle İlgili Kavramlar
Göç kavramını tanımlamak güçtür. En genel anlamı ile göç, insanların tek başına veya 
gruplar halinde bir yerden başka bir yere gitmeleridir. Bununla beraber kavram mekân 
değişikliğinin ötesinde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve bireysel yönleri olan, göç 
alan ve gönderen ülkelerde etkilerini bu boyutlarıyla gösteren bir olgudur. Çok yönlü 
olması nedeniyle göç farklı bilim dallarının konusu olmakta, bunlardan her biri, göçün 
farklı bir boyutu üzerinde durmakta, göçü kendi perspektiflerine göre tanımlamaktadır 
(Somuncu, 2007: 1). 

Göç kavramı göç edilen yere göre iç göç-dış göç (uluslararası göç-sınır ötesi göç); 
nedenine göre gönüllü göç-zorunlu göç; göç etme süresine göre kısa süreli göç (geçici)-
uzun süreli göç (sürekli); büyüklüğüne göre bireysel göç-aile göçü (toplu göç/kitlesel göç); 
yasallığına göre yasal göç (düzenli)-yasa dışı göç(düzensiz göç) olarak sınıflandırılabilir 
(Kartal, 2008: 9). Ancak bu sınıflama yanında göçün farklı özellikleri dikkate alınarak çok 
sayıda farklı sınıflama yapılabilmektedir.

Göç türlerinden iç göç, insanların bir ülkenin sınırları içindeki hareketini; dış göç-
uluslararası göç ise insanların bir ülkeden diğer bir ülkeye hareketini ifade etmektedir. 
Gönüllü göç, bireylerin ve grupların ekonomik veya ailevi nedenlerle isteğe bağlı olarak, 
zorunlu göç ise doğal felaketler veya siyasi nedenlerle zorunlu olarak mekân değiştirme-
lerini anlatmaktadır (Ünlü, 2007: 12). 

Göçmen kavramını açıklamak da göç kavramı gibi oldukça güçtür. Bunun nedenleri 
arasında; göçmenlerin farklı özelliklere sahip çok büyük bir kitleyi oluşturmaları, göç-
menlerin sayısının, ne kadar süredir ülkelerinin dışında olduklarının belirlenememesi, bir 
bölümünün ülkelerine geri dönerken, bir bölümünün gittikleri ülkenin vatandaşı olma-
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ları, küreselleşme sonucunda yeni özelliklere sahip yeni göçmen tiplerinin ortaya çıkması 
sayılabilir. Göçmen tanımı ülkeler açısından da farklılık göstermektedir. ABD, Kanada ve 
Avustralya’da göçmen tanımı doğum yerine göre, buna karşılık Avrupa ülkelerinin bir-
çoğunda etnisite bazında yapılmaktadır (Gökbayrak, 2006, 13). Bununla birlikte BM’nin 
göçmen tanımı genel kabul görmektedir. Bu tanıma göre; “kendi vatandaşı olduğu ülke-
den başka bir ülkede bir yıl veya daha fazla süre kalan kişi göçmen” olarak kabul edilmek-
tedir (Koser, 2007: 16).

Göçmenler genelde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar; gönüllü-zorunlu göçmenler; eko-
nomik ve siyasi göçmenler; yasal (düzenli) ve yasa dışı (düzensiz) göçmenler şeklindedir. 
Zorunlu göçmenlerle, siyasi göçmenler mülteci olarak adlandırılmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler Mültecilerin Hukuki Statüsü ile İlgili Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci “ırkı, dini, 
milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulüm göreceği 
konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniy-
le geri dönemeyen ve geri dönmeyen kişidir. Afrika Birliği Örgütü tarafından oluşturu-
lan bölgesel sözleşmelerde Güney Afrika’nın kendine özgü durumuna bağlı olarak tanım 
farklılaşsa da yukarıdaki tanım tüm dünyada genel kabul görmektedir (Koser, 2007: 16, 
71). Siyasi anlamda önem taşıyan bir göçmen grubu da sığınmacılardır. Sığınmacılar; ko-
runma istemek amacıyla bir başka ülkeye giden ancak Birleşmiş Milletler Mültecilerin 
Hukuki Statüsü ile İlgili Cenevre Sözleşmesi’ndeki kriterlere uymayan göçmenlerdir. Ge-
nel kabul gören görüşe göre; “sığınmacı kendisine henüz göçmen statüsü verilmemiş olan, 
hakkındaki hukuki prosedür devam eden kişidir.” Mülteci ve sığınmacı kavramları bazı 
yazarlar tarafından aynı anlamda kullanılabilmektedir (Ünlü, 2007: 13-14). 

Ekonomik göçmenler ekonomik nedenlerle, kendi istekleri ile bir başka ülkeye giden 
göçmenlerdir. Ekonomik göçmen yerine; göçmen işçi-yabancı işçi-konuk işçi kavramları 
da kullanılmaktadır. Bununla birlikte göçmenlerin korunması ile ilgili uluslararası bel-
gelerde bu kişiler için göçmen işçi ifadesine yer verilmektedir (Akıntürk, 2007: 4) Ancak 
göçmen işçi kavramı konusunda da uluslararası belgelerde genel kabul görmüş bir tanım 
bulunmamaktadır. BM’’in Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması-
na Dair Sözleşmesi’ne göre; göçmen işçi “vatandaşlık bağı ile bağlı olmadığı bir devlette 
ücret ödenen bir faaliyette çalıştırılacak, çalıştırılmakta olan veya çalıştırılmış olan kişi” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu sözleşmede yapılan göçmen işçi tanımı; Avrupa Konseyi’nin 
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkındaki Sözleşme ile 97 ve 143 sayılı ILO sözleş-
melerinde yer alan tanımlardan daha geniştir. Diğer uluslararası sözleşmelerde kapsam 
dışı bırakılan yasa dışı göçmenlerin bu sözleşmenin kapsamına alındığı görülmektedir 
(Akıntürk, 2007: 17).

Göçmen işçiler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan bir bölümü göç ettikleri 
ülkede uzun süreli kalmayı amaçlamakta, bu doğrultuda göçmen işçiler ve aileleri huku-
ki koşulları sağlayarak devamlı ikamet izni kazanmakta, göç ettikleri ülkenin vatandaşı 
olmaktadırlar. Buna karşılık bir bölümü göç ettikleri ülkede kısa süreli kalmayı amaçla-
makta, göç ettikleri ülkenin kanunlarına göre süreli çalışma izni almakta, ancak bu iznin 
kapsadığı belli işlerde çalışabilmektedirler. Sınır işçileri ile mevsimlik işçiler bu gruba 
girmektedir (Civan ve Gökalp, 2011: 236-238). 

Göçmen işçiler bulundukları ülkenin mevzuatına uygun olarak oturma ve çalışma 
iznine sahip iseler yasal (düzenli) göçmen işçi, hukuka aykırı olarak ülkeye girmiş veya 
çalışmakta iseler yasa dışı (hukuk dışı - kaçak - düzensiz) göçmen işçi adını almaktadırlar 
(Akıntürk, 2007: 4). Kaçak göçmen işçiler göç ettikleri ülkeye; çeşitli yollarla sınır ihlâli 
yaparak, sınır kapılarından sahte belgelerle girebilmekte veya kanuni yollardan giriş ya-
pıp, vize süreleri dolduktan sonra ülkede kalmakta, çalışma izni almadan çalışmaktadırlar 
(Civan ve Gökalp, 2011: 236). Ayrıca kaçak olarak çalışan yabancılarla, iltica talebinde bu-

Tüm Göçmen İşçilerin 
ve Ailelerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Sözleşme’ye 
göre; sınır işçisi kavramı komşu 
bir devlette mutad ikâmetgahını 
muhafaza eden ve normal olarak 
her gün veya en az haftada bir 
defa normal ikâmetgahına dönen 
bir göçmen işçiyi ifade etmektedir.

Tüm Göçmen İşçilerin 
ve Ailelerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Sözleşme’ye 
göre; mevsimlik işçi kavramı 
niteliği gereği mevsimsel 
koşullara bağımlı olan ve yılın 
belli bir bölümünde yapılabilen 
işi yapan göçmen işçiyi ifade 
etmektedir.
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lunduktan sonra mülteci statüsü verilmemesine rağmen herhangi bir izin almadan ülkede 
kalanlar da bu gruba girmektedir. Kaçak göçmen işçiler, göç edecekleri ülkeye bireysel 
veya organize suç örgütleri aracılığıyla girebilmektedirler. Bir başka ülkeye organize suç 
örgütleri aracılığıyla girme kişinin rızası doğrultusunda ise insan kaçakçılığı, rıza dışı, bas-
kı, şiddet zorlama sözkonusu ise insan ticareti ortaya çıkmaktadır (Somuncu, 2007: 19).

Yüksek eğitimli ve niteliğe sahip işgücünün, daha iyi yaşam ve çalışma olanağı sağla-
yan ülkelere gitmesi ise nitelikli işgücü göçü veya beyin göçü olarak adlandırılmaktadır 
(Gökbayrak, 2006: 12). 

Günümüzde mülteci, sığınmacı, göçmen ve göçmen işçi kavramları arasında ayırım 
yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. Örneğin mülteci ile göçmenleri ayırt etmek her zaman 
kolay olmamakta, kaçak göçmen işçilerin bir bölümü mülteci veya sığınmacı durumuna 
dönüşebilmektedir (Akıntürk, 2007: 3).

Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Sözleşme’de hangi kişiler sizce göç-
men işçi kavramının dışında tutulmaktadır? 

Uluslararası Göçün Tarihi Gelişimi
Uluslararası göçün geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde çeşitli ne-
denlerle uluslararası göç söz konusu olmuştur. Henüz yerleşik yaşama geçilmeyen dönem-
de göçler büyük ölçüde iklim ve coğrafi değişikliklerin sonucu meydana gelmiş, sınıflı 
toplumların oluşumu uluslararası göç hareketine yeni bir ivme kazandırmıştır. Krallıklar 
arasında yaşanan savaşlar sonucu yerli halk köleleştirilmiş, öldürülmüş veya savaşa zor-
lanmıştır. Feodal toplumlarda toprak elde etmek için yapılan savaşlar zorunlu ve kitlesel 
göçlere neden olmuştur (Ünlü, 2007: 26). 

16. ile 19. yüzyıllar arasında Avrupa uluslararası göç hareketine yön vermiş, 300 yıl 
boyunca dünya göç hareketini şekillendirmiştir. İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda 
ve Fransa nüfusun artması ve kıtlık karşısında yeni yerleşim yerleri sağlamak amacıy-
la sömürgeler kurmuş, 1820-1930 yılları arasında 55-60 milyon Avrupalı denizaşırı ül-
kelere göç etmiştir. Avrupa kökenli göçmenler Kuzey Amerika, Kanada, Avustralya ve 
Yeni Zelanda’da yeni devletlerin oluşumuna neden olmuş, göçle birlikte yerliler azınlık 
durumuna düşmüşlerdir. Diğer taraftan 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalı tüccarlar Kuzey 
Afrika’dan topladıkları yerlileri dünyanın farklı köşelerine köle olarak götürmüşlerdir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu’nun yıkılması sonucu Orta, Doğu ve Güney Avrupa’da yeni devletler ortaya 
çıkmıştır. Bu devletler milliyetçilik akımının etkisiyle benimsedikleri zorunlu göç politi-
kası yoluyla homojen toplumlar yaratmaya çalışınca, büyük boyutta sığınmacı hareketleri 
gündeme gelmiştir. 1920’li yıllar boyunca ise nüfus mübadeleleri gerçekleşmiş, bu mü-
badelelere Rus Devrimi sonrası çıkan iç savaştan kaçan Beyaz Ruslar ile 1930’lu yıllarda 
Nazi imhasından kaçmayı başaran Museviler de eklenmiştir. İki dünya savaşı arasındaki 
dönemde Güney ve Doğu Avrupa vatandaşları ile Avrupalı olmayanların uluslararası göç 
sürecini belirlemeye başlamaları üzerine kısıtlayıcı göç politikaları ABD’den başlamak 
üzere ilk defa gündeme gelmeye başlamıştır. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Asya, Ortadoğu ve Afrika’da yeni devletler kurulmuş, Bu 
devletlerin çoğunlukla etnik açıdan bölünmüş, otoriter bir sisteme sahip olmaları şiddet 
hareketlerine neden olarak, milyonlarca insanın sığınmacı statüsüne düşmesine yol aç-
mıştır. Diğer taraftan savaş sonrası izlenen Keynezyen ekonomik politikalar ve Bretton 
Woods Sistemi’nin etkisiyle 1950 ve 1960’lı yıllarda Batı Avrupa, Kuzey, Orta Amerika 
ve Ortadoğu ülkeleri (Vural, 2007: 9) yoğun bir şekilde düzenli göçmen işçi sağlamış, 
emek gücünü teşvik eden politikalar uygulamışlardır. Batı Avrupa işgücü açığını önce 
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Yunanistan, İspanya, Portekiz daha sonra Türkiye, Fas, Tunus ve Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’nden karşılamıştır (Lordoğlu, 2007: 12-13). 

1973 Petrol Krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik koşullar ve işsizlik, gelişmiş ülkelerin 
1974 yılında düzenli göçmen işçi talebini durdurmuş, göçmen işçileri ülkelerine geri gön-
dermek için teşvik politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Ancak göçmen işçiler yeni olu-
şan koşullar karşısında ülkelerine geri dönmek istemediklerinden bu politikalar başarısız 
olmuştur. Ayrıca bu dönemde Avrupa ülkeleri mevcut göçmenlerin entegrasyonuna yöne-
lik politikalar uygulamış, bu çerçevede aile birleşmeleri desteklenmiştir. Ancak yasal gö-
çün sınırlandırılması yasa dışı/düzensiz göçü arttırmıştır. 1980’lerin ortalarına kadar Batı 
Avrupa’ya göç, yasa dışı/düzensiz göç ve aile birleştirmeleri şeklinde devam etmiş, 1980’le-
rin sonunda Doğu Avrupa’daki siyasi istikrarsızlık sonucu Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya 
büyük boyutlu iltica ve mülteci hareketleri gerçekleşmiştir (Somuncu, 2006: 37-38). Diğer 
taraftan bu dönemde zenginleşen bazı Körfez ülkeleri gereksinim duydukları işgücü açığını 
Ortadoğu ve Asya ülkelerinden gelen göçmen işçilerle karşılamışlardır. Körfez ülkeleri göç-
menlerin geçici niteliğini korumak amacıyla sert tedbirler almış ancak göçmenlerin kalıcı 
hale gelmelerini engelleyememişlerdir. 1980’li yıllarda başta Japonya olmak üzere Tayvan, 
Güney Kore, Singapur, Hong Kong, Tayland ve Malezya gibi Asya ülkeleri sağladıkları eko-
nomik gelişmeye bağlı olarak göçmen işçi talep etmeye başlamışlardır. Bu ülkeler de göç-
men işçilerin yerleşik hale gelmelerini önlemeye çalışmışlardır (Ünlü, 2007: 38). 

Diğer taraftan 1980’ler boyunca yaşanan ekonomik ve siyasi krizler birçok ülkede göç-
menlere olan muhalefeti artırmış, ırkçılık ve fanatizm güç kazanmış, yabancı düşman-
lığı artmıştır. Bu nedene ve Neo-liberal politikanın uygulanmasına bağlı olarak birçok 
ülkede göçmenlere yönelik programlara (yabancı dil, iki dille eğitim, hukuki danışmanlık 
programları, ucuz konut sağlanması, gıda ve sağlık yardımları) ayrılan bütçeler azaltıl-
mış veya kaldırılmıştır. Bu durum ise göçmenlerin toplumdan izolasyonunu arttırmıştır 
(Vural, 2007: 11; Sallan Gül, 2001-2002: 85). Batı Avrupa ülkelerinin resmi göçmen alımı-
nı durdurması, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika’daki siyasi istikrarsızlık, iç savaşlar, 
ekonomik kriz 1990’lı yıllardaki göç hareketini, geçmişte göç veren ülkeler olan İspanya, 
Portekiz, Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerine yöneltmiştir. Bu ülkeler yasa dışı göç 
yanında topluluğa katılmaları sonucu oluşan ekonomik gelişmenin de etkisiyle düzenli 
göçmen alma yoluna da gitmişlerdir. 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra, düzenli göç 
içinde aile birleştirmelerinden sonra en büyük oranı nitelikli işgücü talebi ile tarım, imalat 
ve inşaat sektörlerinde niteliksiz işgücü talebi oluşturmuştur. Bu dönemde ayrıca Doğu 
Bloğu’nun çözülmesi ile birlikte günümüze kadar devam eden yasa dışı göç hareketi art-
mıştır (Somuncu, 2006: 46,52). 

Günümüzde sınırlamalara rağmen küreselleşme sonucu ekonomik liberalizasyonun 
yarattığı bağımlılık, Çok Uluslu Şirketler’in gelişmesi, gelirin küresel bölüşümünde ortaya 
çıkan ve giderek artan adaletsizlik, ulaşımın daha kolay ve ucuz olması, nüfusun yaşlan-
ması, savaş gibi nedenlerle uluslararası göç artmaya devam etmektedir. Günümüzde ulus-
lararası göç artık küresel bir sorun haline gelmiştir  (Gökbayrak, 2006: 8-9). 

Uluslararası Göçün Nedenleri
Uluslararası göçün birçok nedeni bulunmakta, bunları kesin çizgilerle ayırmak mümkün 
görülmemektedir. Günümüze kadar geçen süre içinde göçe kaynaklık eden ve göçü çeken 
nedenlerden yararlanılarak göçle ilgili çok sayıda teori geliştirilmiştir. Ancak bu teorilere 
rağmen bilimsel anlamda göçün nedenleri ile ilgili bir genelleme yapmak oldukça güçtür. 
Göç konusunda yaşandığı coğrafyadan, zamana, göç eden kişiden, göç edilen ülkeye ka-
dar birçok faktör belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle göçün nedenleri ve sonuçları 
değişkenlik göstermektedir (Kartal, 2008: 25).
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Uluslararası göçün genel olarak nedenleri arasında; doğum, ölüm oranları, yaş yapısı, 
işgücündeki artış gibi demografik nedenler (Ünlü, 2007: 25), gelir dağılımındaki bozuk-
luk, işsizlik, yoksulluk, eğitim olanaklarının yetersizliği gibi ekonomik nedenler, iklim 
değişiklikleri, deprem, erozyon, sel gibi çevresel nedenler, askeri çatışma, devrim, savaş, 
rejim değişiklikleri, uluslararası anlaşmalar ve mübadele gibi siyasi nedenler sayılabilir. 

Beraberinde çok çeşitli etkenler barındırmasına karşılık göç kararlarının temelinde, 
göçün nedenlerini içeren itici ve çekici faktörler bulunmaktadır. Bireyin göç kararı al-
masına neden olan etkenlere itici, göç etmek üzere karar verilen yerin üstün özelliklerine 
de çekici faktörler denilmektedir. Uluslararası göçün nedenlerini açıklamak amacıyla en 
fazla kullanılan çeken ve iten faktörler yaklaşımına göre; köken ülkedeki işsizlik, yoksul-
luk, azgelişmişlik, kötü yaşam koşulları gibi ekonomik, sosyal ve siyasi koşullar itici; göç 
edilmesi düşünülen ülkedeki yüksek gelir düzeyi, iş olanakları, işgücü talebi gibi koşullar 
bireyler için çekici bir etkiye sahiptir (Kartal, 2008: 25). 

Uluslararası Göç Örgütü, göçün nedenlerini çeken ve iten faktörler yaklaşımı doğrul-
tusunda, 5’i itici, 2’si çekici olmak üzere 7 nedene bağlamıştır. Çekici faktörler; daha iyi ya-
şam koşulları, daha yüksek gelir olanağı, diğer insanların göç örnekleri, daha iyi çalışma/ 
istihdam koşulları ve daha fazla bireysel özgürlük olarak sıralanmıştır. İtici faktörler ise 
köken ülkedeki ekonomik koşullar ve etnik sorunlardır. Örgüte göre itici faktörler daha 
az sayıda olmakla birlikte, daha belirleyici rol oynamaktadır (http://www.belgeler.com/
blg/2aj8/avrupa-birligi-goc-politikasi Erişim Tarihi 01.11.2011). Ancak birçok durumda 
bu nedenlerin birden fazlası bir arada bulunabilmektedir. Ayrıca uzaklık göç edilecek ül-
kenin belirlenmesinde ulaşım sektöründeki gelişmelere rağmen günümüzde etkisini hâla 
sürdürmektedir (Kartal, 2008: 26).

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre göçün nedenleri arasında sizce hangi faktörler daha önemlidir? 

Uluslararası Göç Politikaları
Uluslararası göç, göç alan ve veren ülkeler açısından ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel so-
nuçlar yaratmaktadır. Bu nedenle ülkeler; uluslararası göç politikalarını göç konusundaki 
önceliklerini ve ülkenin ekonomik, sosyal, istihdam, ticaret, sağlık, kültür ve güvenlik po-
litikalarını dikkate alarak belirlemektedirler. Genel olarak ülkelerin uluslararası göç poli-
tikaları göç alma ve ülkedeki göçmenlerle ilgili düzenlemelerle, göç verme ve göç verilen 
ülkelerdeki vatandaşlarla ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır.

Göç alma politikası, göçten en fazla fayda sağlama amacı doğrultusunda şekillenmekte-
dir. Göç alma politikaları; göç kontrolü politikaları ve göçmen politikalarından oluşmaktadır. 

Ülkeler; yerli işçileri korumak veya milliyetçi düşüncelerle göçü kontrol altına alabil-
mek amacıyla; yasal olarak alacakları göçmen miktarını, göçmenlerin niteliklerini, seçme 
ve kabul etme kurallarını belirlemekte, ülkeye giriş, oturma ve çalışma izinleri konusunda 
kanunlar çıkartmakta, ilgili dönemdeki göç politikalarına göre çeşitli teşvikler veya kısıt-
lamalar getiren ek uygulamalar oluşturabilmektedirler. Ülkeler mültecilerle ilgili olarak 
kriterler belirlemekte, mülteci kabul işlemleri, mültecilerin entegrasyonu ile ilgili düzenle-
meler yapmaktadırlar. Ayrıca yasa dışı göçü önlemek için sınır kontrollerini güçlendirme, 
vize almayı zorlaştırma, yasa dışı göçmen çalıştıran işverenlere ve işçilere cezai yaptırım 
uygulama, işyeri denetimlerini etkin hale getirme, kaçak göçmenlerin geri dönüşünü 
sağlama gibi konularda hukuki düzenlemeler yapmaktadırlar (Somuncu, 2006: 20). Bu-
nun yanında ülkeler gelecekteki muhtemel göçü tahmin edebilmek amacıyla göç veren 
ülkelerin göç kapasitelerini araştırma, göçmen büro memurlarını göçmen gelen ülke sınır 
kapılarında görevlendirme (Lordoğlu, 2007: 13), transit geçiş yapan turistlere vize uygula-
ma, taşımacılık yapan kuruluşlara kuralları ihlâl etmeleri halinde ağır ceza verme (Sallan 
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Gül 2000-2001: 85) gibi çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Kimi zaman ise bu politi-
kalardan farklı olarak ülkedeki kaçak işgücü göçünü yasallaştırmak için kaçak göçmen 
affı çıkartmakta, yasa dışı göçmenleri kayıt altına alarak onların işgücü piyasasına dâhil 
olmalarını sağlamaktadırlar. Ülkeler, dünya konjoktürüne göre şekillenen ulusal çıkarları 
ve diğer ulusal politikaları doğrultusunda göç alma politikalarını zaman içinde değişti-
rebilmektedirler. Örneğin 19. yüzyıl boyunca ABD, Kanada ve Avustralya liberal bir göç 
politikası uygularken, 20. yüzyılın başında ekonomik koşulların bozulması ve milliyetçi 
nedenlerle daha sınırlayıcı bir göç politikası izlemeye başlamıştır. Ancak II. Dünya Savaşı 
sonrası ortaya çıkan işgücü gereksinimine bağlı olarak ABD’de 1965 yılında çıkarılan bir 
kanunla göç yeniden teşvik edilmiştir. Günümüzde ise ABD ve diğer göç alan ülkelerde 
uluslararası göçü sınırlandırma politikası uygulanmakta, bu doğrultuda çeşitli hukuki dü-
zenlemeler yapılmaktadır.

Ülkeler ayrıca göçü kontrol altına alabilmek amacıyla uluslararası işbirliğine gitmekte, 
bu amaçla ikili veya çok taraflı anlaşmalarla vize, sınır kontrolleri ve geri kabul konuların-
da anlaşmalar yapabilmektedirler. Bu durumda, ulusal politikalar ülkelerin uluslararası 
işbirliği sırasında verdikleri taahhütler doğrultusunda şekillenmektedir. Ayrıca ülkeler 
göç politikasının bir parçası olarak, ülkeye yasal yoldan giren düzenli göçmenlerin istih-
dam koşullarının iyileştirilmesi, göçmenlerin çalışma yaşamı ve göç alan ülke vatandaşları 
ile entegrasyonunu sağlamak amacıyla işgücü piyasasına dâhil edilmeleri, iş bulamayan 
göçmenlerin eğitimi, göç edilen ülkenin dilinin öğretilmesi gibi çeşitli entegrasyon prog-
ramları uygulamaktadırlar. 

Göç verme politikası ise bir ülkenin vatandaşlarının diğer bir ülkeye gönderilmesi ve 
bunun ekonomik ve sosyal maliyetlerinin azaltılmasını öngören düzenlemeleri içermek-
tedir. Bu doğrultuda ülkeler; vatandaşların ülkeden çıkışlarının kolaylaştırılması, göç ede-
cek vatandaşların farklı kriterlere göre belirlenmesi, vatandaşların gittikleri ülkelerdeki 
sosyal ve işgücü piyasası ile ilgili sorunlarının çözülmeye çalışılması, vatandaşların tasar-
ruflarının ülkeye çekilmesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi, vatandaşların ülkeye 
geri dönüşlerinin düzenlenmesi, dönüş yapanların karşılaştıkları sorunların giderilmesi 
gibi farklı alanlarda çeşitli hukuki düzenlemeler yapmaktadırlar (Somuncu, 2006: 23-28). 

Kota sistemi uluslararası göç politikaları içinde sizce hangi grupta yer alır? 

Göçmenlerle İlgili Uluslararası Düzenlemeler
Göçün küresel bir sorun haline gelmesi üzerine çok sayıda uluslararası örgüt, göçmen-
lerin haklarını düzenleyen sözleşme ve programlar oluşturmuşlardır. Bu konuda en yo-
ğun çalışma BM tarafından gerçekleştirilmiştir. Örgütün göçmenlere yönelik olarak çok 
sayıda programı ve sözleşmesi bulunmaktadır. Bu belgeler arasında Birleşmiş Milletler 
Anlaşması’nın Amaçları ve İlkeleri başlıklı 1.bölümünün 3.maddesi, 10.12. 1948 tarihli 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13/1 ve 23.maddeleri, 28.7.1951 tarihinde imzalanan 
Mültecilerin Hukuki Statüsü İle İlgili Cenevre Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsü-
ne İlişkin 1967 Protokolü, 6.6.1960 tarihinde yürürlüğe giren Vatansızların Statüsüne Dair 
Sözleşme, 18.11.1990 tarihli Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması-
na Dair Sözleşme yer almaktadır. Ancak bunlardan Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin 
Korunmasına Dair Sözleşme; yasal olup olmadığına bakılmaksızın tüm göçmen işçilerin 
ve ailelerinin haklarını uluslararası düzeyde ele alan bir belge olması nedeniyle büyük 
önem taşımaktadır (Alpar, 2000; Civan ve Gökalp, 2011: 237-238). Sözleşme ile göçmen 
işçi ve aile üyelerinin çalışma ve özel yaşamına ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. 
Sözleşmede göçmen işçilerin sosyal, ekonomik, sağlık, kültürel ve siyasi hakları ile ilgili 
hükümlere yer verilmektedir (Akpınar, 2007: 5-6).
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ILO bu konuda doğrudan veya dolaylı nitelikte çok sayıda belge oluşturmuştur. Örgü-
tün önemli belgeleri arasında; 5.6.1926 tarihinde kabul edilen Göçmen Taşıyan Gemilerin 
Denetimi Hakkında 21 sayılı Sözleşme, 22.6.1935 tarihinde kabul edilen Göçmenlerin 
Emeklilik Hakkının Korunması Hakkında 48 sayılı Sözleşme, 1.7.1949 tarihinde kabul 
edilen, 1952 yılında yürürlüğe giren sadece yabancı bir ülkede yasal olarak bulunan göç-
men işçileri ele alan 97 sayılı İstihdam Amacıyla Göç Hakkında Sözleşme, 86 sayılı İş İçin 
Göç Tavsiye Kararı, 97 sayılı sözleşmenin korumasız bıraktığı alanlarda göçmen işçilerin 
çalışma koşullarını korumayı amaçlayan 24.6.1975 tarihinde kabul edilen ve 1978 yılında 
yürürlüğe giren 143 sayılı Kötü Koşullarda Göç ve Göçmen İşçilere Fırsat ve Muamele 
Eşitliğinin Sağlanması Sözleşmesi, 151 sayılı Tavsiye Kararı ve 22.6.1962 tarihinde kabul 
edilen Sosyal Politika Hakkında 117 sayılı Sözleşme’nin 3. Bölümü yer almaktadır. Bu 
sözleşmelerden 97 sayılı sözleşme ile 143 sayılı sözleşme göçmen işçilere yardım, bilgi, 
koruma ve muamele eşitliği tanımak ve bu konudaki suistimallerin önlenmesi amacıyla 
kabul edilmiş sözleşmelerdir (Akıntürk, 2007: 7; Alpar, 2000).

Avrupa Konseyi belgeleri arasında 1953 yılında hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’ndeki düzenlemeler yanında, 18.10.1961 tarihinde imzalanan Avrupa Sosyal Şartı’nın 
18. ve 19. maddelerinde, 3.5.1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 19. 
maddesinde göçmen işçilerin ve ailelerinin korunma ve yardım haklarına yönelik düzen-
lemeler bulunmaktadır. 4.12.1954 tarihli Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına Dair Sözleş-
me, 24.11.1977 tarihinde imzalanan Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi bu konudaki diğer önemli düzenlemelerdir (Alpar, 2000; http://www.belgeler.
com/blg/2aj8/avrupa-birligi-goc-politikasi Erişim Tarihi 01.11.2011; Bayhan, 2011: 9). 

AB ise iki ayrı göç politikası uygulamaktadır. Bunlardan ilki; birlik üyeleri, diğe-
ri birlik dışındaki ülkelerden göçle ilgilidir. Birlik üyeleri ile ilgili olarak; 1957 Roma 
Antlaşması’nda Ortak Pazar hedefinin gerçekleşmesi doğrultusunda topluluk içinde işçi-
lerin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması öngörülmüştür. 1986 Avrupa Tek 
Senedi ile başlayan çabaların ardından, 1992 Maastricht Antlaşması ile Birlik Vatandaşlığı 
kavramının oluşturulmasından sonra, tüm birlik vatandaşlarının birlik içinde serbest do-
laşımı sağlanmıştır. Ayrıca birliğe üye ülke vatandaşlarının birlik içinde dolaşım, sağlık, 
çalışma ve sosyal güvenlik hakları gibi konularda karşılaştıkları ayrımcılığın kaldırılması-
nı, diplomaların birlik düzeyinde karşılıklı olarak tanınmasını öngören çok sayıda tüzük 
ve direktif kabul edilmiştir. Birlik dışı ülkelerden göç ise üye ülkeler tarafından düzen-
lenmiş, bu konuda ülkelerarası işbirliği ancak 1980’li yılların sonunda başlamış, ilk defa 
1992 Maastricht Antlaşması ile birlik düzeyine taşınmıştır (Somuncu, 2006: 30-31). 1999 
yılında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması’nın 73/k maddesinde ortak göç politikası 
ile ilgili bir düzenleme yapılmış ancak aynı maddede göç ile ilgili düzenlemelerin üye 
ülkeler tarafından yapılacağı açıkça belirtilmiştir.  (http://www.belgeler.com/blg/2aj8/
avrupa-birligi-goc-politikasi Erişim Tarihi 01.11.2011). Ortak göç politikasının uygulan-
ması halen AB’e üye her ülkede ülkenin göç tarihine, refah devletlerinin yapısına göre 
farklılık gösterebilmektedir (Atasü Topcuoğlu, 2014: 165).  

AB’nin farklı tarihlerde göçmenlerin hakları ile ilgili olarak kabul ettiği direktifler 
arasında 2000/43/EC sayılı Irksal veya Etnik Kökeninden Bağımsız Olarak Kişilere Eşit 
Muamale İlkesinin Uygulanması Direktifi, 2000/78/EC sayılı İstihdam ve Çalışmada Eşit 
Muamele İçin Genel Taslak Oluşturma Direktifi, 2003/86/EC sayılı Aile Birleşmesi Hakkı 
Üzerine Direktif, 2003 /109/EC sayılı Uzun Süreli Mukim Üçüncü Ülke Vatandaşlarının 
Statüleri Üzerine Direktif sayılabilir (http://www.belgeler.com/blg/2aj8/avrupa-birligi-
goc-politikasi Erişim Tarihi 01.11.2011).

AB sizce neden iki ayrı göç politikasına sahiptir?
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Türkiye’de Uluslararası Göçün Tarihi Gelişimi
Türkiye kuruluşundan bu yana göçmen ülkesi olmuş, geçmişten günümüze kadar çeşitli 
tarihlerde farklı nedenlerle hem göç almış hem de göç vermiştir.

Göç alan ülke olarak 1923-1980 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon Türk kökenli göç-
meni ülkeye kabul etmiştir. Bu göçmenlerin %36’sı Bulgaristan, %30’u Yunanistan, %22.1’i 
Yugoslavya ve %8.9’u Romanya’dan, bir bölümü de Kıbrıs, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nden gelmiş, bunların bir bölümüne vatandaşlık hakkı verilmiş, konut ve iş olanak-
ları sağlanmaya çalışılmıştır. Nüfusun homojenleştirilmesine yönelik bu göçlerin yanında 
sığınma hareketleri de yaşanmış, 1930’lu yıllarda Nazi rejiminden kaçan birçok Alman 
ve Musevi entellektüel, II. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda Musevi Türkiye’ye gelmiştir. 
Ayrıca Balkan ülkeleri ve Ege adalarından mülteciler, savaş sonrasında Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nden sığınmacılar gelmiştir. Bunlardan Türk kökenliler Türkiye’de 
kalmış, diğerleri kendi ülkeleri veya başka ülkelere gitmişlerdir. 

1980 sonrası ise Türkiye’ye yapılan göç hem karmaşık bir hale gelmiş hem de hızlı bir 
artış göstermiştir. İran-Irak Savaşı, İran’daki rejim değişikliği, Irak’taki siyasi istikrarsızlık, 
Bulgaristan’daki Türklerin sınır dışı edilmesi, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriye-
ti’ndeki savaş gibi nedenlerle Türkiye’ye yönelik sığınmacı hareketleri büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Ayrıca Ortadoğu ve Güney Asya’da yaşanan siyasi olaylar nedeniyle Afrika ve 
Filistin’den mülteci göçü gerçekleşmiştir. Asya, Afrika ülkelerinden gelen yasa dışı göç-
menler çoğunlukla Avrupa’ya köprü oluşturması nedeniyle Türkiye’yi Avrupa, ABD ve di-
ğer ülkelere geçmek için transit ülke olarak kullanmışlardır. Yasa dışı göç 1990’lı yıllardan 
sonra Doğu Avrupa ülkelerinden ve eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden gelenlerle büyük 
rakamlara ulaşmıştır (Somuncu, 2006: 132-141). 

Türkiye’nin 1990’ların başından itibaren göç alan özellikle yasa dışı/düzensiz göç 
alan ülke konumuna gelmesinde; çevre ülkelerdeki ekonomik, siyasal, sosyal sorunlar, 
çevre ülkelere dini, tarihi, etnik ve coğrafik olarak yakınlık, coğrafi konumu nedeniyle 
Türkiye’nin Avrupa’ya köprü oluşturması yanında, nispeten siyasi ve ekonomik istikrar, 
kaçak yollardan girişin kolay olması, 1980 sonrası Neo-liberal politikalara bağlı olarak 
maliyetleri düşürmek amacıyla kayıt dışı sektörün büyük boyutlara varması, esnek vize 
uygulamaları veya vize muafiyetleri gibi nedenler önemli rol aynamıştır (Aydınoğlu, 2006: 
43; Akpınar, 2010). 

Halen Türkiye’deki yasa dışı/düzensiz göçmenleri; Doğu Avrupa ülkelerinden çalışma 
amacıyla yasal yollarla gelen ancak vize süresi dolduktan sonra ülkesine dönmeyenler, 
Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden kaçak yollarla gelen ve vize süresinin dolmasından 
sonra kaçak duruma düşen ve Türkiye’yi Batı Avrupa ülkelerine gitmek için transit ülke 
olarak görenler, iltica başvurusu kabul edilmeyen sığınmacılar oluşturmaktadır. Yasa dışı 
göç yanında 1990’lı yıllardan itibaren yasal yollarla Türkiye’ye çalışmak veya emekliliği-
ni geçirmek amacıyla ABD, Avrupa ve Rusya Federasyonu’ndan önemli ölçüde göçmen 
geldiği görülmektedir (Somuncu, 2006: 132-141). Ayrıca insan ticareti ve kaçakçılığını da 
göz ardı etmemek gerekir (Akpınar, 2010: 2). 

2011 yılından beri Suriye’deki iç savaş  nedeniyle iltica veya göç edenlerin sayısı da 
inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne göre; 
Türkiye’de 2015 Ağustos ayı itibariyle kayıtlı 1.905.980 Suriyeli bulunmaktadır. 

Türkiye göç ülkesi olmasının yanında aynı zamanda göç veren bir ülkedir. Türkiye’den 
Avrupa’ya göçler ilk olarak F.Almanya ile 30.10.1961 tarihinde imzalanan İşgücü Alımı 
Anlaşması ile başlamış, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması’nın 
imzalanmasıyla hızlanmıştır. Bu anlaşmaya benzer anlaşmalar daha sonra Avusturya, Bel-
çika, Hollanda, Fransa, İsveç gibi diğer Avrupa ülkeleri ile de yapılmıştır. 1961-1974 yılları 
arasında belli özelliklere sahip işçiler çalışmak üzere geçici süre ile bu ülkelere gitmişlerdir. 
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Ancak 1974 sonrası dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz koşulları dikkate alarak 
geri dönmekten vazgeçmişlerdir. 1980 sonrası Türkiye’den diğer ülkelere siyasi ve ekono-
mik nedenlerle kaçak göç ve yoğun sığınmacı hareketi söz konusu olmuştur. 1974 yılından 
bu yana yasal yollardan göçmen işçi alımı durdurulduğu için göç; aile birleştirmeleri, Türk 
vatandaşları yanında diğer ülkelerden gelenlerin de içinde yer aldığı kaçak göç ve mülteci-
sığınmacı göçü şeklinde devam etmektedir (Bakırtaş ve Akdemir, 2010: 964).

Avrupa ülkeleri dışında işsizlik baskısıyla ilk defa Libya’dan gelen talep üzerine 1970’le-
rin ikinci yarısından itibaren Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine, 1990’lı yıllardan itibaren 
Rusya Federasyonu ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne işçi gönderilmeye başlanmıştır. Tür-
kiye halen gelen talep doğrultusunda farklı ülkelere işçi göndermekte ancak bunların sayısı 
hiçbir zaman için 1960’lı yıllardaki kadar fazla olmamaktadır (Somuncu, 2006: 117-118). 

 
Türkiye’den Avrupa’ya işçi göçü ilk olarak hangi ülkeye gerçekleştirilmiştir? 

Dünyada ve Türkiye’de Göçmenlerin Çalışma Koşulları
Göçmen işçilerin göç ettikleri ülkede çalışma yaşamındaki konumları ve karşılaştıkları 
sorunlar, onların göç ettikleri ülkeye geliş şekillerine ve niteliklerine bağlı olarak değiş-
mektedir. Diğer bir ifade ile göçmen işçilerin yasal/düzenli göçmen işçi veya yasa dışı/
düzensiz/kaçak göçmen işçi olmaları ve nitelikleri sosyal haklara erişimde belirleyici rol 
oynamaktadır. Göç ettikleri ülkenin mevzuatına uygun olarak oturma ve çalışma iznine 
sahip olan veya vatandaşlık hakkı kazanan nitelikli göçmen işçilerin çalışma yaşamın-
da karşılaştıkları sorunlar nispeten daha sınırlıdır. Ayrıca bu işçilerin oturma ve çalışma 
izinlerinin niteliğine bağlı olarak değişmekle birlikte ülke vatandaşlarına sağlanan sosyal 
haklara tam erişimleri söz konusudur. Buna karşılık hukuka aykırı olarak ülkeye girmiş ve 
çalışmakta olan yasa dışı/kaçak/düzensiz göçmen işçiler açısından durum farklıdır (Gök-
bayrak, 2006 (1); Civan ve Gökalp, 2011: 247). Bu durumdaki göçmen işçiler nitelikli ol-
salar bile genellikle yerli işçilerin çalışmak istemedikleri niteliği düşük, en kirli, en ağır, 
en tehlikeli işlerde, çok uzun çalışma süreleri ile geçici veya belirli süreli sözleşmelerle, 
çoğunlukla taşeron işçisi olarak, düşük ücretle çalışmaktadırlar. İşçilerin düşük ücret al-
malarında yaptıkları işin niteliği yanında pazarlık gücüne sahip olmamaları, çoğunlukla 
bu işçilerin ücreti üzerinden yasa dışı şekilde işçileri işverene kiralayan işçi bürolarının 
belli bir komisyon almaları önemli rol oynamaktadır (Yılmaz, 2005: 5-7). Yaptıkları işlerin 
niteliği nedeniyle göçmen işçiler iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli risklerle karşı karşı-
ya kalmakta, fiziksel şiddet ve cinsel tacize uğramaktadırlar (Civan ve Gökalp, 2011: 247). 

Kaçak göçmen işçiler, çoğunlukla rekabet nedeniyle maliyetleri düşürmeyi hedefleyen 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve kayıt dışı sektörde istihdam edilmektedirler. Kaçak 
göçmen işçilerin istihdam edildikleri sektörler ve işler arasında tarım; imalat sanayinde 
gıda, döküm, metal, tekstil, deri; hizmet sektöründe ev işleri, bakıcılık, temizlik, fuhuş, otel, 
eğlence, tezgâhtarlık işleri, yükleme boşaltma, inşaat ve ticaret gelmektedir. Kadın göçmen 
işçiler bazı sektörlerde ve işlerde erkeklere göre daha fazla talep edilmektedir. Her türlü is-
tismara açık olan kaçak göçmen işçiler (Candan, 2007: 25) BM Tüm Göçmen İşçiler ve Ai-
lelerinin Korunmasına Dair Sözleşme’ye göre sözleşmede belirtilen haklar konusunda göç 
edilen ülke vatandaşları ile eşit işlem görme hakkına sahip olmalarına rağmen yasal sosyal 
güvenlik sisteminin ve kanunlarda belirtilen her türlü korumanın dışında kalmaktadırlar. 

Benzer durum Türkiye’de bulunan kaçak göçmen işçiler için de geçerlidir. Halen Tür-
kiye’deki kaçak göçmen işçi sayısı tam olarak bilinmemektedir (Civan ve Gökalp, 2011: 
245). Türkiye’de kaçak/düzensiz göçmen işçilerin çalıştıkları sektör ve bölgeler geldikleri 
ülkelere göre değişmekle birlikte belli bölge ve diğer ülkelere benzer bazı sektör ve işlerde 
yoğunlaştıkları görülmektedir. Türkiye’deki kaçak göçmen işçilerin büyük bölümü, genç 
ve özellikle Doğu Avrupa’dan gelenlerin eğitim seviyesi yüksektir (Aydınoğlu, 2006: 67).

10



4. Ünite - Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar II (Engelliler-Eski Hükümlüler-Göçmenler) 97

Türkiye’de Göçmenlerle İlgili Hukuki Düzenlemeler
Türk hukukunda göçmenlik 26.9.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile düzenlen-
miştir. Bu kanuna göre göçmen, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek 
amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu kanun gereğince kabul olunan-
ları ifade etmektedir.  Ancak Türkiye’ye çalışmak ve yaşamak için gelenler sadece İskân 
Kanunu’nda belirtilen göçmenler olmayıp, 29.5.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan  kişiyi ifade 
eden  “yabancı” olarak tanımlanan geniş bir kitle bulunmaktadır. 5683 sayılı Yabancıların 
Türkiye’de İkametleri ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile bağımlı ve bağımsız statüdeki ya-
bancıların Türkiye’de çalışmalarını düzenleyen  27.2.2003 tarih ve 4817 sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun (YÇİHK) Türkiye’de konu ile ilgili önemli yasal dü-
zenlemeleri oluşturmaktadır. Yabancıların Türkiye’de çalışmaları Türkiye’nin taraf olduğu 
ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe çalışma izni alma şartına bağ-
lanmıştır.  YÇİHK’e göre çalışma izinleri süreli, süresiz, bağımsız  çalışma izinleri olmak 
üzere üç çeşittir. Kanun’da ayrıca  kanunda belirtilen sürelere bağlı olmaksızın çalışma 
izni verilecek yabancılarla ilgili  istisnalar yer almaktadır. Çalışma izinleri Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte ve uzatılmaktadır. Yabancıların Çalış-
ma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 55.maddesinde yabancıların 
hangi durumlarda ve ne kadar süre ile çalışma izninden muaf oldukları belirtilmektedir.  
Farklı kanunlarda yabancıların çalışmaları yasak olan meslek ve görevlere yer verilmiştir.  
YÇİHK ile işverenlerin yabancı kaçak işçi çalıştırılmalarını önlemek amacıyla çalışma izni 
olmadan çalışan yabancıya ve bu yabancıyı çalıştıran işveren ve vekiline idari para cezası 
verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca bu durumda işveren veya vekiline; yabancının ve varsa 
eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve 
gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılama zorunluluğu getirilmiştir (Civan ve Gökalp, 
2011: 240-244).

Çalışma iznine sahip olan yabancıların sosyal güvenlik hakkı ve istisnaları 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda genel hükümler çerçevesinde dü-
zenlenmektedir. Sağlık sigortasından yabancıların yararlanmaları, Türkiye ile sosyal gü-
venlik sözleşmesi bulunan ve bulunmayan ülkelere göre farklılık göstermektedir. İşsizlik 
sigortasından yararlanma konusunda kanunlarda öngörülen koşulların yerine getirilmesi 
yeterli olmaktadır (Bayhan, 2011:125 vd.).

Buna karşı Türkiye’de çalışma izni olmayan yabancılara yönelik düzenlemeler sınırlı-
dır. Bu durumdakilere yönelik düzenlemelerden biri, Genel Sağlık sigortası kapsamında 
gerçekleştirilen sağlık yardımlarıdır (Baştürk, 2010: 308). 29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 1. maddesine 16.6.1989 tarih ve 
3582 sayılı Kanunla getirilen “her ne surette olursa olsun  Türkiye’ye kabul edilmiş ve 
gelmiş olan kişilere yardım etmek” ifadesi ile göçmen ve sığınmacıların yoksulluk yardı-
mından yararlanmaları sağlanmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği de göçmenlerin ve sığın-
macıların gereksinimlerinin karşılanmasında rol oynamaktadır (Sallan Gül, 2000-2001: 
88-89).
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Özet
Sakat, özürlü, engelli kavramlarını ve engellilerin 
sorunlarını, engellilere yönelik sosyal politikaları 
açıklamak. 

 Sakat, özürlü, engelli kavramları birbirleri ile karıştı-
rılmakta, aynı anlama gelmek üzere farklı kavramlar 
kullanılabilmektedir. Kavramların anlamı ülkelere, 
geleneklere ve uluslararası örgütlere ve zamana göre 
farklılık göstermektedir. Ancak günümüzde özürlü ve 
engelli kavramlarının kullanımı daha yaygındır.

 Engelliler birbiri ile iç içe geçmiş çok sayıda sorunla 
karşı karşıyadırlar. Bu sorunlar arasında yoksulluk, 
eğitim, ulaşım, fiziksel çevre ve yaşanılan konutun 
uygun olmaması, istihdam, ayrımcılık, sağlık ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanamama sayılabilir. 

 Engellilere yönelik sosyal politikaların geçmişi ol-
dukça yenidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde engel-
lileri korumaya yönelik politikalar özellikle II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra savaş sonrası koşulların etkisi, top-
lumsal duyarlılığın artması, sosyal politikanın kap-
sam alanının genişlemesi ile önem kazanmıştır. Bu 
gelişmede engellilerin dünya nüfusunun önemli bir 
bölümünü oluşturmalarının da önemli rolü olmuştur. 
Engellilere yönelik sosyal politikaların içeriği gelişmiş 
ülkelerde engellilerin yaşamları boyunca karşılaştık-
ları veya karşılaşacakları sorunları gidermeye yönelik 
bir boyut kazanmaya doğru gelişirken, gelişmekte 
olan ülkelerde henüz bu konuda fazla bir ilerleme 
sağlanamamıştır.

 Engellilerin sorunlarının çözümlenmesine yönelik 
oluşturulan sosyal politikalar içinde özellikle engelli-
lerin istihdam edilmelerine yönelik politikalar büyük 
önem taşımaktadır. Engellilerin istihdam edilebilme-
leri için onların çalışma yaşamının gereksinimlerine 
uygun hale getirilmeleri, çalışma yaşamına girmele-
ri sırasında engelli olmayanlarla aralarında fırsat ve 
muamele eşitliği sağlanamaması halinde de pozitif 
ayrımcılık yapılarak engelliler lehine düzenlemeler 
yapılması gerekmektedir. Engellilerin çalışma yaşamı-
na girdikten sonra da ayrımcılığa karşı korunmaları 
büyük önem taşımaktadır.

 Türkiye’de engellilere yönelik sosyal politikalar 
1980’li yıllardan itibaren gelişme göstermeye başla-
mıştır. Bu konuda çeşitli hukuki düzenlemeler yapıl-
mış, kurumlar oluşturulmuştur. Hukuki düzenleme-
lere rağmen uygulamada engellilere yönelik çalışma 
yaşamında ve diğer alanlarda ayrımcılık ve dışlanma 
devam etmektedir.

Eski hükümlü kavramını ve sorunlarını dünyada ve 
Türkiye’de eski hükümlülerin çalışma yaşamında ko-
runması ile ilgili düzenlemeleri anlatabilmek.

 Genel olarak işlemiş olduğu herhangi bir suçtan dola-
yı hakkında mahkumiyet kararı kesinleşerek hürriyeti 
bağlayıcı cezaya mahkum olan kişi hükümlü, cezası-
nı tamamlayarak, cezaevinden çıkan ve hükümlülük 
niteliği ortadan kalkan kişi eski hükümlü olarak ta-
nımlanmaktadır. Eski hükümlülerin temel sorunları 
arasında konut, iş, aile, çevre ve toplumla ilişki kur-
mada güçlük, toplum tarafından dışlanma ve ayırımcı 
muamele yer almaktadır. Bazı eski hükümlülerin ise 
alkol, uyuşturucu, kumar, kötü çevre gibi özel sorun-
ları bulunmaktadır.

 Günümüzde eski hükümlülerin istihdam edilmele-
rine yardımcı olunarak korunmaları söz konusudur. 
Ancak eski hükümlülerin istihdam edilmeleri vasıf-
larının yeterli olmaması, toplumun ve işverenlerin 
önyargıları nedeniyle güçtür. Bu nedenle eski hü-
kümlülere işe girmeden önce temel ve mesleki eğitim 
verilerek vasıf kazandırılması, onların sosyal rehabi-
litasyona tabi tutulmaları gereklidir. İşe girmeleri sı-
rasında da pozitif ayrımcılık yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Pozitif ayrımcılığa yönelik olarak kota 
sistemi, eski hükümlü çalıştıran işverenlere teşvik 
uygulamaları kullanılmaktadır. Bağımsız olarak çalış-
mak isteyenlerin ise maddi yardım ve hizmet uygula-
maları ile teşvik edilmeleri söz konusudur. İşe giren 
hükümlülerin işyerinde işveren ve diğer işçilerin ay-
rımcı uygulamalarına karşı korunması da son derece 
önemlidir. 

Göç ve göçle ilgili kavramları, Dünyada ve Türkiye’de 
göçmenlerin çalışma koşullarını, Türkiye’de göçmenler-
le ilgili hukuki düzenlemeleri açıklamak.

 Göç ve göçle ilgili diğer kavramları tanımlamak ol-
dukça güçtür. Uluslararası belgelerde ve ulusal dü-
zenlemelerde göçün özellikleri dikkate alınarak farklı 
tanımlar yapılabilmektedir. Göç farklı açılardan sı-
nıflandırıldığında karşımıza, iç göç, uluslararası göç, 
gönüllü göç, zorunlu göç, kısa süreli göç, uzun süre-
li göç, bireysel göç, toplu göç, yasal göç ve yasa dışı 
göç gibi kavramlar çıkmaktadır. Ayrıca uluslararası 
göç açısından konuya bakıldığında göçmen, mülteci, 
sığınmacı ve göçmen işçi gibi farklı özelliklere sahip 
farklı göçmen grupları bulunmaktadır.

1 2

3
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 Uluslararası göçün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. 
Her dönemde farklı nedenlerle göç gerçekleşmiştir. 
16.-19. yüzyıllar arasında Avrupa uluslararası göçü 
şekillendirmiştir. Yeni toprakların keşifler sonucu bu-
lunması ile Avrupa’daki insanların bir bölümü bu top-
raklara gitmiş, aynı dönemde yeni keşfedilen toprak-
lardaki insanlar köle olarak dünyanın farklı yerlerine 
taşınmışlardır. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da 
yeni devletler kurulmuş, buna bağlı göçler oluşmuştur. 
II. Dünya Savaşı sonrası Asya, Ortadoğu ve Afrika’da 
siyasi nedenlerle, Avrupa’da ise uygulanan Keynezyen 
ekonomik politikanın ve Bretton Woods sisteminin 
etkisiyle işgücü kıtlığını gidermek amacıyla bir işçi 
göçü gerçekleşmiştir. Ancak bu göç 1974 sonrası de-
ğişen ekonomik koşulların bozulması ile Avrupa’da 
durdurulmuştur. Bunun yerini aile birleştirmeleri ve 
yasa dışı göç almıştır. 1980’lı yıllarda Körfez ülkeleri 
ve Güneydoğu Asya ülkeleri yoğun biçimde göçmen 
işçi talep etmiş, buna karşılık Avrupa’da 1980’lerin so-
nunda Doğu Bloğu’ndaki çözülmeden dolayı iltica ve 
mülteci hareketleri artmıştır. 1990’lı yıllarda geçmişte 
göç veren Güney Avrupa ülkeleri Ortadoğu, Güney 
Asya ve Afrika’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa 
bağlı olarak göç almaya başlamıştır. Küreselleşme ve 
Neo-liberal politikalar nedeniyle maliyeti düşürme 
amacıyla göçmen işgücü talebindeki artış, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması, Orta-
doğu’daki siyasi karmaşa, nüfusun yaşlanması, ulaşım 
olanaklarının gelişmesi gibi birçok neden uluslararası 
göçü ve yasa dışı göçü arttırmıştır. 

 Uluslararası göçün birbiri ile bağlantılı çok sayıda 
nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında genel 
olarak demografik, siyasi, ekonomik ve çevresel ne-
denler sayılabilir. Ayrıca uluslararası göçün nedenle-
rinin açıklanmasında çeşitli göç teorilerinden yararla-
nılmaktadır. Bu teoriler arasında en fazla kabul gören 
itici ve çekici faktörler teorisidir. Bu teoriye göre göç-
menlerin göç kararı vermelerinde göç edilmesi dü-
şünülen ülkenin çekici, köken ülkenin itici faktörleri 
önemli rol oynamaktadır. 

 Ülkeler; uluslararası göç konusundaki önceliklerini 
ve ülkenin ekonomik, sosyal, istihdam, ticaret, sağlık, 
kültür ve güvenlik politikalarını dikkate alarak ulusla-
rarası göç politikalarını belirlemektedirler. Genel ola-
rak ülkelerin uluslararası göç politikaları göç alma ve 
ülkedeki göçmenlerle ilgili düzenlemelerle, göç verme 
ve göç verilen ülkelerdeki vatandaşlarla ilgili düzenle-
meleri kapsamaktadır.

 Göçmenlerin uluslararası düzeyde korunması ile il-
gili olarak başta BM olmak üzere ILO, Avrupa Kon-
seyi, AB gibi örgütler çok sayıda belge ve program 
oluşturmuşlardır. Bu belgelerin kapsamı ve koruma 
alanı belgelere göre değişebilmektedir. Belgeler ara-
sında en geniş kapsamlı olan BM’e ait Tüm Göçmen 
İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair 
Sözleşme’dir. 

 Türkiye kuruluşundan bu yana hem göç alan hem de 
göç veren ülke olmuştur. Çeşitli nedenlerle sürekli göç 
alan Türkiye özellikle 1990 sonrası yasa dışı göç için 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Kaçak göçmenlerin bir 
bölümü ülkede kalmış, bir bölümü transit ülke olarak 
Türkiye’yi kullanmıştır. Göç veren ülke olarak ise Tür-
kiye en büyük nitelikli işçi göçünü 1960 sonrası Avru-
pa ülkelerine gerçekleştirmiştir. İşgücüne gereksinim 
duyan birçok Avrupa ülkesi ile yapılan işbirliği anlaş-
maları sonucunda çok sayıda işçi bu ülkelere gitmiştir. 
Ancak resmi göç 1974 yılında durdurulmuş, bunun 
yerini günümüze kadar geçen dönemde aile birleştir-
meleri, kaçak yollarla veya siyasi nedenlerle yapılan 
mülteci veya sığınmacı göçü almıştır. Avrupa ülkeleri 
dışında ülkeler arasında yapılan anlaşmalarla çeşitli 
dönemlerde Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya Federas-
yonu ve Cumhuriyetleri’ne işgücü gönderilmiştir. 

 Dünyada ve Türkiye’de göçmenlerin çalışma koşulla-
rı göçmenlerin ülkeye geliş şekillerine ve nitelikleri-
ne bağlı olarak değişmektedir. Göç ettikleri ülkenin 
mevzuatına uygun olarak oturma ve çalışma izni alan 
veya vatandaşlık hakkı kazanan, nitelikli göçmen iş-
çilerin, çalışma koşulları, kaçak göçmenlerin çalışma 
koşullarından farklılık göstermektedir. Kaçak işçi-
lerin çalışma koşulları birçok ülkede insan onuruna 
yakışır düzeyde olmaktan çok uzaktır.

 Türkiye’de göçmenlerle ilgili düzenlemeler farklı ka-
nunlarda yer almakla birlikte bağımlı veya bağım-
sız statüde yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri 
27.2.2003 tarih ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkındaki Kanun (YÇİHK) çerçevesinde ger-
çekleşmektedir. Bu kanun uyarınca Türkiye’nin taraf 
olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngö-
rülmedikçe yabancıların çalışmaları çalışma izni alma 
koşuluna bağlanmıştır. Bu koşul ve bu koşulla bağ-
lantılı diğer koşulları yerine getiren yabancılar, çeşitli 
kanunlarda Türklerin çalışmasına tahsis edilmiş işler 
dışında çalışabilmekte ve kanunların öngördüğü çeşitli 
haklardan gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde 
yararlanabilmektedirler. Buna karşılık kaçak göçmen 
işçilere yönelik düzenlemeler son derece sınırlıdır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Engellilere yönelik BM tarafından ilk çalışmalar hangi 
tarihte başlatılmıştır?

a. 1945
b. 1948
c. 1964
d. 1971
e. 1975

2. Aşağıdakilerden hangisi korumalı işyerinin özelliklerin-
den biri değildir? 

a. Tüm engelliler için uygulanabilir olması
b. Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenmesi
c. Engelliye göre özel olarak dizayn edilmiş olması
d. Mesleki rehabilitasyon olanağı sağlaması
e. Pozitif ayrımcılık uygulaması

3. Türkiye’de engellilerin istihdamında en yaygın uygula-
nan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Korumalı işyeri
b. Tele çalışma
c. Kota
d. Evde çalışma
e. Tahsis yöntemi

4. Aşağıdakilerden hangisi eski hükümlü istihdamında iş-
verenler tarafından tercih edilen yöntemlerden biri değildir?

a. Tahsis yöntemi
b. Kota
c. Teşvik
d. Evde çalışma
e. Korumalı işyeri

5. Türkiye’de günümüzde eski hükümlülerle ilgili kota siste-
mi aşağıdaki Kanunlardan hangisi ile düzenlenmektedir?

a. 854 sayılı Deniz İş Kanunu
b. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
c. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
d. 5953 sayılı Basın İş Kanunu
e. 4857 sayılı İş Kanunu

6. Türkiye’de kamu işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılması 
yükümlülüğü doğması için işverenin en az işçi çalıştırması 
gerekmektedir?

a. 48
b. 50
c. 51
d. 55
e. 59

7. Göçmen işçinin en geniş anlamda tanımı hangi uluslara-
rası belgede yer almaktadır?

a. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Ko-
runmasına Dair Sözleşme

b. Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü İle İlgili Avrupa 
Sözleşmesi

c. Mültecilerin Hukuki Statüsü İle İlgili Cenevre Sözleşmesi
d. İstihdam Amacıyla Göç Hakkında Sözleşme
e. Kötü Koşullarda Göç ve  Göçmen İşçilere Fırsat ve 

Muamele Eşitliğinin Sağlanması Sözleşmesi

8. Türkiye Avrupa ülkelerine işçi göndermek amacıyla ilk 
işgücü alım anlaşmasını hangi ülke ile yapmıştır?

a. Hollanda
b. Fransa
c. Belçika
d. Federal Almanya
e. İsviçre

9. BM’nin göçmen işçi tanımına göre bir kişinin göçmen sa-
yılabilmesi için en az kaç yıl başka bir ülkede kalması gerekir?

a. 1
b. 2 
c. 3
d. 5
e. 10

10. Türkiye’de 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-
kındaki Kanun hangi yılda çıkarılmıştır?

a. 1973
b. 1983
c. 1987
d. 1991
e. 2001
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Yaşamın İçinden

GAZETE BAŞLIKLARINDAN ÖRNEKLER
Kaçak Göçmenler Ölmek Üzereyken Bulundu
ABD’nin Teksas eyaletinde durdurulan bir TIR’dan 40 Mek-
sikalı kaçak göçmen çıktı. Adeta üst üste bindikleri TIR’ın 
kasasında, aşırı sıcak ve havasızlıktan ölmek üzereyken bu-
lunan göçmenler, hemen dışarı çıkarıldı. Bir süre dinlenen 
kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ise 
sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/kacak-gocmenler-
olmek-uzereyken/dunya/detay/ 2129495/ default.htm, 
Erişim Tarihi 30.10.2015. 

Terk Edilmiş Kamyondan 200 Kaçak Göçmen Çıktı
Olay, saat 03.00 sıralarında Otokent A Kapısı önünde meyda-
na geldi. Otopark içerisinde üstü brandayla kapatılmış  kam-
yonun kasasından sesler geldiğini duyan çevredeki vatan-
daşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 
polis ekipleri, çalışır vaziyette ve terk edilmiş halde bulunan 
kamyonun kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bu-
lunduğu yaklaşık 200 Suriye uyruklu kaçak göçmeni buldu. 
Kamyon şoförünün olay yerinden kaçarak izini kaybettiği 
öğrenilirken, kaçak göçmenlerin yapılacak işlemlerin ardın-
dan İzmir Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği be-
lirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kamyon 
şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/terk-edilmis-kamyondan-
200-kacak-gundem-2131074/, Erişim Tarihi 30.10.2015.

Fransa’da Göçmenler Manş Tüneli’ni Kapattı
Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Calais’de 
yaklaşık 100 göçmen, bölgedeki Manş tünelini kapatarak 
ulaşıma engel oldu. Yetkililer, Fransa tarafından giren göç-
menlerin, tünel içerisinde 15 kilometre kadar ilerlediğini ve 
Fransa ile İngiltere arasında yapılan tren seferlerinin de ip-
tal edildiğini belirtti. Tünel yaklaşık 7 saat ulaşıma kapanır-
ken, polis müdahalesi sonucu Fransa ile İngiltere arasındaki 
ulaşımın yeniden sağlanmaya başlandığı duyuruldu. Calais 
kentinde, çoğu Afrika ülkeleri olmak üzere Afganistan ve 
Suriye’den gelen yaklaşık 3 bin sığınmacı yaşıyor. Ülkenin en 
büyük Kaçak göçmen kampı da burada bulunuyor. Kentteki 
kaçak göçmen kampının koşulları sık sık sivil toplum örgüt-
lerinin sert tepkisine yol açıyor.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/fransa-da-gocmenler-
manstunelini/dunya/detay/ 2127235/default.htm, Erişim 
Tarihi 30.10.2015. 

Boğulmaktan Korkup Edirne’ye Dayandılar
Avrupa Birliği ülkelerinin Aylan bebek faciasından sonra 
göçmen politikasını kısmen yumuşatması ve Almanya’nın 
400 bin mülteciyi kabul edeceği söylentisi yıllardır Türkiye’de 
yaşayan Suriyeli sığınmacıları harekete geçirdi. İnternet üze-
rinden haberleşen binlerce sığınmacı Kapıkule’den Avrupa’ya 
geçmek üzere yollara düştü. Kiraladıkları özel araçlar ve 
otobüslerle önce İstanbul’a ulaşan kaçaklar otogarı doldur-
du. Sınır kapılarına ulaşmak için yola çıkan yüzlerce kaçak 
ise güvenlik güçlerinin yolu kesmesi ve aramalar nedeniyle 
otobandan yürüyüşe geçti. Edirne’ye ulaşan üç bin Suriyeli 
kent girişinde durdurulunca oturma eylemi başlattı. Yürüye-
rek kente giren 250’ye yakın Suriyeli ise otobüs terminalinde 
oturma eylemi yaptı. Bazı sığınmacılar da Jandarma kontrol 
noktalarına birkaç kilometre kala araçlarından inip, şehir 
merkezine tarla yollarından geçerek otogara ulaşmaya ça-
lıştı. Grup içindeki Ahmet Mihtaki, deniz yolundan gidişler 
boğulmayla sonuçlandığı için Edirne’den Bulgaristan’a ya da 
Yunanistan’a geçmeyi ve Almanya’ya gitmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Kimsenin kendilerini geri çeviremeyeceğini savunan 
Mihtaki, “Biz kimseden korkmuyoruz. Buraya gelirken biz 
ölümü ve tüm zorlukları göze aldık. Amacımız Almanya’ya 
gitmek. Türk insanı, askeri, polisi çok iyi ve merhametli. Bize 
yardımcı olup karışmasınlar yürüyerek sınırı geçmemize izin 
versinler. Sınırı geçip yaşamaya gideceğiz. Ülkemizde savaş 
olduğu için gidiyoruz bizi anlasınlar” dedi.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/bogulmaktan-korkup-
edirne-ye-gundem-2118154/, Erişim Tarihi 30.10.2015. 
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1. a Yanıtınız yanlış ise “Engellilerle İlgili Uluslararası 
Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Engellileri Çalışma 
Yaşamında Korumaya Yönelik Sosyal Politikalar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Engellileri Çalışma 
Yaşamında Korumaya Yönelik Sosyal Politikalar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Eski Hü-
kümlülerin Çalışma Yaşamında Korunması ile İlgili 
Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Eski Hü-
kümlülerin Çalışma Yaşamında Korunması ile İlgili 
Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Eski Hü-
kümlülerin Çalışma Yaşamında Korunması ile İlgili 
Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Göç ve Göçle İlgili Kavramlar” 
ve “Göçmenlerle İlgili Uluslararası Düzenlemeler” 
konularını yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Uluslararası Göçün 
Tarihi Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Göç ve Göçle İlgili Kavramlar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Göçmenlerle İlgili 
Hukuki Düzenlemeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Sakat, özürlü ve engelli kavramları arasındaki farklılıklar 
ülkelere, kültürlere, uluslararası örgütlere göre farklılık gös-
terebilmektedir. Ayrıca tıbbi model yaklaşımını benimseyen 
ülkelerde sakatlık kavramı, sosyal model yaklaşımını benim-
seyen ülkelerde engelli ve/veya özürlülük kavramı kullanıl-
maktadır.

Sıra Sizde 2 
Kanunlarla öngörülen sayıda işçi çalıştıran işverenlere, ka-
nunlarda belirtilen sayı veya oranda işçi çalıştırma zorun-
luluğu getirilmesini ifade eden kota sistemi ile işverenlerin 
kamu ve özel sektörde engelli işçi çalıştırmaları teşvik edil-
mekte, böylece bu grubun çalışma yaşamına girmesi pozitif 
ayırımcılık yolu ile kolaylaştırılmaktadır. 

Sıra Sizde 3 
Türkiye’de engelliler; toplumun ve işverenlerin önyargıları, 
eğitim yetersizliği, erişebilirlik sorunu, işyerlerinin uygun 
olmaması, işverenlere yönelik teşvik ve ceza uygulamalarının 
yetersizliği gibi nedenlerle çalışma yaşamının dışında kal-
maktadırlar.

Sıra Sizde 4
Hükümlü cezasını tamamlamamış infaz kurumunda bulu-
nan kişi, eski hükümlü ise hükümlülük niteliğini kaybetmiş, 
cezasını tamamlamış kişidir.

Sıra Sizde 5
Türkiye’de eski hükümlülerin istihdamları önündeki en bü-
yük engel diğer ülkelerdeki gibi vasıf seviyelerinin düşük ol-
ması, toplumun ve işverenlerin önyargılarıdır.

Sıra Sizde 6
Uluslararası belgelerde öğrenciler, stajyerler, işverenler tara-
fından başka bir ülkeye belirli bir işi yapmak üzere gönderi-
len işçiler göçmen işçi tanımının dışında tutulmaktadır. 

Sıra Sizde Yanıt AnahtarıKendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 7
Uluslararası Göç Örgütü’ne göre uluslararası göçün nedenle-
ri arasında ekonomik nedenler ile etnik sorunların yer aldığı 
itici faktörler daha etkilidir. 

Sıra Sizde 8
Kota sistemi göç kontrol politikaları arasında yer almaktadır.

Sıra Sizde 9
AB’nin iki ayrı göç politikasına sahip olmasının nedeni Bir-
lik üyesi ülkeler için Birlik anlaşmaları gereği serbest dolaşım 
hakkının olması, Birlik dışı ülkeler için ortak göç politikası 
oluşturulmak istenmesidir. 

Sıra Sizde 10
Türkiye’den Avrupa ülkelere ilk işgücü göçü F. Almanya’ya 
olmuştur.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Dünyada ve Türkiye’de kadının çalışma yaşamına girişini ve günümüzdeki
konumunu açıklayabilecek,
Çalışma yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını tanımlayabilecek,
İş- aile çatışması ve yarattığı sorunları açıklayabilecek,
Kadınların çalışma yaşamında korunmasına yönelik sosyal politikaları
tanımlayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA 
GİRİŞİ VE GÜNÜMÜZDEKİ KONUMU

Dünyada Kadınların Çalışma Yaşamına Girişi ve Günümüzdeki 
Konumu
Kadınlar tarihin her aşamasında dönemin özelliklerine uygun olarak farklı statülerde ça-
lışma yaşamında yer almışlardır. İlkel toplumlarda kadınlar fizyolojik özelliklerine bağlı 
olarak bitki toplama, çocuk bakımı, dokuma, çeşitli ev aletlerinin yapımı ile uğraşmış, 
erkekler avcılık görevini üstlenmişlerdir. Bu dönemde kadınlar doğurganlık özellikleri ve 
yaptıkları işlerle aile içinde üstün bir statü elde etmiş, anaerkil aile yapısı ortaya çıkmıştır. 
Yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte toplumların ekonomik, sosyal ve siyasi yapısında 
köklü değişiklikler olmuş, yerleşim merkezlerinin kurulması sonucu mübadele ekonomi-
si doğmuş, ticaret başlamış, üretim araçları çeşitlenmiş, tarımsal faaliyetler artmış, yeni 
işkolları ortaya çıkmıştır. Bu olumlu gelişmelere karşılık insanlar, doğa ve birbirleri ile 
egemenlik savaşına girişmiş, fiziksel güç ve üstünlük ön plana çıkmış, bu durum kadın er-
kek ilişkilerine de yansımıştır. Erkekler fiziksel güç gerektiren işlerle uğraşırken, kadınlar 
aktif üretim sürecinden evlerine çekilmiş, anaerkil aile düzeni yerini ataerkil aile düzenine 
bırakmıştır. Kölelik döneminde kölelerin büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmuş, X 
ile XV. yüzyıllar arasında geçerli olan Feodal dönemde kadınlar tarım sektöründe ve ev 
işlerinde çalıştırılmışlardır. XV ile XVIII. yüzyıllar arasında lonca düzeni içinde bazı sanat 
kollarında çok yaygın olmamakla birlikte kadınlar da yer almışlardır (Ertürk, 2008: 7-9).

Kadınların ücretli işçi statüsünde çalışmaları, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Sanayi 
Devrimi ile birlikte başlamıştır. Bu dönemde kadınların çalışma yaşamına girmelerin-
de; ailenin gelirinin yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik nedenler, gelişen teknoloji, 
kadınların tüm ülkelerde sanayileşmenin ilk başladığı sektör olan dokuma sektöründe 
erkeklere göre daha başarılı, daha uysal ve daha az ücretle çalışmaya razı olmaları etkili 
olmuştur. Sanayi Devrimi sonrasında kadınlar tekstil ve dokuma işkolları başta olmak 
üzere birçok işkolunda çok ağır koşullar altında çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu du-
rum toplumda düzen ve birliğin bozulmasına, âhlaki çatışmalara neden olmuş, yoğun 
tepkiler üzerine İngiltere’de kadınların çalışma yaşamında özel olarak korunmaları ile il-
gili ilk hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bunu Fransa, Almanya ve diğer ülkelerde yapı-
lan düzenlemeler izlemiştir. Bu düzenlemelerle kadınların çalışma süreleri azaltılmış, yer 
altında ve gece çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Uluslararası alanda da kadınların çalışma 
süreleri, gece dönemlerinde ve madenlerde çalıştırılmalarının yasaklanması ile ilgili tav-
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siye niteliğinde kararlar alınmış ancak bu kararlar uygulamaya konulamamıştır (Fettah, 
2006: 6-12). 

XIX. yüzyılın sonunda ise metalürji, araba, kimya gibi sektörlerdeki gelişmeler kadın 
işgücü kullanımını geçmişe oranla büyük ölçüde sınırlandırmıştır (Topoğlu, 2007: 19). 
Ancak XIX. yüzyılın son çeyreğinde kadınların analık nedeniyle korunmalarına yönelik 
düzenlemeler de yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Almanya’da sosyal sigortalar kapsa-
mında analık sigortası, İsviçre’de analık halinde kadın işçilere izin verilmesi konusunda 
hukuki düzenlemeler yapılmış, bu tür politikalar XX. yüzyılın başında diğer ülkelerde de 
yaygınlaşmaya başlamıştır (Altan, 2010: 217). I.Dünya Savaşı yıllarında kadınlar erkek-
lerin boş bıraktıkları yerleri doldurmuş, onların hâkim oldukları sektörlerde çalışmaya 
başlamışlardır. 1921-1931 yılları arasında kadınlar, yeni sektörlere ve ticarete girmiş an-
cak 1929 Ekonomik Bunalımı’ndan en fazla etkilenen kesim yine kadınlar olmuştur. Ör-
neğin ABD’de evli kadınların çalışmalarına karşı devletin de desteklediği kampanyalar 
başlatılmış, İngiltere’de sadece bekâr kadınların çalışmalarına izin verilmiştir. Ancak II. 
Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında kadınlar yeniden erkeklerin yerine istihdam edil-
meye başlanmıştır (Topoğlu, 2007: 19-20). Bu dönemde kadınların çalışmalarını sağla-
mak amacıyla kısmi süreli çalışma teşvik edilmiş, çocuklar için kreş ve çocuk yuvaları 
açılmıştır. Savaşlar kadınların statüsünde önemli değişikliklere yol açmış, kadın ve erkek 
eşitliğine yönelik akımlar güçlenmiştir (Fettah, 2006: 12). Demokrasi, insan haklarının 
gelişimi yükselen kadın hareketi ile birleşince gelişmiş ülkelerde kadın- erkek eşitliğini 
sağlamak amacıyla anayasa ve kanunlarda kadın-erkek eşitliği doğrultusunda düzenle-
meler yapılmış, XVIII. ve XIX. yüzyılda kadına sağlanan eğitim hakkından sonra ABD 
ve Kanada’da 1920, İngiltere ve Almanya’da 1928, Fransa’da 1945, İtalya’da 1946 yılında 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış, aile ve miras hukukunda düzenlemeler yapıl-
mıştır. Ayrıca kadınların çalışma yaşamına girmeleri ve çalışma yaşamında koşulların iyi-
leştirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (Koray, 2008: 343-345). II. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki dönemde; gelişmiş ülkelerde kamu ve hizmet sektörünün gelişmesi, 
demografik gelişmeler, eğitim olanaklarının artması, çekirdek ailelerin yaygınlaşması, ev-
lenme oranlarındaki azalma, boşanma oranlarındaki artış, toplumun kadının çalışmasına 
bakış açısının değişmesi, çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde sağlanan gelişmeler 
(Öztürk, 2007: 5), kadının ev işlerini azaltan ve kolaylaştıran teknolojik gelişmeler, üre-
tim ve hizmet sektöründe kullanılan ve üretimi basitleştirip kolaylaştıran yeni teknoloji-
ler gibi nedenlerle (Yorgun, 2010: 172) kadının işgücüne katılımı artmıştır. Küreselleşme, 
özellikle 80’li yıllar ve sonrasında uygulanan Neo-liberal politikalar, bunlarla bağlantılı 
esnekleştirme uygulamaları ise kadınların üretim sürecine daha fazla ancak daha kötü 
koşullarda katılmalarına neden olmuştur (Ünlütürk Ulutaş, 2009: 30). Kadınlar halen ge-
lişmekte olan ülkelerde çok uluslu şirketlerin ucuz emeğini oluşturmakta, giderek artan 
uluslararası kaçak işgücü göçü içinde yer alan göçmen kadınlar göç ettikleri ülkelerde 
sanayi ve hizmet sektöründe kayıt dışı çalışmaktadırlar. Küreselleşme kadın ile erkek ve 
kadınlar arasındaki eşitsizliği daha da arttırmaktadır (Koray, 2011: 19). 1980 sonrası ar-
tan özelleştirme uygulamaları ise kamuda yoğun şekilde çalışan kadın işgücünü olumsuz 
yönde etkilemektedir (Ünlütürk Ulutaş, 2009: 30). 

Tüm dünyada işgücüne katılım açısından kadın ile erkek arasındaki büyük farklılıklar 
devam etmektedir. ILO verilerine göre 2013 yılı itibariyle dünyada kadının işgücüne ka-
tılım oranı %50.3, erkeğin % 76.6’dır. Oran bölgelere göre farklılık göstermektedir. Dünya 
genelinde kadınlarda işsizlik oranı erkeklerden fazladır. ILO 2013 verilerine göre kadınlar-
da işsizlik oranı %6.3 buna karşılık erkeklerde %5.7’dir. Tüm bölgelerde kadınlarda işsizlik 
oranı erkeklerden yüksektir. ILO verilerine göre 2013 yılında kadın istihdamının %31.8’i 
tarım, %23.0’ı (2012) sanayi, %%45.1’i hizmet sektöründe yer almaktadır (Şahbaz Kılınç, 

Kısmi Süreli Çalışma: Normal 
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çalışma şeklidir.
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2015:128,131). Kadının tarım sektöründeki istihdamı dünya genelinde azalırken, sanayi 
ve hizmetlerde artmaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde kadınların büyük bölümü 
hâla tarım sektöründe yer alırken, gelişmiş ülkelerde hizmet sektörü ön plana çıkmakta-
dır (ILO, 2011: 68). Kadınlar ücretli, kendi hesabına çalışan veya ücretsiz aile yardımcısı 
olarak çalışma yaşamında yer almaktadır. Dünya genelinde 2012 yılı ILO verilerine göre 
istihdam edilen kadınlar içinde kendi hesabına çalışanlarla ücretsiz aile yardımcılarının 
oranı %50.4 ile yüksek bir düzeydedir. Bu oran kadın istihdamının yarısından fazlasını 
oluşturmaktadır (ILO, 2012:22). Gelişmiş ülkelerde standart dışı çalışma şekilleri, geliş-
mekte olan ülkelerde iş ve sosyal güvenlik kanunlarının koruması, örgütlenme ve toplu 
pazarlık hakkının kapsamı dışında kalan kayıt dışı çalışma kadınlar arasında yaygındır 
(ILO, 2010: 22). Kayıt dışı çalışmanın yaygın olmasında eğitim yetersizliği, kadınların 
gelirlerinin ekonomik destek olarak görülmesi, kayıt dışı işlerin aile üyeleri ile birlikte 
yapılması, düzenlilik gerektirmemesi, bu tür işlere ulaşma kolaylığı ve cinsiyete dayalı iş-
bölümü gibi nedenler önemli rol oynamaktadır. Dünya genelinde kadınların kayı dışı sek-
tördeki payı, kayıtlı sektörden daha yüksektir (Yılmaz, 2010: 272). Kayıt dışı çalışmanın 
en yaygın biçimi olan evde çalışma içinde kadınların oranı erkeklere göre tüm dünyada 
yüksektir (Erdut, 2011: 58). Standart dışı çalışma şekilleri içinde özellikle kısmi süreli ça-
lışma kadınların en fazla çalıştıkları çalışma şeklidir. 2014 verilerine göre; AB 28’de 15-64 
yaş grubunda kadınların %32.2’si kısmi süreli çalışmaktadır (http://ec.europa.eu/ euros-
tat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics, Erişim tarihi: 7.10.2015).

TÜRKİYE’DE KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINA GİRİŞİ VE 
GÜNÜMÜZDEKİ KONUMU
İslamiyet’in kabul edilmesinden önce Türk kadını toplumda önemli bir role sahip olmuş, 
ticaretle uğraşmış, toplumsal yaşama ve üretime katılmış, hakanın (hükümdarın) eşi dev-
let yönetiminde söz sahibi olmuştur (Ertürk, 2008: 12). Özellikle Osmanlı Devleti’nin 
kurulmasıyla yerleşik yaşama geçen kadın daha pasif roller almış ve statüsü değişmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XVI. yüzyıla kadar kadının toplumsal gelenek ve göre-
nekler çerçevesinde konumunun korunduğu ve dokuma gibi geleneksel alanlarda ailenin 
geçimine katkıda bulunduğu görülmektedir (Parlaktuna, 2010: 1220). Tarım kesiminde 
ise kadın yüzyıllarca ücretsiz aile yardımcısı olarak çalışmış, geçici tarım işçileri arasında 
az sayıda da olsa kadınlar da yer almışlardır (Makal, 2010: 17). XVI. yüzyıldan Tazminat’a 
(1839) kadar geçen dönemde yapılan tüm düzenlemeler ise kadınların kapanmalarına, 
sosyal hayattan soyutlanmalarına yönelik olmuştur. Bu dönemde İmparatorluğa hâkim 
olan toplumsal ve kültürel yapı nedeniyle kentlerde kadınların herhangi bir işte çalışmala-
rı şer’ren yasaklanmıştır. Tanzimat döneminde kadın hakları yönünden önemli gelişmeler 
sağlanmış, kölelik, cariyelik kaldırılmış, kadın ve erkeklere veraset alanında eşitlik sağlan-
mış, eğitim alanında kadınlar için ortaokul, sanayi okulu ve öğretmen okulu açılmıştır. 
Sanayi okulu ile kadınların küçük sanayi işletmelerinde, öğretmen okulu ile resmi olarak 
eğitim alanında çalışmaları sağlanmıştır. 1869 yılında Maarif Umumiye Nizamnamesi ile 
7-11 yaşları arasındaki kızlar için ilköğretim zorunlu hale getirilmiş, bu düzenleme 1876 
Anayasası’nda anayasal zorunluluk haline dönüştürülmüştür (Fettah, 2006: 14). Evlerde 
kurulan tezgâhlarda aile ve piyasa için gerçekleştirilen halı ve dokuma işleri, kadınların 
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren, önce küçük atölyelerde daha sonra fabrikalarda ça-
lışma hayatına girdikleri ilk alan olmuştur. Müslüman olmayan kadınlar 1840’lardan iti-
baren Rumeli’de, Müslüman kadınlar 1860’lardan sonra Bursa’da dokuma fabrikalarında 
ücretli işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Ancak dokuma fabrikalarında çalışan Müslü-
man kadın işçi sayısı, Müslüman olmayanlara göre düşük kalmıştır (Makal, 2010: 17-18). 
II. Meşrutiyetten I. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde kız ortaokulları kasabalarda 
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da açılmaya başlanmış, İstanbul’da ilk kız lisesi ve 1915 yılında da ilk kız üniversitesi açıl-
mıştır (Fettah, 2006: 14-15). Ancak eğitim alanındaki bu gelişmelerden I. Dünya Savaşı 
sonuna kadar kentlerde yaşayan çok az sayıda kız yararlanabilmiştir (Ertürk, 2008: 14). 
Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında erkeklerin savaşa gitmeleri nedeniyle işgücü 
açığı ortaya çıkmış, Avrupa’da olduğu gibi bu açık kadınlarla karşılanmış, kadınlar ka-
muda memur olarak, daha önce çalışmadıkları işlerde ve hizmet sektöründe işçi olarak 
çalışmaya başlamışlardır. İşgücü gereksinimini karşılamak amacıyla 1915 yılında Osmanlı 
Ticaret Nezareti kadınlar için bir çeşit zorunlu hizmet konumunu kabul etmiştir (Fettah, 
2006: 15). 1915 yılında yapılan, ülkenin sanayi bakımından gelişmiş bölgelerindeki önem-
li sanayi kuruluşlarını içeren, 1913-1915 Sanayi Sayımına göre bu dönemde önemli sana-
yi kuruluşlarında çalışanların yaklaşık üçte birini kadınlar oluşturmuştur. Bu kadınların 
büyük bölümü geleneksel faaliyet alanı olan dokuma ve gıdada yer almış, erkeklere göre 
daha düşük ücret ve daha uzun çalışma süreleri ile çalıştırılmışlardır (Makal, 2010: 18-20).

Kadınlar Kurtuluş Savaşı’nda aktif olarak görev almış, bu durum kadının toplum 
içindeki konumunu yükseltmiştir. Savaş sonrası işgücü açığının kapatılmasında yine ka-
dınlardan yararlanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın - erkek eşitliğine yönelik 
olarak eğitim, medeni ve siyasi haklar alanında gelişmiş ülkelerden de ileri düzeyde hu-
kuki düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemeler kadının çalışma yaşamına girişinde önem-
li rol oynamıştır. 1927 yılında yapılan, tüm işletmeleri kapsayan, 1927 Sanayi Sayımla-
rı sonuçlarına göre 4 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin 
%25.58’ini kadınlar oluşturmuştur. Memurlar arasında oran % 20.58; işverenler arasında 
%0.14 olmuştur. 1937- 1943 yılları arasında ise kadın istihdamında %12 civarında bir artış 
sağlanmıştır. Bu artışta; Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen seferber-
lik nedeniyle erkek işgücünün bir bölümünün silah altına alınması, 1940 yılında çıkarı-
lan Milli Koruma Kanunu’nun 3008 sayılı İş Kanunu’nun bazı maddelerini askıya alması 
nedeniyle kadın ve çocuk işçi maliyetinin düşmesi önemli rol oynamıştır (Makal, 2010: 
21-24). 1950’li yıllarda artan sanayileşme, aile üyelerinin tümünün çalışmasını gerektiren 
ekonomik politikalar, kırdan kente göç, artan kayıt dışı istihdam kadınların işgücüne ka-
tılımı etkilemiştir (Altan, 2010:220). 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2014 verilerine göre %30.3’dür. Türkiye 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve AB ülkeleri dikkate alındığında 
en düşük kadın işgücü katılım oranına sahip ülkedir (Uraz-Aran-Hüsamoğlu-Okkalı 
Şanalmış-Çapur, 2010:1). Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının düşük olma-
sında; din, gelenekler, aile içinde kadına yüklenilen rol, kadının eğitim düzeyinin düşük 
olması, ailenin gelir düzeyi, çocuk, engelli ve yaşlı bakımı ile ilgili kamusal hizmetlerin 
yetersizliği işyerlerinde yaşanan ayrımcı uygulamalar önemli rol oynamaktadır (To-
kol, 2011:545). Kadın istihdam oranı ise 2014 verilerine göre %26.7’dir. Bu Oran AB 28 
için %46’dır. Kadınlarda işsizlik oranı AB ülkelerinden daha yüksektir. Oran Türkiye’de 
%11.9 iken bu oranlar AB28’de %10.2dir. 2014 verilerine göre Türkiye’de istihdam edi-
len kadınların % 33’ü tarım, %17.1’i sanayi, %49.9’u hizmet sektöründe çalışmaktadır 
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2015). Buna 
göre; kadınların en fazla istihdam edildikleri sektör tarım ve hizmet sektörü olup, bu 
sektördeki iş alanlarından bazıları kadınlar için uygun alanlar olarak toplumsal kabul 
görmüştür. Sanayi sektöründe kadın işgücü sayısı sınırlıdır. Sanayi sektöründe tekstil, 
gıda, hazır giyim, tütün gibi emek yoğun işkollarında kadın istihdamı yoğundur. Tarım 
ve hizmet sektörlerinde özellikle kayıt dışı ve küçük işyerlerinde çoğunlukla kadın ve 
çocuk işgücü her türlü sosyal hak ve güvenceden uzak olarak çalışmaktadır. (Başba-
kanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2011: 25-26) Türkiye’de kamu sektöründe 
memur olarak çalışan kadınların oranı yüksektir. Bu sektörde kadınlar eğitim, sağlık 
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ve genel idare hizmetlerinde yoğunlaşmıştır (Koray, 2008:501). 2014 verilerine göre 
kadınların %9.1’i kendi hesabına, %1.2’si işveren, %60.2’si ücret ve maaşlı, %20.5’i üc-
retsiz aile yardımcısı olarak çalışmaktadır. 2014 yılı verilerine göre, herhangi bir sos-
yal güvenlik kurumuna kayıtlı olmaksızın çalışan kadın oranı %48.4’dür. Bunların da 
%56’sını ücretsiz aile yardımcısı olarak çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Ücretli veya 
yevmiyeli çalışan kadınların %21.9’u, işveren kadınların %12.8’i, kendi hesabına çalışan 
kadınların %87.2’si herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmaksızın çalışmak-
tadır. 2014 yılında Türkiye’de çalışan kadınlardan tarımsal faaliyetlerde bulunanlarda 
kayıt dışı çalışma oranı %94.4 iken, tarım dışı faaliyetlerde bulunanlarda %25.9’dur. Bu 
durum, kayıt dışılığın daha çok tarımsal faaliyetlerle uğraşanlarda, özellikle de ücret-
siz aile yardımcılarında yoğunlaştığını göstermektedir. 2014 yılında kayıt dışı olarak 
ücretsiz aile yardımcılarının konumunda tarımsal faaliyetlerle uğraşanların %21.6’sını 
erkekler, %78.4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlar yaşamlarının her alanında gelir 
dağılımındaki bozulmadan en fazla etkilenen gruptur. Gelirin, dolayısıyla yaşam stan-
dartlarının düşüşü kadınları bir yandan marjinal işlerde çalışıp azalan geliri artırmaya 
zorlarken, diğer yandan ev içi üretime ayırdıkları zamanı artırmaktadır Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2015). Türkiye’de kısmi süreli 
çalışan kadınların oranı sınırlı olmasına karşılık giderek artış göstermektedir. Evde ça-
lışma ise yaygındır. Evde çalışanların büyük bir bölümü kayıt dışıdır (Erdut, 2011:57). 

Sizce küreselleşmenin kadınların çalışması üzerine etkisi nedir? 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK CİNSİYET
AYRIMCILIĞI
Kadının çalışma yaşamına ekonomik ve sosyal nedenlerle katılması kendisi, ailesi ve top-
lum açısından büyük önem taşımaktadır. Zira kadının çalışması onun ekonomik bağım-
sızlığını kazanmasına, kendisine olan güveninin ve sosyal saygınlığının artmasına, aile ve 
toplum içindeki konumunun değişmesine neden olmaktadır (Koray, 2008: 353). Ancak 
kadının çalışma yaşamına katılması çok kolay olmadığı gibi çalışma yaşamında da kadın; 
aile, eğitim, siyaset, hukuk, sağlık ve diğer alanında karşılaştığı gibi cinsiyete dayalı ay-
rımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Kadına karşı ayrımcılık; Birleşmiş Milletler Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile “kadınların medeni durumlarına 
bakılmaksızın, kadın-erkek eşitliğine dayalı olarak siyasi, ekonomik, kültürel, medeni ve 
diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınması, kullanılması, bunlar-
dan yararlanılmasını engelleyen, ortadan kaldıran, cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi 
bir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama” şeklinde tanımlanmıştır (Gülmez, 2009: 85). Cinsi-
yet ayrımcılığının kökeninde ekonomik, siyasi, ideolojik ve kültürel nedenler yatmakta 
(Yalçın, 2008: 13), ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olmaksızın (Sayar Özkan ve Özkan, 
2010: 92) tüm ülkelerde görülmektedir. Cinsiyet ayrımcılığın biçim ve derecesi çalışılan 
işyerinin büyüklüğüne, kamu veya özel sektör olmasına, yapılan işe bağlı olarak değişe-
bilmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı bir taraftan kadının işgücüne katılımını olumsuz yönde 
etkilemekte, diğer taraftan işten soğumasına ve çalışma yaşamından çekilmesine neden 
olmaktadır (Topoğlu, 2007: 48; Bolcan, 2006). Kadınların çalışma yaşamında karşılaştık-
ları cinsiyet ayrımcılığı uygulamalarının bir bölümü eğitim ve meslek seçiminde; bir bö-
lümü işe alınma, iş sırasında ve iş ilişkisinin sona ermesi aşamasında ortaya çıkmaktadır.

Eğitim ve Meslek Seçiminde Ayrımcılık: Toplumun kadın ve erkeği, cinsiyeti nede-
niyle ayrı statülere yerleştirdiği ve beklentilerini bu yönde konumlandırdığı görülmekte-
dir. Toplumda kadınlardan öncelikle iyi bir eş ve anne olmaları beklendiği için özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kadınlar temel ve mesleki eğitim olanaklarından erkeklere göre 
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daha az yararlanmaktadırlar. Kız çocukları, eğitimin maliyeti ve geleneksel nedenlerle 
genelde zorunlu eğitim aşamasından sonra okutulmamaktadır. (Bolcan, 2006). Hiç eği-
tim almayan veya eğitim düzeyi düşük olan kız çocukları, yetişkin olduklarında işgücü 
piyasasına girememekte veya düşük ücret ve statülü işlerde genelde kayıt dışı çalışmak 
zorunda kalmaktadırlar. Eğitim seviyesi yükseldikçe tüm ülkelerde kadınlarda işsizlik 
oranı düşmekte, istihdam şansı artmaktadır. Diğer taraftan meslek seçiminde kız ve erkek 
çocuklara yönelik toplumsal yönlendirme farklılaşmaktadır. Kız çocukları genelde toplu-
mun kendilerine uygun gördüğü, kadının ev içindeki anne ve eş rolü ile özdeşleşen düşük 
statülü ve ücretli, genelde hizmet sektörü ağırlıklı, erkeklere göre daha sınırlı sayıda mes-
leğe yönelmekte veya yönlendirilmekte, böylece ülkelere göre farklılık gösterse de işler ve 
meslekler kadın-işi/erkek işi veya mesleği olarak bölünmekte, yatay meslek ayrışması or-
taya çıkmaktadır (Öztürk, 2007: 46- 47). Türkiye’de toplumsal cinsiyet rollerinin algılanı-
şının araştırıldığı bir çalışmada kadın ve erkeklere hangi mesleklerin kadınlara- erkeklere 
veya her ikisine birden uygun olduğu sorulmuştur. Araştırmaya katılan kadın ve erkekler 
çoğunlukla şoför, polis, muhtar, politikacı, vali, kaymakam, yönetici, bilim adamı meslek-
lerini erkeklere, buna karşılık hemşirelik, gündelikçilik, sekreterlik, kasiyerlik meslekleri-
ni kadınlara uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre karar alma 
sürecinin yoğun olduğu meslekler erkeklere uygun görülürken, ev içi sorumluluklarının 
devamı niteliğinde işler kadınlara uygun bulunmaktadır (Akdöl, 2009: 35). Ayrıca belli 
bir eğitim düzeyine sahip olsalar bile özellikle gelişmekte olan ülkelerde birçok durumda 
kadınlar eşleri veya aileleri tarafından kadınlara uygun belli işkolları veya işlerde çalış-
maya zorlanmaktadırlar. Kadının farklı nedenlerle belli iş ve mesleklerde yoğunlaşması 
gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin şekilde görülmekle birlikte gelişmiş ülkeler için de 
söz konusudur. Örneğin ABD’de kadınların yarısı, kadın çalışanların yoğun olduğu işlerde 
yer almaktadır. Buna göre; 2002 yılı itibariyle ABD’de kayıtlı hemşirelerin %93’ü, sekreter-
lerin ve kreş öğretmenlerinin % 98’i, resepsiyonda çalışanların %97’si, yardımcı büro ele-
manlarının %84’ü, çocuk bakıcılarının %97’si, temizlik işi yapanların %93’ü, buna karşılık 
mühendislerin %10’u, doktorların %30’u, mimarların %20’si kadındır (Koray, 2008:354). 
Diğer taraftan Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin 29.11.1990 ve 30/31 sayılı iptal kararına 
kadar geçerli olduğu gibi (Mayatürk, 2006: 46) kadının çalışması kanunla eşinin iznine 
bağlanmıştır. Ancak kanunda izin şartı olmasa bile kadının çalışması; genelde erkeğin 
fiili aile reisi konumuna ve aile içindeki egemenliğine bir tehdit olarak algılandığından, 
uygulamada kadının çalışması engellenebilmektedir (Toksöz, 2007: 59). 

İşe Alınma ve İş Sırasında Ayrımcılık: Kadınlar işe alınırken dolaylı veya dolaysız 
ayrımcılıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bazı araştırma sonuçlarına göre ayrımcılık, 
en belirgin şekilde işe alınma sırasında ortaya çıkmaktadır. İşe alım sürecinde işveren-
ler adaylar hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları için bu aşamada önyargılar daha fazla 
devreye girmekte böylece ayrımcı davranışlar oluşmaktadır. Buna göre; işe alınma sıra-
sında kadın ve erkekler farklı kriterlere göre değerlendirilmekte, mülakatlarda genelde 
kadınlara erkeklere sorulmayan, özel yaşamları (çocuk, evlilik planları gibi) ile ilgili so-
rular sorulmaktadır. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre; evli olmak kadınların işe 
girme olasılığını azaltırken, erkeklerin arttırmaktadır. Ayrıca kamu sektöründe belli iş ve 
mesleklere kadınlar kabul edilmemekte, bazı mesleklerde sınırlı kontenjan tanınmakta-
dır. Özel sektörde ise kadınların işgücü devir hızının erkeklerden daha yüksek olması, 
kanunlarda yer alan koruyucu hükümler ve bunların getirdiği ek maliyetler kadınların 
işe alınmasında dezavantaj oluşturmaktadır (Akdöl, 2009, 32-34). Bu nedenle işe başvuru 
sırasında kadınlar erkeklerle aynı koşullara sahip olsalar dâhi cinsiyetlerinden dolayı ya 
işe alınmamakta veya işçilik maliyetini düşürmek amacıyla işe alınmakta, böylece ucuz 
işgücü olarak işgücü piyasasında oluşan boşluğu doldurmaktadırlar (Sayar Özkan ve Öz-
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kan, 2010: 94). “Türkiye’de işe alınma sırasında cinsiyete dayalı ayrımcılık yaygındır. Ni-
tekim Uçan Süpürge’nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne 
(CEDAW) verdiği 4. ve 5. Gölge Raporda mühendislik, inşaat, madencilik gibi erkeklerin 
yoğun olduğu sektörlerde cinsiyete dayalı ayrımcılığın çok yaygın olduğu, bankacılık gibi 
kadınların yoğun olduğu sektörlerde bile işe alınmadan önce kadınların evlilik ve çocuk 
sahibi olma niyetleri hakkında sorgulandıkları belirtilmektedir” (Dedeoğlu, 2009: 49). 

İşte girdikten sonra da kadınlar eğitim düzeyi ve deneyim yetersizliği, evlenme veya 
doğum nedeniyle işlerinden ayrılmaları veya ara vermeleri, buna bağlı olarak vasıf kaybı-
na uğramaları, ev ile iş arasında denge sağlamakta zorlanmaları gibi nedenlerle işlerinde 
yeterli yükselme olanaklarına sahip olamamaktadırlar. İş için erkeklerle aynı eğitim ve 
deneyime sahip olan, onlarla eşit verimde çalışan kadınlar bile günümüzde işlerinde yük-
selme aşamasında cam tavan olarak bilinen engelle karşı karşıya kalmaktadırlar (TİSK, 
2002: 26-29). Cam tavanın ise üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; erkek ve kadın yöne-
ticiler tarafından konulan engellerle, kadının kendi kendine koyduğu engellerdir. Erkek 
yöneticiler tarafından konulan engellere örnek olarak (Örücü ve diğerleri, 2007: 119); ka-
dınların erkekler kadar yetenekli, becerikli, çalışma koşullarına uyabilecek donanım ve 
yapıya sahip olmadıkları, yapısal olarak yönetim gibi üst kademe pozisyonlarda başarılı 
olamayacakları (Yalçın, 2008: 23), kişilik, kararlılık ve azim açısından yetersiz oldukları, 
kadınlarla iletişim kurmanın zor olduğu şeklindeki önyargılardır. Kadın yöneticiler de 
bulundukları pozisyonda tek kalmak istedikleri (Kraliçe arı sendromu) veya bilinçaltla-
rındaki “ben bu noktaya nasıl geldi isem başkaları da gelebilir özel bir çabaya gerek yok 
düşüncesi” ile diğer kadınların yükselmesine engel olabilmektedirler. Kadınlar da yüksel-
me konusunda kendi kendilerine engel koyabilmektedirler. Bu engeller arasında; cinsiyet 
rollerine ilişkin tutumlar, toplumsal değerlerin sorgulanmadan kabul edilmesi, kadınlara 
yönelik önyargıları kabul etme, ev - aile çatışması ve suçluluk duygusu ile başa çıkama-
ma, sistemin değiştirilemeyeceğine duyulan inanç ve kariyerde yükselmeyi tercih etmeme 
sayılabilir (Örücü ve diğerleri, 2007: 119-120). Cam tavan yönetim kadrolarında ortaya 
çıkabileceği gibi bir işyerinde daha düşük pozisyonlarda da olabilmekte, bu durum yapışık 
tavan olarak nitelendirilmektedir. Kadınlar tüm bu nedenlerle işyerlerinde alt kademeler-
de yoğunlaşmakta, yönetici konumuna yükselen kadın sayısı sınırlı kalmaktadır (Sayar 
Özkan ve Özkan, 2010: 94). Yükselme olanağına sahip olan kadınların büyük bölümü ise 
evlenmemiş, evli çocuksuz, evlenmiş boşanmış veya ekonomik yönden güçlü kadınlardır 
(Dalkıranoğlu, 2006: 44).

Kadın - erkek arasında cinsiyete dayalı ücret farklılıkları tüm dünyada önemli bir so-
rundur. Bu farklılık; “kadının fizyolojik özellikleri, toplum içindeki rol dağılımı, kadın-er-
kek işi ayrımı, kadının eğitim düzeyinin düşüklüğü, çalışma yaşamında kısa kalması veya 
ara vermesi, kadın emeğinin ekonomik yönden değersiz kabul edilmesi, çalışma şekli, 
kadınlar arasında sınıfsal dayanışmanın zayıf olması” gibi çeşitli nedenlerden kaynaklan-
maktadır (Fettah, 2006: 54). Ayrımcılık; işletmelerde aynı iş için farklı ödeme yapılması 
veya eşit verimliliğe sahip bireylerin farklı ücret düzeyine karşılık gelen farklı işlere sahip 
olmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır (Demirel, 2011: 77). Ücret konusunda sık sık dile ge-
tirilen eşit işe eşit ücret sloganı ilk defa ABD’nin New York kentinde 8 Mart 1857 tarihinde 
40.000 kadın dokuma işçisinin düşük ücretlere, uzun çalışma sürelerine ve ağır çalışma 
koşullarına direnişi sırasında kullanılmış ancak bu sloganın ilk kullanıldığı tarihten bu 
yana bu konuda büyük bir ilerleme sağlanamamıştır. 2000 yılında yapılan ve 63 ülkenin 
verilerinin yer aldığı bir araştırmaya göre sanayi ve hizmet sektöründe çalışan kadınla-
rın ücretleri aynı düzeydeki erkeklerin aldıkları ücretin %78’i oranındadır (Yılmaz, 2010: 
271). 2013 yılı verilerine göre AB’de genel olarak kadınlar saat başına erkeklerden %16.4 
daha az kazanmaktadırlar. OECD ülkelerinde bu oran %16.3, ABD’de 2011 yılı verileri-

Cam Tavan/ Şeffaf Tavan: 
Örgütsel önyargılar ve kalıplar 
tarafından yaratılan, kadınların 
üst düzey yönetim pozisyonlarına 
gelmelerini engelleyen görülmez, 
yapay engellerdir. Cam tavan ile 
anlatılmak istenen karşılaşılan 
sorunların belirsizliğidir.
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ne göre %23’dür (Ertuğrul Yılmazer, 2015:322). Dünya Bankası Türkiye İşgücü Piyasaları 
Çalışma Raporu’na göre; Türkiye’de kentlerde kadın- erkek ücret ortalamaları arasında 
%22 oranında bir fark bulunmaktadır (Ünlütürk Ulutaş, 2009: 29). TÜİK Kazanç Yapısı 
Anketi sonuçlarına göre de 2010 yılı için tüm eğitim düzeylerinde kadınların ücretleri er-
keklerin ücretlerinden belirgin şekilde düşüktür. (Ertuğrul Yılmazer, 2015.328). Bazı alan 
araştırmalarında kadınlara aynı taban ücret ödense bile ek ödemelerde farklı uygulamalar 
yapıldığı tespit edilmiştir (Yılmaz, 2010: 271). 

İşyerlerindeki tutum ve davranışlarda ayrımcılık, kadının çalışma yaşamında karşı-
laştığı önemli bir sorundur. Kadınların işyerinde önemli görevlere getirildikleri zaman 
daha sıkı denetlenmesi, erkeklerin istemedikleri bir kadın çalışanla işbirliği yapmaktan 
kaçınmaları, performans değerlendirmede kadına farklı davranılması, mesleki eğitim için 
erkeklerin seçilmesi bu tür ayrımcılığa örnek oluşturmaktadır (Bolcan, 2006). 

Cinsel taciz çalışma yaşamında kadınların karşılaştıkları en önemli sorunlardan bi-
ridir. Cinsel taciz; yaşı, medeni durumu, fiziksel görünüşü, geçmişi veya mesleki konu-
mu önemli olmaksızın tüm kadınları etkilemektedir. Ancak araştırmalar 30 yaşın altında, 
bekâr, boşanmış, ayrı yaşayan veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları bulunan kadınla-
rın cinsel tacizden daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Çalışma yaşamında cinsel taciz 
iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki “bir şey için bir şey olarak” adlandırılmakta 
ve kadın işçinin kendini taciz eden üstünden bir çıkar beklemesi ve tacize boyun eğme-
si şeklinde ifade edilmektedir. İkinci ise “düşmanca çevre” olarak adlandırılmakta, buna 
göre yapılan taciz cinsel hareketleri, bakışları, imaları, esprileri ve karikatürleri kapsamak-
tadır. Cinsel tacize uğrayan kadınlar işlerini kaybetme, toplum tarafından dışlanma kor-
kusuyla genelde şikâyette bulunmamakta, tacize razı olmakta veya işten ayrılmaktadırlar 
(Dalkıranoğlu, 2006: 54). 

İş İlişkisinin Sona Ermesi Sırasında Ayrımcılık: İş ilişkisinin sona ermesi aşamasın-
da da kadınlar ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ekonomik kriz döneminde ve 
işletmeden işçi çıkarılması gerektiğinde işten ilk çıkarılanlar genelde kadınlar olmaktadır. 
Kadınların erkeklere göre daha düşük vasıf ve mesleklerde olmaları, ev geçindirmeden 
sorumlu olmadıkları şeklindeki önyargılar kadınların işten çıkarılmasını kolaylaştırmak-
tadır (Bolcan, 2006). Ayrıca evlilik, hamilelik ve doğum kadınların işten çıkarılmalarına 
neden olmaktadır. İşverenlerin kadınları işten çıkarma nedenlerinin %20’sini hamilelik ve 
evlilik oluşturmaktadır (Yılmaz, 2010: 271). 

Cam tavan işyerinde kimler tarafından uygulanmaktadır?

İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE YARATTIĞI SORUNLAR
Çalışma yaşamına giren kadından beklenen; hem aile hem de iş yaşamını kusursuz şekilde 
yürütmesidir. Kadın özellikle gelişmekte olan ülkelerde, öncelikle eş ve anne olarak görül-
düğünden; kadının çalışması nedeniyle aile sorumluluklarını aksatması ailesi tarafından, 
iş yaşamında aile sorumluklarının kadınının işinin önüne geçmesi işveren tarafından hoş 
karşılanmamaktadır. Bu nedenle, çalışan kadının ev ve iş sorumluluklarını dengelemesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu durum ise kadının aşırı rol yüklenmesine neden olmak-
tadır. Cinsiyetçi işbölümü nedeniyle ev işleri ile çocuk, yaşlı ve engelli bakımının kadına 
kalması kadının hem işten hem de evlilikten aldığı doyumun azalmasına, birçok ruhsal ve 
fiziksel sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır (TİSK, 2002: 32-34). Kadınların 
bir bölümü bu sorunlarla karşı karşıya kalmamak için aile yaşamına uyumlu ve alternatif 
çalışma şekli olarak kabul edilen ancak tam gün çalışmaya göre daha az haklara sahip ve 
güvencesiz bir çalışma şekli olan kısmi çalışma, geçici çalışma gibi çalışma şekillerine yö-
nelmekte, çalışma yaşamından çekilmekte veya kayıt dışı çalışmaktadırlar. Ayrıca geç ev-
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lenme, geç ve az çocuk sahibi olma son yıllarda kadınlar arasında giderek yaygınlaşmak-
tadır (Bolcan, 2006). Günümüzde ülkelerin büyük bir bölümünde çocuk, yaşlı ve engelli 
bakımı ile ilgili olarak devletin sağladığı olanaklar sınırlı, kanunlarla işverene getirilen 
yükümlülükler yetersiz, özel bakım hizmetleri ise pahalı olduğu için çocuk, yaşlı ve engelli 
bakımı çalışan kadınlar açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu sorun, birçok du-
rumda aile büyüklerinin veya ev hizmetlerinde kayıt dışı çalışan diğer kadınların desteği 
ile giderilmeye çalışılmaktadır (TİSK, 2002: 36-38). 

 
Sizce kısmi süreli çalışmanın kadınlara sağladığı yarar ve sakıncalar nelerdir?

KADINLARIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASINA YÖNELİK 
SOSYAL POLİTİKALAR

Kadınların Çalışma Yaşamında Korunması Gereken Alanlar
Tarihi gelişim süreci içinde kadınların öncelikle fizyolojik, biyolojik farklılıkları nedeniy-
le özel olarak korundukları, bu korumanın yetersiz kalması üzerine kadın-erkek arasın-
da hukuki eşitliğin sağlanması yoluyla doğrudan ayrımcılığın, olumlu ayrımcılık uygu-
lamaları ile dolaylı ayrımcılığın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir (Altan, 
2010:218). Günümüzde ise AB düzeyinde ve Birlik ülkelerinde kadınların geleneksel so-
rumluklarının azaltılmasına ve işgücü piyasası ile uyumlaştırılmasına yönelik politikalar 
önem kazanmıştır (Koray, 2008: 369). 

Kadınların fizyolojik farklılıkları nedeniyle korunması amacıyla tüm ülkelerde kanun-
larla kadınların yer altı ve su altında yapılan işlerde çalıştırılmaları yasaklanmakta, sana-
yiye ait işlerde gece çalıştırılmaları belli kurallara bağlanmakta, çalışabilecekleri ağır ve 
tehlikeli işlerle ilgili sınırlandırmalar getirilmektedir. Kadınların analık durumunda ko-
runmaları ile ilgili olarak doğum öncesi ve sonrasına yönelik özel düzenlemeler yapılmak-
tadır. Doğum öncesi koruma ile ilgili düzenlemeler arasında; hamilelik süresince kadın-
lara belli aralıklarla iş süresinden sayılmak üzere periyodik sağlık kontrolleri, gerekiyorsa 
tedavileri için ücretli izin verilmesi, doğumdan önce belirlenecek belli bir süre boyunca 
hamile kadınların sağlığına zarar verecek işlerde çalıştırılmaması veya yaptığı işin geçici 
bir süre için değiştirilmesi, doğumdan belli bir süre önce gece çalıştırılmasının yasaklan-
ması, doğumdan önce ve sonra ülkelere göre değişen süreler boyunca çalışmaması yer 
almaktadır. Doğum sonrası koruma ile ilgili düzenlemeler arasında ise emzikli kadınların 
belli bir süre boyunca sağlığına zarar verecek işlerde çalıştırılmaması veya işinin geçici 
olarak değiştirilmesi, belli bir süre gece çalıştırılmaması, fazla çalışmasının yasaklanması, 
kadının isteğine bağlı olarak işine dönebilme hakkı saklı kalmak koşuluyla ülkelere göre 
değişen belli bir süre için ücretsiz izin verilmesi, belirli sayının üzerinde kadın işçi çalış-
tıran işyerlerinde işverene emzirme odası ve kreş açma zorunluluğu getirilmesi, süresi 
ve kullanma zamanı ülkelere göre değişen, iş süresinden sayılan süt izninin verilmesi yer 
almaktadır (Altan, 2010: 226-231). 

Kadınların cinsiyet ayrımcılığına karşı korunmasına yönelik düzenlemeler haklara sa-
hip olmada ve haklardan yararlanmada kadın ile erkek arasında cinsiyetlerinden dolayı 
yapılan ayrımı önlemeyi amaçlamaktadır. Eşitlik bakımından kadınların çalışma yaşa-
mında korunmasının eşit davranma ve eşit değerde işe eşit ücret olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır (Fettah, 2006: 28, 37). Kanunlarla kadın ve erkek arasında eşitlik sağlan-
masına yönelik ilk düzenleme 1963 yılında ABD’de Eşit Ücret Kanunu ile yapılmış, bu 
düzenleme ile kadın- erkek arasında ücret ayrımcılığı yapılmaması hukuki teminat altına 
alınmıştır. 1972 yılında da aynı ülkede kadınların işe girme, ücretlendirme ve işte yüksel-
me olanakları açısından erkeklerle eşit muamele görmelerini öngören İstihdamda Fırsat 

3
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Eşitliği Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunu daha sonra Avrupa ülkelerinde ve gelişmek-
te olan ülkelerde çıkarılan benzer kanunlar izlemiştir. Örneğin İngiltere’de 1970 yılında 
Eşit Ücret Kanunu, 1975 yılında da Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanun ile işe alma, iş ilişkisi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi sırasında cinsiyete dayalı 
ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır (Yorgun, 2010: 177).

İlk olarak ABD’de gündeme gelen olumlu ayrımcılık politikaları ise daha sonra di-
ğer ülkelerde de uygulanmaya başlanmış, bu politikaların yaygınlık kazanmasında kadın 
hareketleri ile uluslararası örgütler düzeyinde geliştirilen duyarlılık ve ABD’nin izlediği 
politikalar önemli rol oynamıştır. Olumlu ayrımcılık politikaları arasında kadın ve erkek 
arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için kadınlara özgü tasarlanmış mesleki formas-
yon programlarının uygulanması, benzer niteliklere sahip kadın ve erkekler arasında se-
çim yapılırken önceliğin kadından yana kullanılması, istihdam ve çalışma koşullarında 
kadınlara karşı uygulanan ayrımcılığın kaldırılması, istihdamda ve iş ararken, kadınlar ve 
erkekler arasında ideal rol bölüşümü hakkındaki kemikleşmiş anlayışlara dayanan tavır, 
uygulama ve yapılaşmadan doğan ayrımcı uygulamaların karşı eylem yoluyla etkisizleş-
tirilmesi, geleneksel olarak kadınların yaptığı işlere yeniden değer biçilmesi, kadınların 
geleneksel olmayan işlere ve üst sorumluluk düzeylerine katılımlarının teşvik edilmesi 
sayılabilir (Kurşun, 2006: 72). 

Günümüzde AB düzeyinde ve Birlik ülkelerinde bu politikalara ek olarak kadınların 
geleneksel sorumluluklarının bir ölçüde de olsa azaltılmasına ve işgücü piyasası ile uyum-
laştırılmasına yönelik politikalar uygulanmaktadır (Koray, 2008: 359). Çocuk bakımı ko-
nusunda kadın ve erkek rollerini biraz olsun değiştirmeyi hedefleyen bu politikalardan 
biri ebeveyn iznidir. Ebeveyn izni ilk olarak 1974 yılında İsveç’te kabul edilen bir kanun ile 
uygulanmaya başlanmış, daha sonra AB üyesi diğer ülkelerde de uygulama alanı bulmuş-
tur (Koray, 2008: 359-362). Ayrıca 14.12.1995 tarihinde iş ve aile yaşamını bağdaştırmak 
ve erkeklerle kadınlar arasında fırsat ve muamele eşitliğini sağlamak amacıyla Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği 
(UNICE-BUSINESSEUROPE), Kamu İşletmeleri Avrupa Merkezi (CEEP) Ebeveyn İzni 
Çerçeve Anlaşması’nı kabul etmişlerdir. Avrupa Konseyi bu anlaşmanın üye ülkelerde yü-
rürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla 3.6.1996 tarihinde 96/34/EC sayılı Ebeveyn İzni 
Çerçeve Anlaşması’na İlişkin Direktifi oluşturmuştur (ETUC, 4). Ancak Direktif ’e rağmen 
uygulamada ebeveyn iznine erkeklerin pek fazla ilgi göstermedikleri, İskandinav ülkele-
rinde bile ebeveyn izni kullanan erkek oranının sınırlı kaldığı görülmüştür. Bunun üze-
rine Almanya gibi bazı Birlik ülkelerinde erkeklerin ebeveyn iznini kullanmalarını teşvik 
etmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmıştır (Koray, 2011: 29). 18.6.2009 tarihinde de 
sosyal taraflar Ebeveyn İzni Çerçeve Anlaşması’nı gözden geçirmişlerdir. Ardından “BU-
SINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ve ETUC Tarafından Karara Bağlanan Gözden Geçi-
rilmiş Ebeveyn İzni Çerçeve Antlaşmasını Yürürlüğe Koyan ve 96/34 EC sayılı Direktifini 
Yürürlükten Kaldıran 8 Mart 2010 tarih ve 2010/18 EC sayılı Direktif ” kabul edilmiştir. 
Yeni direktif; kadın ve erkek çalışanlara doğum veya evlat edinme nedeniyle çocuğa ba-
kabilmeleri amacıyla üye devletler veya sosyal taraflar tarafından belirlenecek sekiz yaşa 
kadarki bir yaş döneminde en az dört ay ebeveyn izni tanımaktadır. Ebeveyn izninde dört 
ayın üç aylık bölümünü eşler kendi aralarında devredebilmekte, bir aylık bölümün dev-
redilmesi ise yasaklanmaktadır. Yasaktan amacı kocanın ebeveyn izninin tamamını eşine 
devredememesi, en azından bir ay bölümünü bizzat kullanmasını sağlamaktır (ETUC, 
5, 22; Süral, 2015:20). Çocuk bakımı konusunda kadınların yükünü azaltmaya yönelik 
bir diğer düzenleme çocuk bakım hizmetidir. Bu hizmet AB ülkelerinin bir bölümünde 
çoğunlukla 3 yaş üstü çocuklara verilmekte, 3 yaş altı çocuklar için sınırlı kalmaktadır. 
Çocuk bakım hizmetlerinin özellikle 0-3 yaş grubunu da kapsaması, kaliteli ve parasal 
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açıdan karşılanabilir olması kadınların istihdamını önemli ölçüde etkilemektedir. Çocuk 
bakım hizmetleri konusunda AB ülkeleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. İskandinav 
ülkeleri bu konuda önemli gelişme kaydetmişlerdir. Buna karşılık Akdeniz ülkelerinde, 
Almanya ve Lüksemburg’da çocuk ve yaşlı bakımının devlet desteği ile veya desteksiz ola-
rak aile tarafından yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde ABD’de de ebeveyn izni ve ço-
cuk bakım hizmetleri konusunda henüz fazla bir gelişme sağlanamamıştır (Koray, 2008: 
363; Koray, 2011: 29-30; Süral, 2015:22). 

Kadınların Çalışma Yaşamında Korunmasına Yönelik 
Uluslararası Düzenlemeler
Kadınların çalışma yaşamında hem fizyolojik hem de cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı 
korunması amacıyla uluslararası örgütler tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Uluslararası örgütler içinde Birleşmiş Milletler (BM) kadın sorunlarını en etkin şe-
kilde ele alan örgüttür. Örgüt kadın sorunlarına evrensel bir çözüm getirmek amacıyla 
Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında 1947 yılında Kadın Statüsü Komisyonu kur-
muştur. Bunu daha sonra kurulan enstitü ve fonlar izlemiştir. 1975 yılından beri de Dünya 
Kadın Konferansları düzenlenmektedir (Konuk, 2008; 9-10; Mayatürk, 2006: 25). Örgü-
tün; kadının çalışma yaşamında korunmasına yönelik düzenlemelerinin bir bölümü temel 
insan hakları ile ilgili belgeler içinde, bir bölümü kadınlar için özel olarak oluşturulmuş 
belgelerde yer almaktadır. Bu belgeler arasında; 10.12. 1948 tarihli İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi’nin 1, 2, 7, 23 ve 25. maddeleri, 3.1.1976 tarihinde yürürlüğe giren Ekono-
mik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 2, 3, 7 ve 10. maddeleri, 23.3.1976 tarihinde 
yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 3 ve 26. maddeleri, 18.12.1979 
tarihinde kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile 
6.10.1999 tarihinde kabul edilen Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-
leşmesi Ek İhtiyari Protokolü sayılabilir. 

Bunlardan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi “kadınlara 
sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi haklar ve temel özgürlüklerin tanınmasını, bu hakların 
korunması ve bu hakları engelleyen cinsiyete dayalı ayrımların ortadan kaldırılmasını, ka-
dın ve erkekler arasında hak ve fırsat eşitliği sağlanmasını öngören temel bir belgedir”. Bu 
temel belgenin 1.maddesinde kadınlara karşı ayrımcılık kavramı tanımlanmakta, 4. ve 5. 
maddeleri ile aşağıda yer alan istihdam başlıklı 11. maddesinde çalışma yaşamına ilişkin 
ayrıntılı hükümlere yer verilmektedir (Soysal, 2006: 98-99; Ertürk, 2008: 53, 66; Fettah, 
2006: 38-40). Sözleşmenin 17. maddesi ile taraf devletlerin bu sözleşme ile üstlendikleri 
yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek amacıyla Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) kurulması öngörülmektedir. Sözleş-
menin 18. maddesinde de taraf devletlere rapor verme yükümlülüğü getirilmektedir. İh-
tiyari Protokolü ile de bireysel şikâyet başvurusu ve soruşturma usulü getirilmekte ancak 
devletler arası şikayet usulüne yer verilmemektedir (Fettah, 2006: 40-41). 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kadınların korunması ile ilgili olarak farklı 
tarihlerde kabul ettiği çok sayıda sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmeler arasında; 15. 
6.2000 tarih ve 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi (gözden geçirilmiş), 21.6.1935 
tarih ve 45 sayılı tarihli Her Nevi Maden Ocaklarında, Yer altı İşlerinde Kadınların Çalış-
tırılmaması Hakkında Sözleşme, 26.6.1990 tarih ve 171 sayılı Gece Çalışması Sözleşmesi, 
29.6.1951 tarih ve 100 sayılı Eşdeğerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşit-
liği Hakkında Sözleşme, 25.6.1958 tarih ve 111 sayılı İstihdam ve Meslek Alanında Ayrım-
cılık Sözleşmesi, 23.6.1981 tarih ve 156 sayılı Aile Sorumlulukları Olan Kadın ve Erkek İş-
çilere Eşit Davranılması ve Eşit Fırsatlar Tanınması Hakkında Sözleşme, 1982 tarih ve 158 
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sayılı Hizmet İlişkisine son Verilmesine İlişkin Sözleşme, 1994 tarih ve 175 sayılı Kısmi 
süreli Çalışma Hakkında Sözleşme sayılabilir (Ertürk, 2008: 57-65; Soysal, 2006: 103-108). 

Avrupa Konseyi belgeleri arasında; 3.5.1996 tarihinde kabul edilen Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı’nın I. bölümünün 20.bendi, II. bölümünün 4/3, 8 ve 20. maddelerinde 
ve Şartın Eki’ndeki 24/3 d-e’de konu ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır (Fettah, 2006: 
45-46). 

 AB’de çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliği ile ilgili ilk düzenleme, 25.3.1957 tarihli 
Roma Antlaşması’nın 119. maddesinde ücretle sınırlı olarak yapılmış, bu madde ile ka-
dın ve erkekler arasında aynı iş için ücret konusunda ayrım yapılmaması öngörülmüştür. 
119. maddenin Roma Antlaşması’nda yer almasında ise; kendi iç düzenlemelerinde kadın 
ve erkek çalışanlara eşit ücret ödenmesi ilkesine yer vermiş olan Fransa’nın işgücü mali-
yetleri bakımından rekabet eşitsizliği yaratacak bir durumun ortaya çıkmasını engelle-
me düşüncesi etkili olmuştur. 9.12.1989 tarihinde kabul edilen Çalışanların Temel Sosyal 
Hakları Topluluk Şartı’nın 16. maddesinde kadın ve erkeğe muamele eşitliği sağlanması ve 
kadın ve erkekler için fırsat eşitliğinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 1.11.1993 
tarihinde yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması’na Ek Sosyal Politika Protokolü’nde 
6.maddede “kadın-erkek eşitliğine ilişkin olarak cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın 
eşit ücret ödenmesi gerekir” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 2.10.1997 tarihinde im-
zalanan, 1.5.1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile Ek Sosyal Politika 
Protokolü Antlaşma’nın bünyesine alınmıştır. Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın (ATA) 2. 
maddesinde Topluluğun amaçları sıralanmış, bu amaçlar arasında kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması da yer almıştır. 3.maddede ise belirtilen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirile-
cek topluluk etkinlikleri sıralanmış, topluluğun kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik 
faaliyetlerini bütün etkinliklerine dâhil edeceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır. ATA 
13. maddesi ile Konsey’e cinsiyet, ırk, etnik köken, din veya inançlar, engellilik, yaş ve 
cinsel yönelim temeline dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla gerekli önlemeleri 
alma yetkisi verilmiştir. Ayrıca kadın - erkek arasında aynı iş için ücret konusunda ayrım 
yapılmamasını öngören Roma Antlaşması’nın 119. maddesi 141. madde olarak değiştiril-
miş, maddeye “eşit değerde iş” öğesi ile 3. ve 4. fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralarla Konsey’e 
eşit işte veya eşit değerde işte ücret dâhil olmak üzere istihdama ve işe dair hususlarda fır-
sat eşitliği ve eşit muamelenin uygulanmasını sağlayacak önlemler alma yetkisi verilmiş, 
olumlu ayrımcılık yapılmasına olanak tanınmıştır. Antlaşmanın 137.maddesinde de 136.
maddede belirtilen amaçların geliştirilmesi bakımından üye devletlerin bu doğrultudaki 
eylemlerinin Topluluk tarafından desteklenip tamamlanacağı belirtilmiş ve söz konusu 
eylemler sıralanmıştır. İstihdam olanaklarına erişim, işte muamele ve ücret konularında 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik eylemler de topluluk tarafından destekle-
necek eylemler arasında sayılmıştır (Akpınar, 12-14). Ayrıca Amsterdam Antlaşması’nda 
istihdam ilk defa ayrı bir başlık (madde 125-130) altında düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 
1997 yılında Avrupa İstihdam Stratejisi kabul edilmiş, stratejinin hedefleri arasında ka-
dınlara işe girişte ve işgücü piyasası içinde eşit fırsatlar yaratılması yer almıştır (Sayın, 
2007: 29; Topoğlu, 2007: 117). 7.12.2000 tarihinde onaylanan Avrupa Birliği’nin Temel 
Haklar Şartı’nın 15, 21 ve 23. maddelerinde çalışma ve eşitlikle ilgili düzenlemelere yer 
verilmiştir (Fettah, 2006: 47). 

Geçmişten bu yana, Birlik politikalarında kadın-erkek- eşitliğine yönelik yaklaşım 
ve buna bağlı olarak izlenen politikalar farklılık göstermektedir. Buna göre; Birlik politi-
kalarında fırsat eşitliği, ilk dönemlerde ücret eşitliği ve çalışma yaşamında eşitlik olarak 
görülmüştür. Bu eşitliğin sağlanması amacıyla eşit muamele, olumlu eylem ve olumlu 
ayrımcılık politikaları izlenmiş, bu politikaların yetersiz kalması üzerine fırsat eşitliğini 
ana politikalara ve faaliyetlere dâhil etme politikası uygulanmaya başlanmıştır. Birliğin 

Eşit muamele politikasında eşit 
muamele; iş pozisyonlarının kadın 
ve erkeklere açık olması, kadın 
ve erkeklerin bu pozisyonlara 
başvurabilmeleri anlamındadır.

Olumlu eylem yaklaşımının 
amacı; kadınların ve erkeklerin 
başlangıç noktalarını eşitleyerek, 
kadınların erkeklerle daha etkin 
bir biçimde rekabet etmelerini 
sağlamaktır.

Olumlu ayrımcılık politikası 
ile eşitsizliklerin kaldırılması 
amacıyla geçici bir süre eşitsizlik 
içeren uygulamalar, kotalar ve 
diğer uygulamalarla kadınların 
toplumsal yaşamın her 
alanına katılımının arttırılması 
amaçlanmaktadır.

Fırsat eşitliğini ana politika 
ve faaliyetlere dâhil etme 
politikasının amacı, fırsat 
eşitliğinin ayrı bir politika 
olarak değerlendirilmemesi ve 
topluluğun bütün politikaları ile 
bütünleştirilmesidir.
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kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çok sayıda direktifi bulunmaktadır. Bunlar 
arasında özellikle daha önce kadın- erkek eşitliği ile ilgili 75/117/EC, 76/207/EEC, 86/378/
EEC ve 97/80/EC sayılı Direktifleri yürürlükten kaldıran İstihdam ve Meslek Konularında 
Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 2006/54/EC sayılı Direktif 
(Yıldırım, 2011:241) sayılabilir. Ayrıca direktifler yanında, Konsey sonuç kararları, Kon-
sey tavsiye kararları, Konsey tüzüğü, Konsey sonuç bildirisi, eylem programları, Avrupa 
Adalet Divanı Kararları, proje ve girişimlerle AB’de fırsat eşitliği konusunda gelişmeler 
sağlanmaya çalışılmaktadır (Bolcan, 2010:254-262; Topoğlu, 2007:122-141) 

Türkiye’de Kadınların Çalışma Yaşamında Korunmasına 
Yönelik Düzenlemeler
Türkiye’de kadın işçileri korumaya yönelik ilk düzenleme 24.4.1930 tarih 1593 sayılı Umu-
mi Hıfzıssıhha Kanunu ile yapılmıştır. 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu’nda kadın işçileri 
korunmaya yönelik geniş kapsamlı düzenlemelere yer verilmiş, analık sigortası ile ilgili 
düzenlemeler II. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilmiştir. 1962 Anayasası sonrası çıkarı-
lan 12.8.1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunu ile onun şekil yönünden Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmesinden sonra çıkarılan 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu’nda 
kadın işçileri korumaya yönelik ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.

1982 Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal görüş, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” de-
nilerek eşitlik konusunda genel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak 7.5.2004 tarihinde 
5170 sayılı kanunla bu maddeye “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” fıkrası eklenmiştir. 7.5.2010 tarih ve 5982 
sayılı Kanun’la da “bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz” 
ek cümlesi ile kadınlara karşı olumlu /pozitif ayrımcılık öngörülmüştür. Anayasanın 49. 
maddesinde çalışma hakkı ile ilgili düzenleme yapılmış, 50. maddede kadınların çalışma 
koşulları bakımından özel olarak korunacakları belirtilmiştir. Ayrıca 70. madde de kamu 
hizmetlerine girme hakkı ve ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. 

Türkiye’de hâlen çalışma yaşamında kadınlara yönelik olarak çok sayıda kanun, yö-
netmelik, tebliğ, genelge, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve eylem planları ( 2014-
2016) ile Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) bazı düzenlemeler bulunmaktadır. 
Kanunlar arasında; 11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ( 417, 418 ve 423/3 
maddeleri), 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (10/ç maddesi), 
14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 25.2.2009 tarih ve 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanunu, 22.5.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu, 13.6.1952 tarih ve 5953 sayılı Basın İş 
Kanunu, 31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
sayılabilir. Yönetmelikler arasında 24.7.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, 
16.8.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gebe ve Emziren Kadınların 
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, 
8.12.1987 tarih ve 19653 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk Bakım Evleriyle İlgili Yönetmelik belirtilebilir. 

Türkiye’de çalışma yaşamında kadınların korunması ile ilgili en geniş kapsamlı dü-
zenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer almakta ancak kanunun istisnalar başlığı taşıyan 
4. maddesi ile kadınların yoğun olarak çalıştıkları ev hizmetleri ile 50’den az işçi çalıştı-
ran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri ve işletmeler kanunun kapsamı dışında 
bırakılmaktadır. Ancak buna karşılık 1930 yılından beri yapılan tüm hukuki düzenleme-
lerde kadınların fizyolojik özellikleri nedeniyle korunması esas alınırken, 4857 sayılı İş 
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Kanunu’nda kadın-erkek arasındaki fırsat eşitliğine yönelik düzenlemeler yer almakta, 
önceki iş kanunlarında kadınlara sağlanan haklar genişletilmektedir. 

Kadın işçileri çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı koruma ile il-
gili düzenlemeler; çalışma yaşamında eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile ilgili 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 5.maddesinde eşit davranma ilkesi başlığı altında yer almaktadır. Buna göre; 
5/1’de iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din 
ve mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım yapılamayacağı, 5/3’’de biyolojik ve işin niteliği 
ile ilgili nedenler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluştu-
rulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet ve gebelik nedeniyle doğrudan 
veya dolaylı işlem yapılamayacağı, 5/ 4- 5’de aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet 
nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı, işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koru-
yucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılamayacağı 
belirtilmektedir. 5/6’ da ayrımcılığa karşı tazminat öngörülmekte, tazminatın iş ilişkisinde 
veya sona ermesinde ayrım yasaklarına aykırı davranılması halinde söz konusu olacağı 
ifade edilmektedir. Ancak 5/3’den farklı olarak 5/1 ve 5/6’da işe alınma sırasındaki ayrım-
cılığa karşı koruma getirilmemektedir. 5/7’de 20.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
ayrımcılık durumunda ispat yükümlülüğü işçiye verilmekte ancak işçi bir ihlâlin varlığı 
ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda” işveren böyle bir 
ihlâlin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü tutulmaktadır. Kadınların tercih ettik-
leri bir çalışma şekli olan ancak Türkiye’de fazla yaygın olmayan kısmi süreli çalışma ile 
ilgili olarak 13. madde ile 5/2’de düzenlemeler yapılmaktadır. Gebe ve anne işçilerin feshe 
karşı korunması 18/d -e ile 25 I-b’de, işçinin işyerinde cinsel tacize karşı haklı nedenle 
derhal fesih hakkı 24/II b-d, işverenin cinsel tacizde bulunan işçisini haklı nedenle derhal 
fesih hakkı 25/II-c’de düzenlenmektedir. Ayrıca kadının işyerinde cinsel tacize karşı ko-
runmasına ilişkin düzenleme Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi ile 417.maddesi’nde 
yer almaktadır.

Kadın işçilerin fizyolojik özellikleri nedeniyle korunmasına yönelik olarak; 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 72. maddesinde kadın işçilerin yer altı ve su altında çalıştırılmaları 
yasaklanmaktadır. 73. maddede sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin 
gece postalarında çalıştırılmalarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir. 74. 
maddede kadın işçilere doğum öncesi sağlık muayene izni verilmesi, doğumdan önce ve 
sonra belli bir süre çalıştırılmalarının yasaklanması, hamile kadın işçilerin gerekli görül-
düğü durumda işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması, ücretsiz izin ile süt 
izni düzenlenmektedir. 2013 tarihli Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla 
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’te gebe ve emziren ka-
dın işçilerin çalışma koşulları ayrıntılı olarak düzenlenmekte, işverenin emzirme odası 
ile yuva açması ile ilgili esaslar belirlenmektedir. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak; 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi gereğince yürürlükte bulunan ve kıdem tazminatını 
düzenleyen 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde özel bir düzenlemeye yer verilmektedir. 
Buna göre; kadın işçilerin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile 
hizmet akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı alması esası kabul edilmektedir 
(Soysal, 2006:110-124; Fettah, 2006; 52-58, 61-70, 77-84, 87-88). Ancak bu düzenleme 
uygulamada kadın işçilerin evlenme nedeniyle çalışma yaşamından ayrılmasını teşvik et-
mekte, ayrımcılığa neden olmaktadır. Ebeveyn izni konusunda ise Türk hukukunda henüz 
bir düzenleme bulunmamaktadır. 6 yaşın altındaki çocuklara yönelik ücretsiz veya düşük 
ücretli çocuk bakım hizmetleri ise Türkiye’de sınırlıdır. İşverenlere yönetmelikle getirilen 
100-150 arasında kadın işçi çalıştıran işyerlerinde emzirme odası ile 150’den fazla kadın 
işçinin çalıştığı işyerlerinde çocuk bakım yurdu açılması ile ilgili düzenleme ise Türki-
ye’deki işyeri ölçeğinin küçük olması, işverenlerin yüksek maliyetler nedeniyle emzirme 
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odası ve çocuk bakım yurdu açmamak için kadın işçi sayısını belirtilen sayıların altında 
tutmaları veya ceza ödeyerek sorumluluktan kurtulmayı tercih etmeleri gibi nedenlerle 
etkin şekilde uygulanamamaktadır. 

Türkiye’de giriş, katkı ve yardımlar konusunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nda cinsiyete dayalı bir ayrımcılık söz konusu değildir. Ancak 
yaşlılık aylığına hak kazanma açısından kadınlar lehine yaş, ölen sigortalıların çocukları-
na yetim aylığı bağlanması açısından da kız çocukları bakımından olumlu/pozitif ayrım-
cılık söz konusudur (Bolcan, 2010:271).

Türkiye BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni bazı çe-
kincelerle 1985 yılında kabul etmiş, daha sonra bu çekinceleri kaldırmıştır. 1990 yılında 
sözleşmenin öngördüğü ulusal mekanizma olarak 422 sayılı KHK ile Kadınların Statüsü 
ve Sorunları Başkanlığı kurulmuş, başkanlık daha sonra genel müdürlüğe dönüştürülmüş, 
2004 yılında bu kurum ile ilgili olarak 5251 sayılı Genel Müdürlüğün Teşkilat Kanunu çı-
karılmıştır. Kurum 8.6.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 633 sayılı KHK ile Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlanmıştır (Seyyar, 2011:299). 2000 yılında da Ek İh-
tiyari Protokol imzalanarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine tam uyum 
taahhüt edilmiştir. 2003 yılında Türkiye AB’nin Cinsiyet Eşitliği Topluluk Programı’na 
katılarak istihdam stratejisini izleme çabası içine girmiştir (Koray, 2011: 35). 5840 sayı-
lı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bün-
yesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur (http:// www.tbmm.gov.tr/
komisyon/kefe/index.htm, Erişim Tarihi 10.1.2012). Ancak yapılan tüm düzenlemelere 
rağmen günümüzde kadınların çalışma yaşamına girişi ve çalışma yaşamında ayrımcılığa 
karşı korunması konusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel nedenlerle fazla bir ilerleme 
sağlanamamaktadır. 

Türkiye’de kadınların işyerinde cinsel tacize karşı korunmaları hangi kanunlarda düzenlen-
mektedir? 4
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Özet
 Dünyada ve Türkiye’de kadının çalışma yaşamına girişi 
ve günümüzdeki konumunu açıklamak. 
 Kadın tarihin her döneminde çalışma yaşamı için-
de yer almış ancak ücretli işçi statüsünde çalışması 
Sanayi Devrimi’nden sonra gerçekleşmiştir. Sanayi 
Devrimi sonrasında özellikle dokuma sektöründe ka-
dınlar yoğun biçimde çalıştırılmışlardır. XIX. yüzyılın 
sonunda metalurji, araba, kimya gibi sektörlerdeki ge-
lişmeler kadın işgücü kullanımını geçmişe oranla bü-
yük ölçüde sınırlandırmıştır. Savaş yıllarında kadınlar 
erkeklerin boş bıraktığı alanları doldurmuş, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra hizmet sektörünün gelişmesi ve di-
ğer nedenlerle daha fazla işgücüne katılmışlardır. Gü-
nümüzde küreselleşme ve Neo-liberal politikalar ka-
dınların daha fazla ancak daha zor koşullarda çalışma 
yaşamına katılmalarına neden olmaktadır. Kadının 
işgücüne katılımında sağlanan gelişmelere karşılık 
halen tüm dünyada kadının işgücüne katılım oranı 
erkeklere göre oldukça düşük düzeydedir. 

 Türkiye’de kırsal kesimde kadınlar tarım işlerinde 
sürekli var olmuş buna karşılık kentlerde çalışma ya-
şamına XIX. yüzyılın ortalarından sonra girmişlerdir. 
Müslüman olmayan kadınlar Müslüman kadınlara 
göre daha önce çalışma yaşamında yer almış, savaşlar 
kadına duyulan gereksinimi arttırmıştır. 1950 sonra-
sında kırdan kente göç, ekonomik koşullar, sanayi-
leşme kadın işgücünü etkilemiş, kayıt dışı sektörde 
çalışan kadın sayısını arttırmıştır. Ancak Türkiye’de 
kadının işgücüne katılım oranı her zaman için erkek-
lerin ve gelişmiş ülkelerdeki oranların gerisinde kal-
mıştır. 

 Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Cinsiyet 
Ayrımcılığını tanımlamak.
 Çalışma yaşamında kadınlar farklı ayrımcılık uy-
gulamaları ile karşı karşıyadırlar. Bu ayrımcılık uy-
gulamaları temel ve mesleki eğitim aşamasından 
başlamakta, meslek seçimi, işe alınma, iş sırasında 
ve işin sona ermesi aşamalarında devam etmektedir. 
Meslek seçiminde kadınlar toplumsal cinsiyet temeli-
ne göre kadın işleri ve mesleklerine yönelmekte veya 
yönlendirilmektedirler. İşe alınma sırasında kadınlar 
önyargılar nedeniyle erkeklerden farklı koşullara tabi 
olmakta, cinsiyetleri nedeniyle işe alınmamakta veya 
daha düşük statülü işlerde çalıştırılmak üzere işe alın-
maktadırlar. İş sırasında ise ücret başta olmak üzere 
yükselme, eğitim olanaklarından yararlanma konula-

rında ayrımcılığa uğramakta, cinsel tacizle karşı kar-
şıya kalabilmektedirler. Hamilelik, doğum, evlenme 
gibi nedenlerle işten çıkarılmakta, ekonomik krizler-
den en çok kadınlar etkilenmektedirler. 

İş-aile çatışması ve yarattığı sorunları açıklamak.
 Çalışma yaşamına giren kadın iş-aile çatışması ile 
karşı karşıya kalmakta, bu durum kadını olumsuz şe-
kilde etkilemektedir. İş ile aile arasında denge kurma-
nın zorluğu kadının çalışma hayatından çekilmesine 
veya kısmi süreli işlerle, kayıt dışı işlere yönelmesine 
yol açmaktadır. 

Kadınların çalışma yaşamında korunmasına yönelik 
sosyal politikaları tanımlamak.
 Tarihi gelişim süreci içinde kadınların öncelikle fizyo-
lojik farklılıkları nedeniyle özel olarak korundukları, 
bu korumanın yetersiz kalması üzerine kadın-erkek 
arasında hukuki eşitliğin sağlanması yoluyla doğru-
dan ayrımcılığın, olumlu ayrımcılık uygulamaları ile 
dolaylı ayrımcılığın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Günümüzde ise AB düzeyinde ve Bir-
lik ülkelerinde kadınların geleneksel sorumluklarının 
azaltılmasına ve işgücü piyasası ile uyumlaştırılması-
na yönelik politikalar önem kazanmıştır.

 Kadınların çalışma yaşamında korunmasına yönelik 
olarak uluslararası düzeyde BM, ILO, Avrupa Konseyi 
ve AB çok sayıda belge oluşturmuştur. Ayrıca çeşitli 
ülkelerde ve Türkiye’de konu ile ilgili hukuki düzen-
lemeler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelere rağmen 
uygulamada sorunlar devam etmektedir. Kadınlara 
yönelik geçmişten bu yana var olan cinsiyet ayrımcılı-
ğının temelinde toplumsal değer yargıları, gelenekler 
belirleyici rol oynamaktadır. Bu durum özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde daha etkilidir. 

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-
leşmesi hangi uluslararası örgüt tarafından oluşturulmuştur?

a. Uluslararası Çalışma Örgütü 
b. Birleşmiş Milletler
c. Avrupa Konseyi
d. Avrupa Birliği
e. ILO

2. Ebeveyn izni ilk olarak hangi ülkede uygulanmıştır? 
a. Almanya
b. Fransa
c. İngiltere
d. Danimarka
e. İsveç

3. Gelişmiş ülkelerde kadınlar hangi sektörde yoğundur? 
a. Hizmet
b. Tarım
c. Sanayi
d. Metal
e. Dokuma

4. Kadınların hangi işlerde çalıştırılmaları yasaktır?
a. Yer altı ve su altı işlerinde
b. Sanayiye ait işlerde gece çalıştırılması
c. Fazla çalışma yapması 
d. Hizmet işlerinde gece çalıştırılması
e. Korumalı işyerinde çalıştırılması

5. Türkiye’de kadınların çalışma yaşamında korunması ile 
ilgili ilk düzenleme hangi kanunda yapılmıştır?

a. 931 sayılı İş Kanunu
b. 1475 sayılı İş Kanunu
c. 4857 sayılı İş Kanunu
d. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6. Türkiye’de işverenlerin emzirme odası açmaları için işye-
rinde en az kaç kadın işçi bulunması gerekir? 

a. 49
b. 50
c. 55
d. 100
e. 151

7. Eşit davranma ve ayrımcılık yasağı 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun hangi maddesinde düzenlenmiştir?

a. 72.
b. 50.
c. 49.
d. 5.
e. 4.

8. Kısmi süreli çalışma hangi ülkelerde yaygındır?
a. Hollanda
b. Fransa
c. İtalya
d. Yunanistan
e. İsviçre

9. I. Meslek seçiminde
 II. İşte yükselmede
 III. Ücretlerin belirlenmesinde
 IV. İşten çıkarılmada
Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı uygulanan alanlar aşağı-
dakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

a. I ve II
b. I ve IV
c. II ve IV
d. II, III ve IV
e. I, II, III ve IV

10. Türk mevzuatında kadınların çalışma yaşamında korun-
ması ile ilgili hangi düzenleme söz konusu değildir?

a. Cinsel taciz
b. Eş değerde iş için eşit ücret
c. Gebelik döneminde periyodik sağlık kontrolleri 
d. Ebeveyn izni
e. Ücretsiz doğum izni
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

“8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 
dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil 
fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması 
ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından çıkan yangında 
işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması 
sonucunda çoğu kadın 129 kişi can verdi. İşçilerin cenaze 
törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı. 26-27 Ağustos 1910 tari-
hinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde II. Enternasyonal’e 
bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Par-
tisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde yan-
gında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar 
Günü olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliği ile 
kabul edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve deği-
şen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 
8 Mart olarak saptanışı 1921 yılında Moskova’da gerçekleş-
tirilen III. Uluslararası Kadın Konferansı’nda gerçekleşti. I. 
ve II. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması 
yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda 
ABD’de de anılmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde 
gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 
1977 tarihinde, 8 Mart’ın, Dünya Kadınlar Günü olarak anıl-
masını kabul etti”.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/8_Mart_Dünya _Ka-
dınlar_Günü ,Erişim Tarihi 5.1.2012. 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi 
Madde 11
“1. Taraf devletler iş sahibi kılma alanında kadınlara karşı 
ayrımı önlemek ve kadın erkek eşitliği esasına dayanarak eşit 
haklar sağlamak için özellikle aşağıda belirtilen konularda 
bütün önlemlerini alacaklardır.
a) Bütün insanların vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı,
b) İşe yerleştirme konularında eşit işlem uygulanması da 

dâhil, erkeklerle eşit işe yerleştirme olanaklarına sahip 
olma hakkı,

c) Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş güven-
liği, hizmetin tüm koşulları ve avantajlarından yararlan-
ma hakkı, çıraklık, ileri meslek, eğitim ve bilgi yenileme 
eğitimi dâhil mesleki eğitim ve tekrar eğitim görme hak-
kı,

d) Toplumsal yardımlar dâhil eşit ücret hakkı, eş değerdeki 
işte eşit işlem ve işin cinsinin değerlendirilmesinde eşit 
işlem görme hakkı,

e) Ücretli izin ile birlikte özellikle emeklilik, işsizlik, hasta-
lık, sakatlık, yaşlılık ve diğer çalışmama hallerinde sosyal 
güvenlik hakkı,

f) Güvenli koşullar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve bu 
arada doğurganlığın korunması hakkı

2. Evlilik ve analık nedeniyle kadınlara karşı olan ayrımı ön-
lemek ve etkin çalışma hakkını sağlamak amacıyla taraf dev-
letler uygun önlemleri alacaklardır.
a) Hamilelik ve analık izni nedeniyle veya evliliğe bağlı ola-

rak işten çıkarma ayrımını yasaklama, bu ayrımı yapan-
ları cezalandırma,

b) Önceki iş, kıdem ve toplumsal haklar kaybedilmeksizin 
ücretli olarak analık izni veya toplumsal içerikli ödeme-
ler yapmak,

c) Özellikle çocuk bakım evleri ağının kurulması ve geliş-
tirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini, 
görev ve sorumlulukları ve kamu yaşamına katılmayla 
birleştirmeyi olanaklı kılan destekleyici toplumsal hiz-
metlerin sağlanmasını desteklemek,

d) Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde ka-
dınlara özel koruma sağlamak

3. Bu maddede yer alan konulara ilişkin kanunlar, bilimsel 
ve teknik bilgi ışığı altında dönemsel olarak yeniden gözden 
geçirilecek, gerekirse değiştirilecek, yürürlükten kaldırılacak 
veya yenilenecektir”.
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BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ve ETUC Tarafın-
dan Karara Bağlanan Gözden Geçirilmiş Ebeveyn İzni 
Çerçeve Antlaşması
Gözden Geçirilmiş Ebeveyn İzni Çerçeve Antlaşması gerek-
çe ve toplam 8 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden 3. 
madde uygulama yaklaşımları, 8.madde son hükümlerle ilgi-
lidir. Diğer maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Madde 1 Amaç ve Kapsam
1. Bu antlaşma, ulusal hukuku, toplu sözleşmeleri, uygula-
maları ve aile yapılarının artan çeşitliliğini de göz önünde 
tutarak çalışan ebeveynlerin iş ve aile yaşamının sorumlu-
lukları arasında denge kurmaları için asgari gereksinimleri 
ortaya koyar. 
2. Bu antlaşma, iş sözleşmesi, kanun, toplu sözleşme ve/veya 
yürürlükteki uygulamalar ile tanımlanmış iş ilişkisine sahip 
kadın, erkek üye devletlerdeki tüm çalışanlara uygulanır. 
3. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar, çalışanları, iş söz-
leşmelerini veya iş ilişkilerini sadece yarı zamanlı çalışanlar, 
süreli iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi bulunan veya geçici 
istihdam bürolarıyla iş ilişkisi bulunan çalışanlar ile ilişik 
olmaları nedeniyle bu antlaşmanın uygulaması ve kapsamı 
dışında tutmaz. 

Madde 2 Ebeveyn İzni 
1. Bu antlaşma kadın ve erkek çalışanları, doğum veya evlat 
edinme halinde o çocuğa bakmak amacıyla, en fazla sekiz yaş 
olmak üzere üye devletler ve /veya sosyal ortaklar tarafından 
belirlenecek bir yaşa kadar ebeveyn iznine sahip olmayı bir 
bireysel hak olarak tanır.
2. İzin en az dört aylık bir dönem için verilir ve kadın erkek 
arasında fırsat eşitliği ve eşit muameleyi teşvik etmek üzere 
ilke olarak devredilmez bir biçimde belirlenir. İki ebeveynin 
de daha eşit şekilde izne ayrılmasını teşvik etmek amacıyla, 
dört aylık sürenin en az bir ayının devredilmesi mümkün 
kılınmayacaktır. Devredilmez dönemin uygulanmasındaki 
yaklaşım, üye devletlerdeki mevcut izin düzenlemeleri dik-
kate alınarak, ulusal düzeyde mevzuat ve/veya toplu sözleş-
melerle belirlenir.

Madde 4 Evlat Edinme
1. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar, evlat edinen ebe-
veynlerin özel gereksinimlerini göz önünde tutarak ek ön-
lemlerin gerekliliğini değerlendirir.

Madde 5 Çalışma Hakları ve Ayrımcılık Yapmama
1. Çalışanlar ebeveyn izninin sonunda eski işlerine veya bu 
mümkün olmadığı taktirde, kendi iş sözleşmeleri veya iş 
ilişkileriyle tutarlık gösteren benzer veya eşdeğer bir işe geri 
dönme hakkına sahiptir. 

2. Ebeveyn izninin başladığı tarihte çalışan tarafından kaza-
nılmış veya kazanılma sürecinde olan haklar ebeveyn izninin 
bitimine kadar saklı kalacaktır. Ebeveyn izninin bitiminde, 
bu haklar, ulusal hukuk, toplu iş sözleşmeler ve/veya uygu-
lamalardan kaynaklanan değişiklikleri de içerek biçimde ge-
çerli sayılır.
3. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar, ebeveyn izni süre-
since iş sözleşmesinin veya iş ilişkisinin durumunu belirler. 
4. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar, çalışanların ebe-
veyn izni haklarını kullanmalarını temin etmek üzere daha 
elverişsiz muamele veya ulusal hukuk, toplu sözleşmeler ve/
veya uygulamalara uygun biçimde ebeveyn izni kullanılması 
yönünde yapılan başvuru veya iznin kullanılması sebebiyle 
işten çıkartılmaya karşı gerekli tedbirleri alırlar. 
5. Bu antlaşmaya ilişkin sosyal güvenliğe ilişkin tüm hususlar 
özellikle sağlık hizmetleri olmak üzere farklı sistemlerdeki 
sosyal güvence haklarının devamlılığının önemini dikkate 
alarak ulusal hukuk ve/veya toplu sözleşmelere uygun biçim-
de üye devletler ve/veya sosyal ortaklar tarafından dikkate 
alınır ve değerlendirilir. 
6. Bu antlaşmaya ilişkin gelirle ilgili tüm hususlar üye devlet-
ler ve/veya sosyal ortaklar tarafından ebeveyn izninin kulla-
nılmasında gelirin etkisi diğer unsurlarla birlikte göz önünde 
tutularak ulusal hukuk, toplu sözleşmeler ve/veya uygulama-
lara uygun biçimde dikkate alınır ve değerlendirilir.

Madde 6 İşe Dönüş
1. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar daha iyi uyum sağ-
lanmasını teşvik etmek üzere çalışanların ebeveyn izninden 
dönüşlerinde çalışma saatlerinde ve/veya çalışma düzenle-
rinde belli bir süre için değişiklik talep edebilmeleri için ge-
rekli önlemleri alırlar. Bu paragraftaki yaklaşımlar ulusal hu-
kuk, toplu sözleşmeler ve/veya uygulamalara uygun biçimde 
belirlenir. 
2. Ebeveyn iznini takiben işe dönüşü kolaylaştırmak amacıy-
la çalışanlar ve işverenler ebeveyn izni süresince iletişimde 
kalmak ve yeniden uyum tedbirleri için ilgili taraflar arasında 
kararlaştırılacak ulusal hukuk, toplu sözleşmeler ve/veya uy-
gulamalara uygun biçimdeki gerekli düzenlemeleri yapmak 
üzere teşvik edilirler. 

Madde 7 Mücbir sebeplerle işe ara verilmesi
1. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar, ulusal hukuka, toplu 
sözleşmelere ve/veya uygulamalara uygun biçimde hastalık 
veya kaza gibi çalışanın mevcudiyetini zaruri kılan acil ailevi 
nedenlere dayalı mücbir sebeplerden dolayı çalışanın işten 
izin alma hakkına sahip olması için gerekli önlemleri alırlar.
2. Üye devletler ve/veya sosyal ortaklar 7.maddenin (1) uy-
gulanması için erişim şartlarını ve ayrıntılı koşulları belir-
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
leyebilir ve bu hakkı yıl ve/veya durum başına olmak üzere 
belirli miktara kadar kısıtlayabilir. 

Kaynak 1: Anadolu Üniversitesi.(2004).Uluslararası Çalışma 
Normları, (Şişman, Yener (ed)), Eskişehir: Yayın No 1566.

Kaynak 2: ETUC, Revize Edilmiş Ebeveyn İzni Çerçeve An-
laşması, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC Yorum 
Kılavuzu, http://www.etuc.org/IMG/pdf/Turkish.pdf Eri-
şim Tarihi 5.1.2012; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 
(2014). Çalışma Mevzuatı ile İlgili Avrupa Birliği Direktifleri, 
(Aydın, Fazıl(ed)), Ankara, Yayın No 11. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 

Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

2. e Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Kadının 
Çalışma Yaşamına Girişi ve Günümüzdeki Konu-
mu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. a Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

6. d Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

7. e Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yanıtınız yanlış ise “Dünyada ve Türkiye’de Kadının 
Çalışma Yaşamına Girişi ve Günümüzdeki Konu-
mu” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yanıtınız yanlış ise “Çalışma Yaşamında Kadınlara 
Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

10. d Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Çalışma Yaşamında 
Korunmasına Yönelik Sosyal Politikalar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1 
Küreselleşme kadın işgücünün istihdamını arttırmakta an-
cak kadının daha düşük ücret ve daha kötü koşullarda kayıt 
dışı veya standart dışı çalışma şekilleri ile çalışmasına neden 
olmaktadır.

Sıra Sizde 2 
İşyerinde kadın; erkek ve kadın yöneticilerden, çalışma ar-
kadaşlarından veya kendinden kaynaklanan nedenlerle cam 
tavan uygulaması ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Sıra Sizde 3 
Kısmi süreli çalışma’da, çalışma süresi, işyerinde tam gün ça-
lışan emsal işçiye göre önemli ölçüde kısa olduğundan, ka-
dınlar ev sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabilmekte, 
buna karşılık tam gün çalışanlara göre daha az ücret ve sosyal 
haklardan yararlanmaktadırlar. Genelde kısmi süreli çalışan-
lar belirli süreli hizmet akdi ile çalıştırıldıklarından iş kanun-
larında tam gün çalışanlar için öngörülen düzenlemelerden 
yararlanamamaktadırlar. Bazı ülkelerde ise sosyal güvenlik 
sisteminin öngördüğü asgari koşulları yerine getiremedikle-
rinden sosyal güvenlik sisteminin dışında kalabilmektedirler. 
Kısmi süreli çalışmanın yaygınlaşması üzerine AB ülkelerin-
de ve Birlik düzeyinde kısmi süreli çalışanların korunması 
amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır.

Sıra Sizde 4
Türkiye’de kadınların cinsel tacize karşı korunması 5237 sa-
yılı Ceza Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmek-
tedir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yerel yönetimlerin tanımı, nitelikleri ve sistemlerini açıklayabilecek,
Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesini ve yerel yönetim birimlerini anlatabilecek,
Yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolünü açıklayabilecek bilgi ve beceriler 
kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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YEREL YÖNETİMLER 

Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Temel Nitelikleri
Günümüzde tekçi sistemdeki tüm devletlerin idari yapısı, merkezi yönetim ile yerel yö-
netimlerden oluşmaktadır. Yerel yönetimler (mahalli idareler) devletin işlevlerini yerine 
getirebilmek için kullandığı bir araç olan kamu yönetiminin, yerel düzeydeki örgütlenme 
biçimidir. Yerel yönetimler genel olarak belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel toplulu-
ğun bireylerine, bir arada yaşamaları nedeniyle kendilerini en fazla ilgilendiren konularda 
hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları yerel topluluklar tarafından seçilerek 
göreve getirilen, kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve perso-
nele sahip, üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını kurabilen, merkezi yönetim ile 
ilişkilerinde idari özerklikten yararlanan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır. Ye-
rel yönetim birimleri yerinden yönetim ilkesine göre kurulmakta ve yönetilmektedirler.

Yerel yönetimlerin yukarıdaki tanımda da yer alan evrensel nitelikleri Avrupa Konse-
yi, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği gibi uluslararası örgütlerin belgelerinde açık bir 
biçimde yer almaktadır. Buna göre;

•	 Yerel	yönetimler	ülkenin	yönetim	sisteminin	bütünü	içinde	yer	alırlar.
•	 Yerel	 yönetimlerin	 kuruluş	 ilkeleri,	 görev	 ve	 yetkileri	 ve	 gelir	 sistemleri	 yasama	

organı tarafından belirlenir. 
•	 Yerel	yönetimler	merkezi	yönetimin	hiyerarşik	denetimi	altında	değildirler.	Mer-

kezi yönetim yerel yönetimler üzerinde hukuki uygunluk denetimi yürütür. 
•	 Merkezi	yönetim,	ülke	yönetiminde	birlik	ve	bütünlüğü	sağlamak	amacıyla	yerel	

yönetimlerin uymaları gereken ulusal amaç, hedef, ilke ve standartları belirler. 
•	 Yerel	yönetimler	yürütülmesi	kendilerine	bırakılmış	olan	kamu	hizmetleri	ile	ilgili	

kararları almak, tercihleri yapmak, bunlar için vergi almak yetkisini de içerecek şe-
kilde çeşitli yollarla mali kaynak bulmak, bu kaynakları hizmetleri için kullanmak 
ve bu hizmetleri yürütmek için gerekli iç örgüt yapılarını kurmak açısından idari 
özerklikten yararlanırlar.

•	 Yerel	 yönetimlerin	 karar	 organları	 bazı	 durumlarda	 da	 yönetim	 organları	 yerel	
topluluklarca seçilir (Ökmen ve Parlak, 2010: 20-21). 

Yerel yönetimler merkezi yönetimin kural ve kararlarına aykırı hareket edemezler. 
Merkezi	yönetim;	yerel	yönetimlerin	türlerini,	biçimlerini,	yetkilerini	ve	yönetim	usulle-
rini tek taraflı olarak belirleyebilmektedir. Yerel yönetimler merkezi yönetim tarafından 
belirlenen çerçeve içinde yerel gereksinim ve talepleri karşılamakla yetkili kılınmışlardır 
(Ersöz, 2007). 

Sosyal Politika ve Yerel 
Yönetimler

Yerinden yönetim ilkesi: 
Halka sunulacak bazı kamu 
hizmetlerinin merkezi yönetim 
teşkilatı ve hiyerarşisine dâhil 
olmayan kamu tüzel kişileri 
tarafından yürütülmesidir. 
Yerinden yönetim ilkesi siyasi 
yerinden yönetim ve idari 
yerinden yönetim olmak üzere iki 
şekilde uygulanmaktadır.
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Yerel yönetimlerin yapı, özellik ve işlevleri ülkelere göre farklılık göstermekte, ülke-
lerin	 toplumsal	 yapısına,	 tarihi	mirasına	 ve	 geleneklere	 göre	 şekillenmektedir.	Merkezi	
yönetim yerel yönetim ilişkisinin niteliğine göre bazı ülkelerde yerel yönetimler demok-
ratik olarak yönetilen, özerk, halka yakın ve duyarlı yönetim birimleri iken, bazı ülkelerde 
merkezi yönetimin bir alt birimi olarak işlev görmektedirler. Yerel yönetimlerin en önemli 
işlevi yerel nitelikli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Ayrıca ekonomik istikra-
rın sağlanması ve gelir dağılımı fonksiyonları da bulunmaktadır. Ancak bu iki fonksiyon 
makro düzeyde belirlendiğinden yerel yönetimlerden çok merkezi yönetimin bir işlevi 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimler ise merkezi yönetimin yerine getirdiği eğitim, 
sağlık, konut gibi sosyal politikaların yerel düzeyde sağlanmasında ve kendi sorumluluk 
alanları içinde yer alan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde rol oynamaktadırlar. 
Ancak bir ülkede yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin niteliği; merkezi veya federal 
devletin yaklaşımına, merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki ilişkilerin niteliğine, ül-
kenin yönetim sistemine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin yapı ve 
fonksiyonları arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkelerde yerel yönetimler iki, 
bazılarında daha fazla düzeyli olabilmektedir. Yerel yönetimlerin kapsadığı nüfus büyük-
lüğü de ülke içinde veya ülkeler arasında değişebilmektedir (Ersöz, 2011: 64-65).  

Yerel yönetimler kamu yönetim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Yerel yönetim-
lerin önemli özellikleri arasında; yerel yönetimlerin halk katılımına olanak sağlayan ve 
halka hizmet sunan en yakın kamu yönetim birimi olması, yerel sorunları daha yakından 
bilmeleri nedeniyle merkezi yönetime göre daha verimli ve etkin şekilde hizmet sunması, 
merkezi yönetimin yükünü azaltması, merkezi yönetime göre dinamik ve girişimci bir ya-
pıya sahip olması, hemşehrilik duygularının ve demokratik değerlerin gelişmesine katkıda 
bulunması ve aşırı merkezileşmenin yarattığı sorunların giderilmesini sağlaması sayılabi-
lir (Uçaktürk-Uçaktürk-Özkan, 2011).

Yerel Yönetim Sistemleri
Yerel yönetim sistemlerinin oluşmasında ulusal ve uluslararası faktörler önemli rol oy-
namaktadır. Bu nedenle ülkeleri yerel yönetim sistemlerine göre sınıflandırmak oldukça 
güçtür. Ancak ortak özelliklerden yararlanılarak genel bir sınıflama yapmak gerekirse dört 
sistemden bahsedilebilir.

Bunlardan; ilki Fransız sistemi ve bu sistemden etkilenen ülkelerdir. Bu ülkeler ara-
sında İtalya, Belçika, İspanya, Portekiz ve Yunanistan sayılabilir. Bu sistemde yerel yöne-
timler anayasa ile güvence altına alınmış bir statüye sahiptir. Yerel kamu hizmetlerinin 
sağlanması açısından, merkezi yönetimin taşra birimlerinin yardım ve desteğine gerek-
sinim duymaktadırlar. Yerel yönetimlerin varlık nedeni işlevsel olmaktan çok siyasidir. 
Yerel yönetimlerde halkın kendi kendini yönetmesinden çok o yöre ile kimliğini bütün-
leştirmiş olması önem taşımaktadır. Anayasa tüm yerel yönetimlere eşit statü tanımıştır. 
Yerel yönetimler, merkezi yönetimi taşrada temsil eden bir valinin gözetim ve denetimi 
altındadırlar. Sistemin özelliklerinden bir diğeri yerel yönetimlerin; belediye başkanlığı, 
belediye meclisi, il genel meclisi üyeliği gibi görevlerle milletvekilliğinin bir kişide birleşe-
bilmesine olanak tanıyarak, merkezi yönetimler üzerinde, fiilen etkili olabilecek konumda 
bulunmalarıdır. 

İkinci grupta Anglo-Sakson geleneğine sahip İngiltere, İrlanda, Kanada, Avustralya, 
ABD ve Yeni Zelanda yer almaktadır. Bu ülkelerde yerel yönetimler kanun ile kurulmuş-
tur. Ancak merkezi yönetimin yerel yönetim üzerinde bir denetimi söz konusu değildir. 
Merkezi	yönetim	ve	federal	devlet	sistemlerinde	federal	devlet	veya	eyalet	(federe	devlet)	
yerel yönetimlerden ayrı bir tüzel kişilik olarak kalmaya özen göstermektedir. Yerel yöne-
timler işlevlerini yerine getirirken geniş bir özerkliğe sahiptirler. 
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Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerinde uygulanan sistem; yerel yönetimlerle mer-
kezi yönetim arasındaki ilişkiler, yerel birimlerin hizmet sunma yetenekleri açısından 
Anglo-Sakson modeline benzemektedir. Ancak ondan farklı olarak yerel yönetimler ka-
nun ile kendilerine verilen yetkilerin dışında ve üstünde genel yetkilere sahiptir. Bu sis-
temde yönetim basamakları arasındaki ilişkileri düzenleyen katı kurallar bulunmaktadır. 
Yerel yönetimler anayasal statüye ve geniş kapsamlı idari ve mali özerkliğe sahiptirler. İs-
veç, Norveç ve Danimarka bu sistemin en önemli temsilcileridir. Bazı farklılıklara rağmen 
Avusturya, İsviçre, Almanya, Hollanda ve Japonya bu gruba dâhil edilmektedir. 

Eski Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise geçmişte sistemle uyum-
lu bir yerel yönetim yapısı oluşturulmuştur (Ökmen ve Parlak, 2010: 67). 

Sizce hangi yerel yönetim sisteminde yerel yönetimin varlık nedeni işlevsel olmaktan çok 
siyasidir?

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Tarihçesi
Türkiye’de yerel yönetimlerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan önce bir taraftan yerel yönetimlere ve yerinden yönetim 
ilkesine yer verilmiş, diğer taraftan yetki genişliğine sahip katı bir merkeziyetçi yapıdaki 
eyalet sistemi korunmuştur. İmparatorluk; geniş topraklara sahip olması, nüfusun fazlalı-
ğı ve çeşitliliği nedeniyle yerel yönetim benzeri kuruluşlara gereksinim duymuş, impara-
torluğun kuruluşundan itibaren savunma, güvenlik ve adalet merkezi yönetim tarafından 
yapılırken, bazı hizmetler yerel kuruluşlar ve vakıflar tarafından yerine getirilmiştir (Kurt, 
2009: 270-271). Tanzimat dönemine kadar belediye hizmetleri kadı, muhtesip, mimarbaşı, 
subaşı, mahalle teşkilatı, vakıflar ve loncalar tarafından yürütülmüştür (Sönmez, 2010: 30).

Tanzimat döneminden sonra imparatorlukta yerel yönetimlerle ilgili olarak batı ülke-
lerine benzer bazı düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemelerde batı ülkele-
rindeki uygulamalar, Kırım Savaşı sırasında İstanbul’daki geleneksel kurumların yetersiz 
kalması (Karakış, 2009: 56) ve yabancı ülkelerin baskısı önemli rol oynamıştır (Kurt, 2009: 
271). Osmanlı İmparatorluğunda ilk belediye idaresi 1855 yılında İstanbul Şehremaneti 
adı ile kurulmuştur. İstanbul Şehremaneti atama ile belirlenen Şehremini (belediye baş-
kanı) ile 12 üyeli bir meclisten oluşmuştur. 1858 yılında da Galata ve Beyoğlu semtlerini 
içine alan Altıncı Daire-i Belediye kurulmuştur. Daha sonra İstanbul’un diğer semtlerinde 
ve diğer kentlerde yeni belediyeler oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde 1876 Kanun-i 
Esas-i başta olmak üzere İstanbul ve diğer belediyelerle ilgili olarak yapılan çeşitli huku-
ki düzenlemelerden sonra, cumhuriyet döneminde ilk olarak 1924 yılında Ankara için 
Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarılmıştır. Osmanlı döneminde 1877 yılında çıkarılan 
Vilayet Belediye Kanunu ise bazı değişikliklerle 3.4.1930 tarih ve 1580 sayılı Kanun çıkarı-
lıncaya kadar yürürlükte kalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Dönemine 
389 belediye kalmış, 1930 yılında bu sayı 492’e yükselmiştir. 1580 sayılı Kanun ise çeşitli 
değişikliklerle 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır 
(Karakış, 2009: 56). 

İl şeklinde örgütlenme Fransız sistemi model alınarak, 1864 tarihli Teşkil-i Vilayet 
Nizamnamesi ile başlamış, bu nizamname ile eyalet yönetiminden vilayet (il) yönetimi-
ne geçilmiş, ülke vilayet, sancak, kaza ve köylere ayrılmıştır. Bu düzenleme ile vilayet-
ler	 için	 iki	 çeşit	meclis	 kurulmuştur.	 Bunlardan	Vilayet	Umumi	Meclisi	 günümüzdeki	
İl	Genel	Meclisi’nin	kaynağını	oluşturmaktadır.	Vali	 ise	her	 iki	meclisin	başı	olmuştur.	
Danışma niteliğindeki bu meclisler 1870 yılında kabul edilen İdare-i Umumiye-i Vila-
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yet Nizamnamesi’nden sonra 1913 yılında çıkarılan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u 
Muvakkati’ne	kadar	yürürlükte	kalmışlardır.	Bu	kanun	vilayet	yönetimini,	vilayet	genel	
yönetimi ve vilayet özel yönetimi olarak iki bölüme ayırmıştır (Karakış, 2009: 57-59). Ka-
nunun vilayetin genel yönetimini düzenleyen ilk 74 maddesi 1929 yılında 1426 sayılı Vila-
yet İdaresi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1426 sayılı Kanunu’nun yerine 10.6.1949 
tarih ve 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1913 yılında çıkarılan 
Kanun’un illerin özel idaresi ile ilgili 74. maddeden sonraki maddeleri 16.5.1987 tarih ve 
3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nu ile değişikliğe uğramıştır. Bu kanun da 22.2.2005 
tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır.

Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili ilk düzenlemeler ise 1984 yılında önce kanun hük-
münde kararname daha sonra 1984 yılında kabul edilen 3030 sayılı Büyükşehir Beledi-
ye’lerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Bu kanun 10.7.2004 tarih ve 5216 sayılı Kanun’a kadar 
bazı değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. 

En küçük yönetsel yerleşim birimi olan köy yönetimi ile ilgili ilk düzenleme 18.3.1924 
tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile yapılmıştır. Köylerin kuruluşunun Osmanlı İmpara-
torluğu öncesine dayanan uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Ancak 19. yüzyılda yapılan 
bazı düzenlemelere rağmen köylerin tüzel kişiliğe sahip bir yönetim birimi olarak kabul 
edilmeleri cumhuriyet sonrası gerçekleşmiştir (Kurt, 2009: 272-273). 

Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili olarak 1876 Anayasası’ndan bu yana tüm anayasalar-
da doğrudan veya dolaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu dönemin-
den başlayarak günümüze kadar geçen sürede yerel yönetimlerle ilgili çok sayıda kanun, 
tüzük ve yönetmelik çıkarılmıştır (Ökmen ve Parlak, 2010: 142). Yukarıda belirtilen kanun-
lar	yanında	26.5.2005	tarih	ve	5356	sayılı	Mahalli	İdare	Birlikleri	Kanunu,	2.7.2008	tarih	ve	
5759 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril-
mesi Hakkındaki Kanun yerel yönetimler açısından önemli düzenlemelerden bazılarıdır. 

Sizce ilk belediye idaresi neden İstanbul’da kurulmuştur?

Türkiye’de Yerel Yönetim Birimleri 
1982 Anayasası’nın 127. maddesinde yerel yönetimler; il, belediye ve köy halkının ma-
halli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 
organları, gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tü-
zel kişileri olarak tanımlanmaktadır. Halen Anayasa’ya göre; üç temel yönetim birimi İl 
Özel İdaresi, Belediye ve Köy bulunmaktadır. Anayasa’da açıkça belirtilmemekle birlikte 
Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan “kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yöne-
tim biçimleri getirebilir” ifadesine dayalı olarak yerel yönetim birimi olarak Büyükşehir 
Belediyesi de oluşturulmuştur.

Halen yerel yönetim birimlerinden biri olan İl Özel İdaresi’nin kuruluş ve işleyi-
şi 22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı Kanun ile düzenlenmektedir. Kanunun bazı maddeleri 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır. Kanuna 
göre; İl Özel İdaresi, il sınırları içindeki halkın müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve 
mali	özerkliğe	sahip	kamu	tüzel	kişisidir.	İl	Özel	İdaresi’nin	organları	İl	Genel	Meclisi,	İl	
Encümeni ve Vali’dir. 

Belediyeler Türkiye’de yerel yönetimin önemli bir birimini oluşturmaktadır. Belediye-
lerle ilgili olarak halen 3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüktedir. Kanu-
na göre belediye belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 
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özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Kanuna göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurmak zorun-
ludur.	Belediyenin	organları	Belediye	Meclisi,	Belediye	Encümeni	ve	Belediye	Başkanı’dır.	

Büyükşehir belediyeleri ile ilgili olarak 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu yürürlüktedir. 5216 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana farklı 
tarihlerde yapılan düzenlemelerle Kanunun bazı maddeleri değiştirilmiş veya iptal edil-
miştir. Kanunda 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile köklü değişiklikler yapılmıştır. 
Bu düzenlemeler ilk mahalli idareler genel seçimi olan 30.03.2014 tarihinden sonra yü-
rürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeye göre Kanun, büyükşehir belediyesi ile büyükşehir sı-
nırları içindeki belediyeleri kapsamaktadır. Kanuna göre büyükşehir belediyesi sınırları il 
mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlayan, 
idari ve özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, 
yetkileri kullanan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel ki-
şisidir.	Büyükşehir	belediyesi	organları,	Büyükşehir	Belediye	Meclisi,	Büyükşehir	Belediye	
Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı oluşturmaktadır.

Köy diğer bir yönetim birimidir. 18.03.1924 tarih ve 442 sayılı Kanuna göre, nüfusu 
2.000’den az olan yerlere denir. 

YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKA’DAKİ ROLÜ

Dünyada Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikadaki Rolü 
Kamu yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan yerel yönetimler, sosyal politika ala-
nında merkezi yönetimle birlikte ülkelere göre değişen düzeyde rol oynamaktadırlar. Ye-
rel yönetimlerin sosyal politikadaki rolleri; ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi yapısına, 
ülke geleneği, kültürü, kamu yönetim anlayışı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve zamana göre 
farklılık göstermektedir.

Sanayi Devrimi öncesi dönemde Avrupa’da yerel yönetimler bağımsız kent yönetimle-
ri şeklinde ortaya çıkmış, su, yol, atık sistemi, çöp toplama gibi kentsel hizmetlerin yanın-
da sosyal hizmetler de gerçekleştirmişlerdir. Birçok kent bir prense bağlı olarak, sınırları 
içinde bağımsız bir yönetim ve özerk bir bölge haline gelmiştir. Bazı kentlerde halk, meclis 
üyelerini ve kent görevlilerini seçme hakkına sahip olmuştur. Burjuvazinin gelişmesi ile 
birlikte kent yönetimleri üzerinde önemli dönüşümlere yol açan ekonomik, sosyo-kültü-
rel değişiklikler ortaya çıkmış, daha sonra kent yönetimleri belli ailelerin eline geçmiştir. 
Bu dönemde kent haklarının sözleşmelerle düzenlenmesine bağlı olarak bağımsız kent 
yönetimleri güçlü monarşiler karşısında güçsüz kalmışlardır. 14. yüzyıldan itibaren mo-
narşik yönetimler kent yönetimlerinin hak ve yetkilerini sona erdirmeye başlamışlardır. 
Monarşik	yönetimler	altında	merkezi	yönetimin	güçlenmesi	ve	17	ve	18.	yüzyıldan	 iti-
baren ulus devlet anlayışının doğuşu ile birlikte özerk bölgelerin imtiyazları kaldırılarak, 
yerel yönetimlere, merkezi yönetimin alt birimlerinden biri olma statüsü verilmiştir. Bu 
dönemde yerel yönetimler 1300’lü yılların ortalarından, 1800’lü yılların ortalarına kadar 
İngiltere ve ABD kolonilerinde Yoksulluk Yasaları’nın uygulanmasında önemli rol oyna-
mışlardır (Ersöz, 2011: 66-68; Ersöz, 2007). 

Sanayi Devrimi ile birlikte yeni bir döneme girilmiş, Sanayi Devrimi’nin neden oldu-
ğu ekonomik, sosyal ve siyasi yapıdaki köklü değişiklikler müdahaleci devlet anlayışının 
doğmasına neden olmuş, merkezi yönetim bu duruma karşı sosyal politikalar oluşturmak 
zorunda kalmıştır. II. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde yerel yönetimlerin sosyal 
politikadaki rolü, merkezi yönetimin bu alanda artan etkinliğine bağlı olarak artmıştır. 
Merkezi	 yönetimin	güçlenmesi,	 sanayileşme,	kırdan	kente	göç,	hızlı	nüfus	 artışı	 ile	 ar-
tan kentleşme sorunları kent yönetiminde yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirmiş, 18. 
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yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da ilk belediyeler kurulmaya başlanmıştır. Birçok Avrupa 
ülkesinde 1800’lü yıllarda yerel kendi kendine yönetim hakkı anayasalarda tanınmış, yerel 
yönetimler kamu yönetim sisteminin bir parçası haline gelmişlerdir. Bu dönemde yerel 
yönetimler kentsel hizmetlerin yanında sosyal politika alanında önemli işlevler yerine ge-
tirmişlerdir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kanunlarla yerel yönetimlere sağlık, eğitim, 
konut, sosyal yardım, sosyal hizmetler gibi alanlarda yeni sorumluluklar verilmiştir (Er-
söz, 2011: 68-72; Ersöz, 2007). Örneğin İngiltere’de yerel yönetimler merkezi yönetimin 
teşvik ve yardımıyla 1900’lü yıllarda konut alanına girmiş, Şehir ve Ülke Planlaması Kanu-
nu ile yerel yönetimlere mekân kullanımı ve denetimi konusunda yetkiler verilmiştir. 1905 
yılında İşsizlik Kanunu ile yerel yönetimler işsizliği azaltma ve istihdamı arttırma görevi 
ile yetkilendirilmiş, 1910 yılında eğitim hizmetleri ve özürlüler için sağlık ve istihdam 
hizmetleri vermeye başlamışlardır. 1920’li yıllardan sonra merkezi yönetimin yoksullara 
yönelik çıkarttığı özel yardım kurullarının yerel yönetimlere devredilmesi sonucu, yerel 
yönetimler komiteler kurarak bu görevi yerine getirmişlerdir (Kesgin, 2008: 52). Joseph 
Chamberlain öncülüğünde 1870’li yıllarda İngiltere’nin Birmingham kentinde ortaya 
çıkan belediye sosyalizmi akımı 1890-1940 yılları arasında İngiltere’de Birmingham ve 
Londra’da gaz, su, ulaşım, aydınlatma, sağlık sorunlarının çözümünde etkili olmuştur. Bu 
akım etkisini Avrupa’nın diğer kentlerinde de göstermiş, Budapeşte ve Verona’da konut, 
ekmek	fabrikası,	balık	pazarı,	Münih’te	belediye	emlak	girişimleri,	mağazalar,	Lille’de	sos-
yal yardım, çocuk ve yaşlılara yönelik sübvansiyonlar, kreşler, burslar ve halk sağlığı mer-
kezleri yerel yönetimler tarafından kurulmuştur (Güler, 2009: 129; Kesgin, 2008: 50-51).

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da uygulanan Keynezyen politikalar ve refah dev-
leti anlayışı merkezi yönetimin gücünü arttırmış, merkezi yönetimin uyguladığı sosyal 
politikaların kapsamı ve içeriği zenginleşmiştir. Yerel yönetimler ulusal düzeyde belirle-
nen sosyal politikaların yerel düzeyde uygulanmasından ve yorumlanmasından sorumlu 
tutulmuş, merkezi yönetimin tamamlayıcısı olmuşlardır (Ersöz, 2011: 73-74). Yerel yö-
netimler, bu dönemde daha çok merkezi yönetimlerin içinde düşünüldüklerinden ve alt 
kurumlar olarak görüldüklerinden güçlü demokratik temsilden çok merkezi yönetimin 
yerel temsilcileri görevini üstlenmişlerdir. Avrupa’da yerel yönetimlerin geleneksel ola-
rak güçlü olduğu bazı merkezler bulunmasına karşılık refah devleti uygulamaları yerel 
yönetimlerin görev ve sorumluluklarını azaltmış, yerel yönetimlerin bazı görev ve sorum-
lukları merkezi yönetime devredilmiştir. Yerel yönetimler bu dönemde doğrudan ve tek 
başına siyasi yaşamda temel sorumlu olma konumlarını kaybederek sorumluluğu mer-
kezle birlikte paylaşmışlardır. Yerel yönetimler istihdam, işsizlik, konut, sağlık gibi sosyal 
konularda merkezi yönetimle birlikte görev üstlenmişlerdir. Bu yıllarda yerel hizmetlerin 
bir bölümü merkezi hükümetler tarafından yürütülürken, bir bölümü yerel yönetimler 
tarafından yerine getirilmiştir (Kesgin, 2008: 48). 1970’li yılların ortalarına kadar merkezi 
yönetim ile yerel yönetimin görev ve sorumlulukları buna bağlı olarak da harcamaları 
artış göstermiştir. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan decentralization (adem-i merke-
ziyetçi- yerinden yönetim) politikaları ise yerel yönetimlerin daha fazla yetki ve sorum-
luluk almasına yol açmıştır. Örneğin, İskandinav ülkelerinde kamu bakım hizmetlerinin 
uygulanmasında yerel yönetimlere geniş yetkiler verilmiş, bu ülkelerde yerel yönetimler 
refah belediyeciliği kavramı ile anılmaya başlanmıştır. Benzer şekilde İngiltere’de yerel 
yönetimler refah devleti politikalarının uygulanmasında üstlendikleri rol nedeniyle yerel 
refah devleti olarak adlandırılmışlardır. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde yerel yönetimle-
rin sayısı 1950’li yılların başında başlayan sınır reformları ve birleşmelerle azalmış, yoğun 
nüfusa sahip yerel yönetimler oluşturulmuştur (Ersöz, 2011: 74-75). 

I. Petrol krizi sonrası koşullar değişmeye başlamış, 1980 sonrası (İngiltere ve ABD’de 
1979) uygulamaya konan Neo-liberal politikalar merkezi yönetimlerin ekonomik ve sos-
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yal alandaki işlevlerini daraltmıştır. Öte yandan küreselleşme süreci ile gündeme gelen 
yerelleşme merkezi yönetimin karar alma, planlama, kaynak aktarma yetkilerinin sadece 
yerel yönetimlere değil yarı-özerk örgütlere, vakıf dernek gibi gönüllü örgütlere ve özel 
şirketlere aktarılmasını öngörmüştür (Karakış, 2009: 139). 1980 sonrası merkezi yönetimi 
etkileyen yeni koşullar yerel yönetimleri de etkilemiş ancak bu etki ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine, yönetim sistemlerine, merkezi-yerel yönetim arasındaki ilişkilere ve geleneklere 
bağlı olarak değişmiştir (Ersöz, 2011: 83). Örneğin, İngiltere’de Thatcher döneminde önce 
merkezi hizmetler yerel yönetimlere ardından özelleştirme politikaları ile özel sektöre 
devredilmiştir. Su, gaz, elektrik hizmetleri yanında konut, sağlık, eğitim gibi birçok hizmet 
özelleştirme politikaları ile özel sektöre verilmiş, yerel yönetimlerin yetkileri azaltılmış, 
yoksulluk politikaları piyasa ilişkileri ve sivil toplum örgütlerinin etkinlik alanına bıra-
kılmıştır. İsveç’te de 1980 sonrası kamu yönetimindeki anlayış ve algı değişimi ile birlikte 
(Kesgin, 2008: 53-54) yerel yönetimlerin etkinliğinde İngiltere’ye göre daha uzun süren 
ve daha belirgin bir duraklama yaşanmıştır. Güçlü yerel yönetim geleneğine sahip bu iki 
ülkede yaşanan gelişmelere rağmen özellikle Avrupa Birliği’nin yerel yönetimlerin güçlen-
dirilmesi konusundaki düzenlemeleri, teşvikleri, kaynakların etkin kullanımı ve kararlara 
halkın katılımını öngören subsidiarite (yerindenlik-hizmette yerellik) ilkesi Avrupa’da ye-
rel yönetimlerin işlevleri üzerinde önemli rol oynamıştır (Ökmen ve Parlak, 2010: 363).

1980 sonrası gelişmiş ülkelerde uygulanan Neo-liberal politikalara bağlı olarak, yerel 
yönetimlerin yönetim ve hizmet sunma anlayışlarında da önemli değişiklikler olmuştur. 
Daha önce yerel yönetimler tarafından yerine getirilen birçok hizmet, artan biçimde farklı 
yöntemler kullanılarak, özel sektörden, sivil toplum örgütlerinden ve diğer yerel unsur-
lardan sağlanmaya çalışılmaktadır. Yerel yönetimler, refah hizmetlerini doğrudan üreten 
kurumlar olmak yerine bu hizmetlerin sağlanmasında garantör olan, güvence veren ku-
rumlar haline gelmişlerdir. Halen ülkelere göre değişmekle birlikte yerel yönetimlerin gö-
rev, yetki ve işlevleri piyasalaşmakta, yerel yönetimlerin hizmet sunma anlayışında piyasa 
kuralları hâkim olmaktadır (Ersöz, 2011: 83). 

1980’li yıllarda benimsenen, devletin küçültülmesini, piyasa ve müşteri (vatandaşı 
müşteri olarak görme) odaklılığı, özelleştirmeyi, katılımlı yönetimi, yönetimde açıklığı 
öngören yeni kamu yönetimi anlayışı; kamu sektöründe özel sektör yönetim tekniklerinin 
uygulanmasına neden olmaktadır. Bu yeni anlayış yerel yönetimlerin özgürlük, etkinlik ve 
demokrasi çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını artan oranda özel sektör ve sivil toplum 
örgütleri ile paylaşmasına ve daha yarışmacı bir düzen içinde hizmetlerini yerel halka 
sunmasına yol açmaktadır (Ökmen ve Parlak, 2010: 42, 44). Gelişmekte olan ülkelerde de 
yerel yönetimler, merkezi yönetimin işlevlerinin geçici olarak devredildiği bir yönetim bi-
rimi haline gelmektedirler (Ersöz, 2011: 83). Ayrıca Avrupa Birliği yanında Avrupa Kon-
seyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
ile Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği tarafından kabul edilen Yerel Yönetimler Evrensel 
Bildirgesi (Ökmen ve Parlak, 2010: 401) gibi uluslararası belgeler gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde yerel yönetimlerin işlevlerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler, ülkelere göre değişmekle birlikte ka-
nunların yasaklanmadığı her alanda sosyal politikalar oluşturmaktadırlar. Gelişmiş ülke-
lerde yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları arasında; yaşlı ve engellilere yönelik 
hizmetler (evde bakım, günlük bakım, geçici sürelerle bakım, barınma ve sağlık destek 
sistemlerinin kurulması, konut koşullarının düzenlenmesi, bakıcılık ve koruyuculuk ya-
panlara yönelik hizmetler), çocuk ve aile koruma ile göçmenlere yönelik hizmetler, yerel 
ekonomik kalkınmayı sağlamaya yönelik eğitim hizmetleri, tıbbi yönlendirme birimi ku-
rulması, aile içi şiddetin ve suçun önlenmesi, toplum güvenliği, yardımlar (engelli konut-
larının onarımı, kitap, giyim, gıda dağıtımı), ulaşım, temizlik, aydınlatma ile ilgili öneri, 
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bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri (halk danışma bürolarının kurulması, istihdam, 
aile, konut, sağlık gibi konularda vatandaşların bilgilendirilmesi), çeşitli konularda hu-
kuki tavsiyelerde bulunma, uyuşturucu, ilaç ve alkol birimlerinin oluşturulması, eğitim 
psikolojisi ile rehberlik hizmetleri verilmesi sayılabilir (Özgökçeler, 2010: 483). Yerel yö-
netimlerin güçlü olduğu İngiltere’de Yerel Yönetimler Derneği’nin üzerinde çalıştığı pro-
jeler arasında fuhuşla mücadele, göçmen ve sığınmacıların konut sorunu, yoksul çocuklar, 
toplumsal birlik ve kentlilik bilinci, müşteri odaklı performans yönetimi, aile içi şiddetin 
azaltılması ve mağdurların desteklenmesi, e-belediye, ruh ve beden sağlığı, yerel demok-
rasinin güçlendirilmesi, kırsal hizmetler, sürdürülebilir enerji ve iklim değişiklikleri yer 
almaktadır (Uçaktürk-Uçaktürk-Özkan, 2011).

Belçika’da	Sosyal	Refah	İçin	Kamu	Merkezi	adı	altında	belediyelerin	oluşturduğu	bir	
organizasyon tüm halkın sosyal hizmet gereksinimlerini ve sosyal entegrasyon sorunla-
rını çözmektedir (Koçak- Kavi, 2014:38). Gelişmekte olan ülkelerde ise yerel yönetim-
lerin hizmetleri kentsel hizmetlerin sağlanmasına yöneliktir. Sosyal ve kültürel nitelikte 
hizmetler henüz çok sınırlı düzeydedir. Birçok gelişmekte olan ülkede yerel yönetimler, 
kentsel hizmetlerin sağlanmasında sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu ülke-
lerde özellikle büyük kent yerel yönetimleri, diğer kentlere göre daha fazla fonksiyona 
sahiptir (Ersöz, 2011: 99; Ersöz, 2007).

Sizce hangi uluslararası belgeler yerel yönetimlerin işlevlerinin şekillenmesinde etkili 
olmaktadır?

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika’daki Rolü 
Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolü dönemlere göre farklılık göstermekte-
dir. Bu farklılıkta; siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel, hukuki birçok faktör rol oynamaktadır. 

Dönemler itibariyle incelendiğinde; 1923-1946 yılları arasındaki dönemde yerel yö-
netimler kentsel hizmetlerin sağlanmasında ve sosyal politikalar oluşturulmasında etkili 
olamamışlardır. Bunda; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yerel yönetimlerin ülkenin 
içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Cumhuriyet Dönemine başarılı bir deneyim bı-
rakmamış olması, Kurtuluş Savaşı sonrası ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, 
II. Dünya Savaşı’nın koşulları ile tek parti yönetiminin merkeziyetçi tavrı, nüfus artışı 
ve kentleşme hızının düşük olması önemli rol oynamıştır. Bu dönemde belediyeler; 1921 
Anayasa’nın yerel yönetimlere ve yerinden yönetim ilkesine ağırlık veren dönemin ile-
risindeki düzenlemelerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelere tanınan ve II. 
Dünya Savaşı sırasında da giderek artan yetkilerine; iletişimin ve ulaşımın yetersizliği ne-
deniyle hizmetlerin yerel düzeyde yapılması zorunluluğu gibi belediyeler açısından olum-
lu koşulların varlığına rağmen temel kentsel hizmetleri yerine getirmekte bile zorlanmış-
lardır. Sosyal içerikli birkaç faaliyet ise az sayıda belediye ve il özel idaresi tarafından çok 
sınırlı düzeyde gerçekleştirilebilmiştir. Bu dönemde idari, mali ve hukuki özerkliğe sahip 
olamayan belediyeler iktidardaki tek partinin etkisinde kalmış, merkezi yönetimin taşra-
daki organları olmuşlardır. Ayrıca mali kaynak ve personel yetersizliği tüm yerel idarele-
rin hizmet sağlamasını engellemiştir (Ersöz, 2005, 138-139; Ersöz, 2011: 104; Ökmen ve 
Parlak, 2010: 194-95; Aydın, 2006: 61-62).

1946 sonrası merkezi ve yerel yönetimlerde yeni arayışlar gündeme gelmiş, belediye-
lerle ilgili yeni kanunlar çıkarılmış, belediyelere konut yapma yetkisi tanınmıştır. Ancak 
tarımda makineleşme sonucu 1950 sonrası başlayan köyden kente göç ve hızlı nüfus ar-
tışı kentlerin sorunlarını arttırmış, belediyelerin mevcut kaynaklarını kentsel alt yapı ve 
hizmetlere yönlendirmesine neden olmuştur. 1580 sayılı Kanun ile belediyelere tanınmış 
olan sosyal ve kültürel içerikli işlevler, kaynak yetersizliği sonucu belediyelerin ilgisizliği 
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nedeniyle, merkezi yönetim tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. 1950’li yıllardan 
başlayarak 1960 sonrası dönemde belediyelerin yürüttükleri bazı temel kentsel hizmet-
ler artan şekilde merkezi yönetime geçmiştir. Ayrıca 1960 sonrası Keynezyen politikalara 
geçiş ve buna bağlı olarak 1961 Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi merkezi yö-
netimin eğitim, sağlık, sosyal yardım, sosyal hizmetler, konut gibi alanlarda etkinliğini 
arttırmıştır. Diğer taraftan 1961 Anayasası yerinden yönetim ilkesine yer vermiş, yerel 
yönetimler konusunda önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelere rağmen temel 
merkeziyetçi zihniyet 1980 yılına kadar devam etmiş, siyasi iktidarlar yerel yönetimlerin 
yetkilerini kısıtlayarak ve mali açıdan desteklemekten kaçınarak onları denetimleri altına 
almışlardır (Ökmen ve Parlak, 2010: 198-201; Uçaktürk-Uçaktürk- Özkan, 2011; Ersöz, 
2005: 139-140; Aydın, 2011). 1980’li yıllara kadar belediyelerden kentsel hizmetleri yürüt-
meleri ve istihdama katkı sağlamaları beklenmiştir. Ancak istihdama katkıda bulunmak 
siyasi tercihlerle birleşince belediyeler yeni istihdam alanları yaratmak yerine kendilerini 
istihdam yeri olarak görmüş, belediyelerde siyasi nitelikte aşırı bir istihdam oluşmuş, bazı 
belediyeler işçilerin ücretlerini ödemekte bile zorlanmışlardır (Sönmez, 2010: 60).

Ancak 1946-1980 döneminde 1973-1977 yılları arası Türk belediyeciliği açısından bir 
dönüm noktası olmuş, Türkiye gündeminde belediyeler ve onların demokratikleşmesi 
önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bunda; kent nüfusunun artması, toplumda siyasal 
kültürün gelişmesi ve büyük belediyelerin muhalefet partisine mensup belediye başkanla-
rına sahip olmaları önemli rol oynamıştır (Ökmen ve Parlak, 2010: 202). Bu döneme özgü 
belediyecilik literatürde özerk belediyecilik, toplumcu belediyecilik, demokratik belediye-
cilik, sosyalist belediyecilik gibi adlarla adlandırılmıştır (Kesgin, 2008: 98). Toplumcu be-
lediyecilik anlayışı; büyük kentlerde yaşanan gecekondulaşma ve onun yarattığı sorunlara, 
CHP’li belediye başkanlarının getirdikleri çözümler sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zaman-
da bu anlayış merkezi iktidar ile yerel yönetimler arasında yaşanan mücadele sonucunda 
geliştirilmiştir.	Merkezi	yönetimin	yerel	yönetimler	üzerindeki	idari	ve	mali	vesayeti	ile	
kaynak aktarmadaki tavrı toplumcu belediyeciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. Toplum-
cu belediyeciliğin temel ilkelerini; demokrasi ve halk katılımı, belediyeler arası işbirliğini 
öngören birleşik ve bütüncül belediyecilik, üretici belediyecilik, tüketimi düzenleyen be-
lediyecilik ve kaynak yaratıcı belediyecilik oluşturmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda İs-
tanbul, Ankara ve İzmit gibi büyükşehirlerde katılımcılık, etkinlik, verimlilik ilkelerinin 
birlikte uygulanması sonucu sosyal politika alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ge-
cekondulaşma sorununa yönelik olarak İzmit’te Yeniyerleşmeler, Ankara’da Batıkent gibi 
büyük konut projeleri yapılmış, halka ucuz ekmek ve tüketim malları sağlamak amacıyla 
İzmit ve Ankara’da halk ekmek fabrikaları kurulmuş, halk pazarları, tanzim satış yerleri 
açılmış, mesleki eğitim hizmetleri verilmiş, ucuz kent içi ulaşımı sağlamak amacıyla ula-
şım alanında hizmetler sağlanmış, kreşlerin ve kültür merkezlerinin kurulması ilk defa 
bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Ancak toplumcu belediyecilik anlayışı 1977 seçimleri-
ne kadar varlığını devam ettirebilmiş, toplumcu belediye başkanlarının seçimlerde kendi 
partileri tarafından tasfiye edilmeleri üzerine sona ermiştir (Güler, 2009: 134-135).

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmış, darbeden yerel 
yönetimler de etkilenmişlerdir. Darbe sonrası belediye başkanlarının görevlerine son ve-
rilmiş, yerel meclisler kapatılmış, belediyeler atanmış başkanlar tarafından yönetilmiştir. 
1981 yılında yapılan düzenleme ile de yerel yönetimlerin gelirleri arttırılmıştır (Aydın, 
2006: 66). 1980-1983 ara döneminden sonra belediyelerin imar ve planlama yetkileri art-
tırılmış, emlak vergisi belediyelere devredilmiş, 1984-1994 döneminde belediyenin gelir 
kaynaklarına yönelik hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 1984 yılında 3030 sayılı Kanun 
ile büyükşehir belediyeleri kurularak ikili yönetim sistemine geçilmiş, büyük projelerin 
büyükşehir tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Kesgin, 2008: 101-102). 24 Ocak 
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1980 tarihinde kabul edilen Neo-liberal politikalar doğrultusunda bu dönemde bir yan-
dan belediye hizmetlerinde özelleştirmeye gidilirken, diğer taraftan bazı alanlarda bele-
diye iktisadi teşebbüsleri oluşturulmuştur (Ersöz, 2011: 112). 1990’ların ortalarına kadar 
Ankara ve İstanbul belediyelerinin ürettikleri az sayıda sosyal hizmet dışında belediyeler, 
sosyal hizmet üretmekte başarılı olamamışlardır (Sönmez, 2010: 61). 

Decentralization (yerelleşme) anlayışının etkisiyle yerel yönetimler özellikle 1994 
yılından sonra yerel kalkınmadan, istihdam ve yoksullukla mücadeleye kadar geniş bir 
alanda insiyatif kullanmaya, yerel kalkınma projelerini harekete geçirmeye başlamışlardır 
(Pektaş, 2010: 11). Özellikle büyükşehir belediyeleri bu konuda önemli adımlar atmışlar-
dır. Bu gelişmede hukuki düzenleme ve belediye gelirlerinde meydana gelen büyük artış-
lardan çok 1994 yılındaki yerel seçimlerinden sonra yönetime gelen belediye başkanları-
nın kişisel hizmet anlayışları etkili olmuştur. 1994 seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara 
olmak üzere birçok belediyede Refah Partili adaylar yönetime gelmişlerdir. Bu başkan-
lardan Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının başlattıkları sosyal ve kültürel içerikli 
hizmetler daha sonra diğer belediye başkanları tarafından da benimsenmeye ve uygu-
lanmaya başlanmıştır (Ersöz, 2011: 144). Belediyeler bir taraftan eğitim düzeyi yükselen, 
kentsel ve sosyal hizmet talebi artan ve çeşitlenen nüfusun, diğer taraftan göçle kente gelen 
ve sürekli yoksullaşan kitlelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlevlerinde artan 
şekilde sosyal politika uygulamalarına yer vermeye başlamışlardır (Pektaş, 2010: 11). 

Bu dönemde gündeme gelen, 1973-1977 yılları arasında uygulanan toplumcu beledi-
yecilik anlayışı ile aynı özelliklere sahip olan belediyecilik anlayışı ise sosyal belediyecilik 
olarak adlandırılmıştır. Sosyal devlet anlayışının yerel yansıması olan sosyal belediyecilik 
(Seyyar, 2011: 198), genel olarak yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme 
işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin ko-
runması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden, muhtaçlara yardım 
yapılması ve sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel işlevlerin gerçekleşti-
rilebilmesi için gerekli olan alt yapı yatırımlarını üstlenen, bireyler ve toplumsal kesimler 
arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet kavramını güçlendirmeye yönelik olarak ye-
rel yönetimlere sosyal kontrol işlevi yükleyen bir model olarak tanımlanmaktadır. Sosyal 
belediyecilik; yerel yönetimlere temel kentsel hizmetler yanında sosyal sorunların çözüm-
lenmesinde sorumluluk yüklemektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile belediyeler bir ta-
raftan yerel kalkınma, istihdamı arttırma, girişimcilik politikaları ile işsizlikle mücadele 
ederken, diğer taraftan sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi hizmet alanlarında işlev yüklen-
mektedirler. Sosyal belediyeciliğin temel işlevlerini sosyalleştirme, sosyal denetim ve re-
habilitasyon; yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme; yardım etme ve gözetme; yatırım 
yapma; sosyal risklerin önlenmesi; belediye-halk iletişimi oluşturmaktadır. Bunlardan; 
sosyalleştirme, sosyal denetim ve rehabilitasyon işlevi ile belediyeler; koydukları kurallar-
la, bu kurallara aykırı davranışlara uyguladıkları yaptırımlarla bireye sosyal beklentilere 
uygun davranış, kural ve değerler aşılama anlamında sosyal kontrol mekanizması olarak 
işlev görmektedirler. Yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme işlevi ile belediyeler; tü-
ketici danışma merkezi ve benzeri birimlerle sosyal kesimlere yönelik danışmanlık hizme-
ti vermekte, onları belli konularda yönlendirmekte, sorunlarının çözümü konusunda yol 
göstermektedirler. Yardım etme ve gözetme işlevi ile belediyeler; beldelerindeki yoksul ki-
şileri belirlemekte, onların sosyo-ekonomik durumlarını izlemekte, asgari yaşam sınırında 
olanlara çeşitli yardımlar yapmaktadırlar. Yatırım yapma işlevi ile belediyeler; halkın daha 
iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla tanzim satış mağazaları, 
aşevleri, sığınma evleri gibi çeşitli sosyal amaçlı yatırımlar yapmaktadırlar. Sosyal riskle-
rin önlenmesi işlevi ile belediyeler, korunmaya muhtaç kesimlere yönelik her türlü ayni ve 
nakdi yardım hizmetleri yürütmektedirler. Belediye-halk iletişimi ile belediyeler; halkın 



6. Ünite - Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler 141

şikâyet ve taleplerinin belediyeye iletilmesini sağlayacak birimler oluşturmakta, belediye 
halk ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda belediyeler; hizmetlerinin 
bir bölümünü sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirmekte, onların mali olanakları, 
deneyimleri ve insan kaynaklarından yararlanmaktadırlar (Sönmez, 2010: 65-71) 

Sosyal belediyecilik alanında sağlanan bu gelişmelerin yanı sıra 2004 ve 2005 yılların-
da da Kamu Yönetimi Reformu olarak bilinen ve kamu yönetiminde bütüncül bir yakla-
şımı esas alan bir dizi kanun kabul edilmiştir (Özgökçeler, 2010: 485). Yukarıda belirtilen 
bu kanunlar arasında yer alan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı 
Belediye Kanunu sosyal belediyecilik kavramını açıkça kullanmamakla birlikte kavramın 
içini dolduran hükümlere yer vermiştir. Yeni kanunlarla birlikte yerel yönetimlerde yerel-
leşme, katılım ve yönetişim kavramları ön plana çıkmıştır. Yerel yönetim tekniği açısından 
belediyelere yeni anlam ve işlevler yükleyen bu kanunların oluşturulmasında iç nedenler 
yanında Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama gereği önemli rol oynamıştır. Ayrıca 
kanunların hazırlanmasında Avrupa Yerel Özerklik Şartı’ndaki düzenlemeler büyük ölçü-
de dikkate alınmıştır (Kesgin, 2008: 105-106). 

Halen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun büyükşehir belediyelerinin görev-
lerini düzenleyen 7. maddesinin (n) ve (v) fıkralarında sosyal belediyecilikle ilgili geniş 
kapsamlı düzenlemelere yer verilmektedir. Kanunun 7/n maddesinde büyükşehir beledi-
yesinin görevleri arasında, gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim, kültür hizmetleri için 
bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve 
tesislerin her türlü bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak; 7/v 
maddesinde de sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek 
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak sa-
yılmaktadır. Kanunun 18. maddesinde ise büyükşehir belediye başkanının görev ve yet-
kilerine yer verilmiş, 18/m maddesinde bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği 
kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezi oluşturmak 
sayılmıştır. Ayrıca Kanunun 24/j maddesinde büyükşehir belediyesinin giderleri arasında 
dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardım-
lar ifadesine yer verilmiştir. 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nda da sosyal belediyecilik anlayışına uygun düzenle-
melere yer verilmiştir. Belediyelerin görev ve sorumluklarının sayıldığı, kentsel görevle-
rinin yanında sosyal politika alanındaki zorunlu ve isteğe bağlı görevlerinin de yer aldığı 
14. maddede; belediyelerin bu kapsamdaki görevleri arasında sosyal yardım ve hizmet 
sağlamak sayılmış, bu çerçevede belediyelerin gıda bankacılığı yapabileceği belirtilmiştir. 
Belediyelerin sporu teşvik etmelerine yönelik düzenleme yapılmıştır. Büyükşehir bele-
diyesi ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere, kadın ve çocuklar için konukevleri 
açma zorunluluğu getirilmiştir. Nüfusu 100.000’ den az belediyeler için bu zorunluluk 
bulunmamakta, mali durumu ve hizmet önceliklerine göre belediyelerin konukevi açma-
ları isteğe bırakılmaktadır. Ayrıca belediyelerin işsizliğin azaltılması için işgücünün nite-
liğinin arttırılması amacıyla işgücüne meslek ve beceri kazandırma hizmetleri yapacağı 
veya yaptıracağı, eğitim alanında kamuya ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile 
bakım ve onarımlarını yapabileceği veya yaptırabileceği, bu okulların her türlü araç, gereç 
ve malzeme gereksinimlerini karşılayabileceği, sağlık alanında çevre ve çevre sağlığı, sağ-
lıkla ilgili her türlü tesisi açabilecği ve işletebileceği, acil yardım, kurtarma ve ambulans 
hizmeti sağlama hizmetlerini yapacağı veya yaptırabileceği belirtilmiştir. Aynı maddede 
hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin mali durumuna ve hiz-
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metin ivediliğine bağlı olarak belirlenmesi, hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve 
uygun yöntemlerle sunulması, hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 
durumuna uygun yöntemler uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca 13. maddede herkesin 
ikamet ettiği beldenin hemşerisi olduğu, hemşerilerin belediye karar ve hizmetlerine ka-
tılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye yardımlarından yararlanma 
hakkı olduğu belirtilmiş, yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılması 
öngörülmüştür. Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığını taşıyan 15. maddenin a, h, i, m 
fıkralarında sosyal politikayı doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemelere yer 
verilmiştir. Bu düzenlemeler “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 
karşılamak	amacıyla	her	türlü	faaliyet	ve	girişimde	bulunmak	(15/a)”,	“Mahalli	ve	müşte-
rek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ve ayni hak tesis etmek (15/h), “Borç almak ve 
bağış kabul etmek (15/i)” ve “Beldede ekonomik ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına 
alınması amacıyla izinsiz satış yapan satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda-dışı malları yoksullara vermek (15/m) şeklindedir. Belediye başkanının 
görev ve yetkilerinin düzenlendiği 38. maddenin (l) fıkrasında şartsız bağışları kabul et-
mek, 38/n maddesinde de bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödenekleri kullanmak, 
engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezi oluşturmak sayılmıştır. Ka-
nunun 69. maddesinde belediyelere konut alanında aktif rol oynama olanağı tanınmıştır. 
Bu maddeye göre belediyeler düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla imarlı ve altyapılı 
arsa üretmek, konut ve toplu konut yapmak, satmak, kiralamak bu amaçlarla arazi satın 
almak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve bankalarla işbirliği 
yapmak, gerektiğinde onlarla ortak proje gerçekleştirme yetkisine sahip olmuşlardır. 

Kanunun 75. maddesinde belediyelerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları, kamu yararına çalışan dernekler, vergi muafiyeti tanınmış vakıflar, meslek odaları ile 
ortak hizmet projeleri yapmalarına olanak tanınmıştır. 76. maddede Kent Konseyleri’nin 
oluşturulması öngörülmüştür. 77. maddede ise belediye; sağlık, spor, eğitim, çevre, sos-
yal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve 
çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 
dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak 
amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular şeklindeki bir düzenle-
me ile gönüllü kişilerin belediyelerin sosyal hizmetlerine katılmalarına olanak tanınmıştır 
(Aydın, 2006: 47-55). Bu kanunlar yanında belediyelere çeşitli kanunlarla da sosyal so-
rumluluklar yüklenmiştir. Bu kanunlar arasında 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu, 24.4.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu sayılabilir.

Diğer bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdareleri’nin sosyal politikadaki rolü ise 
sınırlıdır. İlk kuruluşu sırasında önemli bir yerel yönetim biri olarak düşünülen, 1864-
1950 yılları arasında günümüzde bakanlıkların yürüttüğü hizmetleri taşrada yürütmekle 
görevli olan İl Özel İdareleri; 1950’lerden sonra yeni bakanlıkların kurulması ve merkezi 
yönetim organlarının ortaya çıkması ile birlikte görevlerinin büyük bir bölümünü bakan-
lıklara bırakmış ancak hukuki olarak bu görevler İl Özel İdareleri’nden de alınmamıştır. 
Halen 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu’nun 6. maddesine göre, mahalli müşterek ni-
telikte olmak şartıyla belediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyeleri hariç diğer 
hizmetler yanında sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk 
yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini, binaların ya-
pımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçların karşılanmasında görev ve sorumluluğa sa-
hiptir. Ancak İl Özel İdareleri yeterli kaynaklara sahip olmadıklarından bu kanun ve diğer 
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kanunlara dayanan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde etkin olamamaktadır-
lar (Ökmen ve Parlak, 2010:166-167). 

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları
Günümüzde belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarının kapsamı, içeriği, kalite 
ve etkinliği belediyelerin büyüklüğüne, mali kaynaklarına, bu alanda çalışan personelin 
niteliğine ve sayısına, hizmet sunulan yörenin özelliklerine ve zamana bağlı olarak değiş-
mektedir. Halen büyükşehir belediyeleri diğer belediyelere oranla daha fazla sosyal beledi-
yecilik uygulamalarına yönelmektedirler. Sağlanan gelişmelere rağmen Türkiye’de sosyal 
belediyecilik uygulamaları henüz gelişmiş ülkeler düzeyinde değildir. 

Türkiye’de halen sosyal belediyecilik uygulamaları, daha çok yoksullar ile çocuklar, 
gençler, yaşlılar, engelliler, kadınlar gibi özel olarak korunması gereken gruplara yönelik-
tir. Türkiye’de belediyelerin gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik uygulamaları arasında;

•	 Ana-çocuk	sağlığı	merkezleri,	sağlık	ocakları,	gezici	sağlık	otobüsleri,	tanı	merkez-
leri ve hastaneler kurmak,

•	 Konut	yapmak,
•	 Evsiz	ailelere,	kimsesizlere,	sokakta	yaşayanlara	veya	sokakta	yaşama	olasılığı	bu-

lunanlara barınma olanağı sağlamak,
•	 Engellilerin,	kadınların,	gençlerin	sosyalleşmesini	sağlamak	amacıyla	danışma	ve	

psikolojik yardım merkezleri açmak,
•	 Hasta	yakınları	için	hastane	yakınlarında	misafirhaneler	kurmak,
•	 Yoksul	kişilere	yiyecek,	giyecek,	eşya	ve	yakacak	yardımı	yapmak,
•	 Yoksullar	için	aşevleri	ve	imarethaneler	kurmak,
•	 İş	kurmak	isteyen	kadın	ve	gençlere	yönelik	teknik	bilgi,	makine	ve	ekipman	des-

teği sağlamak,
•	 Kimsesiz	çocuklar	için	çocuk	yuvaları	ve	kreşler	açmak,
•	 Kültür,	sanat	ve	spor	tesisleri	açmak,	tiyatro,	sinema,	kütüphane	ve	kültür	merkez-

lerini yaygınlaştırmak,
•	 Öğrencilere	burs	ve	eğitim	malzemeleri	vermek,	
•	 Engellilere	yönelik	hizmet	tesisi	kurmak,	onların	rehabilite	edilmelerini	sağlamak,	
•	 Engelliler	için	ulaşım,	eğitim	ve	sosyo-kültürel	ortamlarda	yaşamlarını	kolaylaştı-

racak önlemler almak,
•	 Yoksullara	ücretsiz	tedavi	hizmeti	sağlamak,
•	 Sanat,	beceri	ve	meslek	edindirme	kursları	açmak,
•	 Sokak	çocukları,	madde	bağımlıları	için	koruma,	rehabilite	etme	ve	meslek	edin-

dirme amaçlı merkezler açmak,
•	 Sosyal	toplum	örgütlerine	rehberlik	hizmeti	vermek,	dayanışma	ve	yardımlaşmayı	

geliştirmek,
•	 Tanzim	satış	mağazaları,	giyim	ve	gıda	merkezleri,	ekmek	fabrikaları	kurmak,
•	 Yaşlı	ve	düşkünler	için	huzurevleri,	bakım	evleri	kurmak,	evde	bakım	hizmeti	ver-

mek (Pektaş, 2010: 16-17),
•	 Kadın	sığınma	evleri,	gençlik	merkezleri,	çocuk	kulüpleri	açmak	sayılabilir.	
Belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarında karşılaştıkları önemli sorunlar ara-

sında; kanunların öngördüğü yetkilere paralel mali kaynaklara sahip olmamaları, kaynak 
yönünden merkezi yönetime bağımlı olmaları, sosyal politika ve hizmetler alanında ni-
telikli ve yeterli personel yetersizliği, sosyal yardım ve sosyal politika uygulamaları için 
bulunulan yöreye özgü sağlıklı verilerin bulunmaması, belediyeler arasında koordinasyon 
eksikliği, sosyal etkinliklerin koordinasyon bozukluğu nedeniyle farklı birimler tarafın-
dan yürütülmesi, ekonomik, sosyal veya idari nedenlerden dolayı halkın belediye yöneti-
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mine katılımının sağlanamaması, aynı hizmetlerin merkezi yönetim tarafında da yerine 
getirilmesi halinde ortaya çıkan yetki kargaşası ve kaynak israfı, sosyal belediyeciliğin belli 
bir standardı ve denetimi olmaması nedeniyle belediyelerin hizmet standartlarını kıyasla-
ma yoluyla veya kendilerinin belirlemesi, yerel kamu yöneticilerinin sosyal politikalar ko-
nusundaki bilinçsizliği sayılabilir (Uçaktürk-Uçaktürk-Özkan, 2011). Belediyelerin sos-
yal belediyecilik uygulamalarında en büyük sorun, sosyal belediyecilik uygulamalarının 
tarafsızlık ve açıklık gibi evrensel ilkelerden çok siyasi nedenlere dayanmasıdır (Pektaş, 
2010: 18). Belediyeler sosyal belediyecilik uygulamalarında çeşitli meslek kuruluşları, sen-
dikalar, kooperatif birlikleri, dernekler ve diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapabilmekte 
ve ortak faaliyet yapabilmektedirler (Koçak- Kavi, 2014: 39).

Sosyal belediyeciliğin temel işlevleri nelerdir?

Yerel yönetimler ve sosyal politika konusu ile ilgili olarak Yunus H. Ersöz’ün, Sosyal Politi-
kada Yerelleşme, (İstanbul: İTO Yayınları, 2011) adlı kitabından yararlanabilirsiniz.

4
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Özet

 Yerel yönetimlerin tanımı, nitelikleri ve sistemlerini 
açıklamak.
 Yerel yönetimler belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel 
topluluğa hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar or-
ganları yerel halk tarafından seçilen, kanunlarla kendi-
lerine tanınmış yetki, araç ve personel olanaklarını kul-
lanan ve yine kanunlarla kendilerine verilen görevleri 
yerine getiren kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler 
ülkenin yönetim sistemi içinde yer almakta, yerel yö-
netimlerle ilgili düzenlemeler yasama organları tara-
fından yapılmakta, merkezi yönetim yerel yönetimler 
üzerinde hukuki uygunluk denetimi yürütmekte, idari 
özerkliğe sahip bulunmaktadır. Uygulamada farklı 
özelliklere sahip dört yerel yönetim sistemi bulunmak-
tadır. Bunlar; Fransız sistemi, Anglo-Sakson sistemi, 
Kuzey ve Orta Avrupa sistemi ve Sosyalist sistem’dir. 

 Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi ve yerel yönetim 
birimlerini anlatmak.
 Türkiye’de yerel yönetimlerin geçmişi Osmanlı 
İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. İmparator-
lukta Tanzimat döneminden sonra yerel yönetimlerle 
ilgili olarak batılı anlamda ilk düzenlemeler yapılma-
ya başlanmıştır. Bu doğrultuda ilk belediye idaresi 
1854 yılında, ilk belediye 1858 yılında İstanbul’da ku-
rulmuştur. Daha sonra İstanbul’un diğer semtlerinde 
ve diğer kentlerde yeni belediyeler oluşturulmuştur. 
Belediyelerle ilgili ilk hukuki düzenleme Cumhuriyet 
döneminde 1930 yılında 1580 sayılı Kanun’la yapıl-
mıştır. Bu kanun çeşitli değişikliklerle 2005 yılında 
çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’na kadar yü-
rürlükte kalmıştır. İl şeklinde örgütlenme 1864 ta-
rihli Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile başlamış, bu 
konuda cumhuriyet döneminde çok sayıda kanun çı-
karılmıştır. Halen 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu yürürlüktedir. Büyükşehirle il-
gili düzenlemelerin geçmişi ise yenidir. Bu konudaki 
ilk düzenleme 1984 yılında, önce kanun hükmünde 
kararname daha sonra 3030 sayılı Kanun ile yapıl-
mıştır. Bu kanun yerine 2004 yılında da 5216 sayılı 
Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanunun birçok mad-
desinde 2004 yılından bu yana çeşitli değişiklikler 
yapılmıştır. Köy yönetimi ile ilgili ilk düzenlemeler 
1924 yılında 442 sayılı Köy Kanunu ile yapılmıştır. 
Kanun hala yürürlüktedir. 

 Türkiye’de yerel yönetim birimlerini 1980 Anayasası’na 
göre il, belediye ve köy oluşturmaktadır. Ayrıca ana-
yasada açıkça belirtilmemekle birlikte anayasada yer 
alan düzenlemeye dayanılarak büyükşehir belediyesi 
oluşturulmuştur. 

 Yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolünü açıklamak.
 Yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolü zamana, 
ülkelere, ülkelerin gelişmişlik düzeyine, siyasi ve eko-
nomik yapısına, gelenek, kültür, kamu yönetim anla-
yışına göre farklılık göstermektedir. Avrupa’da yerel 
yönetimlerin geçmişi Sanayi Devrimi öncesi dönem, 
Sanayi Devrimi’nden II. Dünya Savaşı sonuna kadar 
geçen dönem, II. Dünya Savaşı’ndan 1980’e kadar ge-
çen dönem ve 1980 sonrası dönem olarak incelenebi-
lir. Her dönemde yerel yönetimlerin oluşumu, işlevleri 
ve sosyal politikadaki rolleri farklılık göstermektedir. 
Avrupa’da İsveç ve İngiltere yerel yönetimlerin sosyal 
politikadaki rolü açısından belli dönemlerde örnek 
olan ülkeler arasındadır.

 Günümüzde gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin iş-
levleri arasında eğitim, sağlık, konut, sosyal yardım, 
sosyal hizmetlerle, kişisel refah hizmetleri önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu ülkeler kentsel hizmetler yanında 
kanunların yasaklanmadığı her alanda hizmet üret-
mektedirler. Gelişmiş ülkelerde özel olarak korun-
ması gereken gruplara yönelik hizmetler, kapsam ve 
içerik olarak son derece gelişmiştir. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise yerel yönetimlerin hizmetleri kentsel 
hizmetlerin sağlanmasına yöneliktir. Sosyal ve kül-
türel nitelikte hizmetler henüz çok sınırlı düzeydedir. 
Birçok gelişmekte olan ülkede yerel yönetimler, kent-
sel hizmetlerin sağlanmasında sorunlarla karşı kar-
şıya bulunmaktadırlar. Bu ülkelerde özellikle büyük 
kent yerel yönetimleri, diğer kentlere göre daha fazla 
fonksiyona sahiptir.

 Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal politikadaki rolü 
1923-1946; 1946-1980; 1980-1994 ve 1994 sonrası 
şeklinde ele alınabilir. 1946-1980 arasındaki dönemde 
de 1973-1977 yılları arasında bazı kentlerde belediye 
başkanlarının uyguladıkları toplumcu belediyecilik 
anlayışı ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca bu dönemle-
re 2004 ve 2005 yıllarında yerel yönetimler alanında 
yapılan reform niteliğindeki hukuki düzenlemelerin 
etkisinin de eklenmesi gerekmektedir. Günümüzde 
yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin 
sosyal politikadaki yeri, 1994 sonrası bazı büyükşehir 
belediyelerinde belediye başkanları tarafından be-
nimsenen ve uygulanan sosyal belediyecilik anlayışı 
ve 2004- 2005 kanunları çerçevesinde şekillenmek-
tedir. Sosyal belediyecilik alanında halen özellikle 
büyükşehirler başta olmak üzere birçok belediyenin 
çalışmaları bulunmaktadır. 

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerin-
den biri değildir?

a. Yerinden yönetim ilkesine göre kurulması
b. Ülkenin yönetim bütünü içinde yer alması
c. Kuruluş ilkeleri, görev ve yetkileri yerel yönetimler 

tarafından belirlenmesi
d. Karar organları veya yönetim organları yerel toplu-

luklar tarafından seçilmesi 
e. Kamu tüzel kişiliğine sahip olması

2. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin merkezi yö-
netime göre daha üstün olan yönlerinden biri değildir? 

a. Halka en yakın kamu birimi olması
b.	 Merkezi	yönetime	göre	daha	verimli	ve	etkin	hizmet	

üretmemesi
c. Yerel sorunları daha yakından tanıması
d.	 Merkezi	 yönetime	 göre	daha	 girişimci	 yapıya	 sahip	

olması
e. Aşırı merkezileşmeyi engellemesi

3. Fransız yönetim sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

a. Yerel yönetimin varlık nedeni işlevsel olmaktan daha 
çok siyasidir.

b. Yerel yönetim birimleri valinin denetim ve gözetimi 
altındadır.

c.	 Merkezi	 yönetimin	 taşra	 birimlerinden	 yardım	 ve	
destek alır.

d. Yasa ile güvence altına alınmış bir sisteme sahiptir. 
e. İspanya ve Yunanistan’da uygulanır.

4. Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili ilk düzenleme hangi 
dönemde yapılmıştır?

a.	 I.	Meşrutiyet	Dönemi
b.	 II.Meşrutiyet	Dönemi
c. Tanzimat Dönemi 
d. 1923-1945 Dönemi
e. 1945-1960 Dönemi

5. Türkiye’de büyükşehir belediyesi ile ilgili ilk düzenleme 
hangi tarihte yapılmıştır?

a. 1973
b. 1994
c. 1984
d. 2004
e. 2005

6. Türkiye’de köy yönetimi ile ilgili düzenlemeler hangi ka-
nunda yer almaktadır?

a. 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Kanun

b. 442 sayılı Köy Kanunu
c. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
d. 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması-

na Dair Kanun
e. 5393 sayılı Belediye Kanunu

7. Türkiye’de ilk Belediye hangi şehirde kurulmuştur?
a. İzmir 
b. İstanbul
c. Ankara
d. Sivas 
e. Erzurum 

 
8. Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili ilk düzenleme hangi 
anayasada yer almıştır? 

a. 1961 Anayasası
b. 1924 Anayasası
c. 1921 Anayasası
d. 1908 Anayasası
e. 1876 Anayasası

9. 5393 sayılı Kanuna göre belediye kurabilmesi için gerekli 
asgari nüfus ne kadar olmalıdır?

a. 5 000
b. 7.500
c. 10.000
d. 12.000
e. 13.000

10. Türkiye’de toplumcu belediyecilik anlayışı hangi tarihler 
arasında uygulanmıştır?

a.  1973-1984
b.  1973-1977
c.  1984-1994
d.  1968-1977
e.  1994 sonrası
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Yaşamın İçinden

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalarından Bazı 
Örnekler
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mobil Eğitim Projesi 
“Bursa’da  bilgisayar laboratuarına dönüştürülen gezici araç-
lar tüm mahalleleri dolaşarak, kendi branşında eğitimli ve 
tecrübeli, tamamı kadınlardan oluşan bilgisayar eğitmenle-
riyle, 16 yaş ve üzeri kadınlara ücretsiz bilgisayar ve internet 
eğitim hizmeti vermektedir”.

Kaynak:
http://www.bursa.bel.tr/bursa-mobil-egitim-projesi--
bumep-/sayfa/1322, 
(Erişim Tarihi 30.10.2015).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanatçı Yaşam Evi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanatçı Yaşam Evi; 3 bin 200 
metrekaresi kapalı, 3 bin 800 metrekaresi de açık olmak üzere 
toplam 7 bin metrekarelik bir alana sahip. Toplam 3 kattan 
oluşan merkezde, tek ve iki kişilik toplam 44 oda bulunu-
yor. 60 sanatçıya hizmet vermesi planlanan Sanatçı Yaşam 
Evi’nde; kütüphane, TV salonu, hobi salonu, çok amaçlı sa-
lon, 5 adet dinlenme salonu (balkonlu ve manzaralı), 5 adet 
yemekhane, revir, çift asansör, merkezi ısıtma ve 24 saat sıcak 
su bulunuyor. 1 km. yürüyüş parkuru ve hobi bahçeleri de 
bulunan merkezde 3 adet kamelya ve tavuk kümesi de mev-
cut.	 Merkezde	 kalan	 sanatçıların	 sosyal	 hayata	 katılmaları	
da sağlanacak ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler, günübirlik 
geziler düzenlenecek. Hobi bahçelerinde organik tarım ya-
pılabilecek.

Kaynak: 
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.
aspx?NewsID=19912#.VjUDGmyKAdA, 
(Erişim Tarihi: 30.10.2015). 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Projesi
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’ ne bağlı olarak hizmet veren 200 yatak 
kapasiteli tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur. Hastane-
de, poliklinik ve servislerin yanı sıra, 2 doğumhane ve tam 
donanımlı 7 ameliyathane de laporoskopik, endoskopik ve 
açık ameliyatlar yapılmaktadır. Küçük cerrahi girişimler, deri 
biyopsileri, iğne biyopsileri, yara pansumanlarının yapıldığı 
Gündüz Hastanesi Birimi’ne ise şok dalgaları ile vücut dışın-
dan böbrek taşları kırma cihazı (ESWL) ve rektoskopi cihazı 
alınarak, hizmet alanı genişletilmiş ve yeni açılan Fizik Teda-

vi ünitesinde tedavi hizmeti verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 
Uyku	Bozuklukları	Merkezi	açılmıştır”.

Kaynak:
https://www.izmir.bel.tr/
IzmirBuyuksehirBelediyesiEsrefpasaHastanesi/55/71/tr, 
(Erişim tarihi 30.10.2015).

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi
“Eskişehir’de 2011 yılında faaliyete geçen Es Çocuk Evi, AB 
Merkezi	 Finans	 İhale	 biriminden	 hibe	 almaya	 hak	 kazanı-
larak kurulmuştur. Okul öncesi eğitimi alma şansına sahip 
olmayan 36-60 ay yaş grubu çocukların, tam donanımlı 
Es-Çocuk Evi’nde yaşıtları ile aynı koşullarda okul öncesi 
eğitimden faydalanmaları sağlanmaktadır. Çocuklara fırsat 
eşitliği sağlanarak ildeki okullaşma oranına katkıda bulunul-
maktadır”. 
“Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek; ebeveynlerinden birisi 
cezaevinde olan çocuklar ve ailelerine destek olan bir uygula-
ma hayata geçirilmiştir. Gelirleri olmadan, tek başlarına mü-
cadele vermek, bu süreçte de çocuklarının ihtiyaçlarını kar-
şılamak zorunda kalan eşi cezaevinde olan kadınların, sosyal 
açıdan da geliştirilmesine destek olunmaktadır”.

Kaynak: http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_
id=40, (Erişim tarihi 30.10.2015).

Mersin Yenişehir Belediyesi Engelliler Eğitim Parkı
“Mersin	Yenişehir	Belediyesi	 tarafından	3700	metre	karelik	
bir alanda yapılan Engelliler Eğitim Parkı, uzman kişilerle 
görüşülerek, engelli çocukların gereksinimlerine göre tasar-
lanmıştır. Engelliler Eğitim Parkı içinde 100 metrekarelik ka-
palı alanda ahşaptan idare ve eğitim binası, engelli çocukların 
kullanımına uygun olarak düzenlenmiş ahşap çocuk oyun 
grupları, kum havuzları, piknik alanları, trambolin, yürüyüş 
yolları ve engelli çocukların kışın egzersiz yapabilmeleri için 
ısıtmalı, kapalı bir yüzme havuzu bulunmaktadır”.

Kaynak:
http://www.yenisehir-bdl.gv.tr/calismalarimiz_03.php, 
(Erişim Tarihi: 7.3.2012).

Ankara Büyükşehir Belediyesi Onkoloji Şevkat Evi
Onkoloji Şevkat Evi Ankara dışından gelen hastanede tedavi 
gören hasta ve refakatçilerine yönelik barınma hizmeti ver-
mektedir. Konaklaması uygun görülen hasta ve refakatçileri-
ne yatacak ve barınacak yer temin etmektedir. Ayrıca konak-
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
layan hasta ve hasta yakınlarının sürekli takibi yapılmakta, 
yaşadıkları problemler (cep harçlığı sağlanması, yol parası, 
bilet, kan bulunması vb) ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak 
çözülmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürelerince 
hastaneye gidip gelmeleri araçlarla sağlanmaktadır. Her gün 
hasta ve yakınlarına sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veril-
mektedir. 2010 yılında açılan Onkoloji Şefkat Evi’nin yatak 
kapasitesi 160’dır”.

Kaynak:
https://www.ankara.bel.tr/sosyal-hizmetler/yasli-hizmetleri/
sefkat-evleri/onkoloji-sefkat-evi//, 
(Erişim Tarihi: 30.10.2015).

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Te-

mel Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b  Yanıtınız yanlış ise “Yerel Yönetimlerin Tanımı ve Te-

mel Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. d  Yanıtınız yanlış ise “Yerel Yönetim Sistemleri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetimler” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz. 
5. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
6. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetim Birim-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
7. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
8. e  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin 

Tarihçesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. a  Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetim Birim-

leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
10. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin 

Sosyal Politika’daki Rolü “ konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Yerel yönetim sistemleri içinde Fransız yönetim sisteminin 
varlık nedeni işlevsel olmaktan çok siyasidir.

Sıra Sizde 2 
İlk yerel yönetim sisteminin İstanbul’da kurulmasının nede-
ni, İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olması-
dır. Bu şehirde batılı anlamda yerel yönetim sisteminin ku-
rulmasında; Kırım Savaşı sırasında İstanbul’daki geleneksel 
yönetim sisteminin yetersiz kalması, batılı ülkelerdeki yerel 
yönetimleri gören aydınların ve İstanbul’daki yabancıların 
baskısı önemli rol oynamıştır. 

Sıra Sizde 3
Yerel yönetimlerin işlevlerinin şekillenmesinde Avrupa Kon-
seyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile Uluslararası Yerel Yöne-
timler tarafından kabul edilen Yerel Yönetimler Evrensel Bil-
dirgesi önemli rol oynamaktadır.

Sıra Sizde 4
Sosyal belediyeciliğin temel işlevleri; sosyalleştirme, sosyal 
kontrol ve rehabilitasyon; yönlendirme, kılavuzluk etme ve 
rehberlik etme; yardım etme ve gözetme; yatırım yapma; 
sosyal risklerin önlenmesi ve belediye-halk iletişimi şeklinde 
sıralanabilir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çevre politikalarının gelişimini, nedenlerini tartışabilecek,
Çevre politikalarının; hedef, öncelik, ilke ve araçlarını sıralayabilecek,
Uluslararası ve ulusal çevre politikalarını ve kaynaklarını belirleyebilecek,
Sosyal politikada çevre fikrinin gelişimini açıklayabilecek,
Yeni bir iktisadi alan olarak “Yeşil Ekonomi” ile çevre ve sosyal politika alanına 
ilişkin güncel tartışmaları açıklayabilecek 
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Çevre
•	 Çevre	Politikaları
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•	 Kirlilik
•	 Sürdürülebilirlik
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•	 Yeşil	Ekonomi
•	 Yeşil	İdeolojiler
•	 Çevreci	Refah
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•	 ÇEVRE	POLİTİKALARI	ÜRETME	İHTİYACI
•	 ÇEVRE	POLİTİKALARININ	HEDEF	VE	
ÖNCELİKLERİ

•	 ÇEVRE	POLİTİKALARININ	İLKELERİ
•	 ÇEVRE	POLİTİKALARININ	ARAÇLARI
•	 ULUSLARARASI	ÇEVRE	POLİTİKALARI	
VE	KAYNAKLARI

•	 TÜRKİYE’DE	ÇEVRE	POLİTİKALARI	VE	
KAYNAKLARI

•	 SOSYAL	POLİTİKADA	ÇEVRE	FİKRİNİN	
GELİŞİMİ

•	 YEŞİL	EKONOMİ	
•	 ÇEVRE	VE	SOSYAL	POLİTİKA	
ALANINDA	GÜNCEL	TARTIŞMALAR

SOSYAL POLİTİKA II



ÇEVRE KONUSUNUN TARTIŞMA ALANI
Dünyanın giderek kirlendiği ve yaşanabilir bir yer olmaktan uzaklaştığına ilişkin söylem-
lere rastlamadığımız günümüz geçmiyor. Bu tartışmalar, her ne kadar yeni olmasa da gün 
geçtikçe şiddeti ve popülaritesi artarak devam etmektedir. Sanayileşme ile birlikte başla-
yan kirlenme süreci, kentleşme, nüfus artışı ve teknoloji ile birlikte hızını daha da artırmış 
görünmektedir. Kimi zaman dünyanın elli yılının kaldığını haykıran kurum ve kişiler bizi 
korkutup tedbirler almamızı sağlarken, hayatın olağan akışı içinde bu korkumuzu hızla 
yenip çevreye olan duyarlılığımızı ihmal etme hızımız da şaşırtıcı derecede ortadadır.

Çevre konusu, daha yaşanabilir bir dünya tartışmalarının temelinde yer almaktadır. 
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde çevre; “Hayatın gelişmesinde etkili olan do-
ğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü” olarak tanımlanmıştır (http://tdkterim.
gov.tr/bts/). Bu kapsamda çevre; “Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve 
koşulların toplamı”dır (Eğitim Terimleri Sözlüğü). 

Bilimsel arenada ilk kez Alman tabiatçısı Ernest Haeckel tarafından kullanılan ve çoğu 
zaman çevre kavramının yerine kullanılan ekoloji ise; canlılar veya canlı çevre olarak in-
san, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplumları ifade eden orga-
nizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bunlara ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri incele-
yen bir bilim dalıdır.

Sanayileşme ile başlayan hızlı üretim-tüketim sürecinin bizlerde oluşturduğu tek tat-
min unsurunun, rahat ve ucuz tüketim olmadığını anlamamızdan beri çevre konusu ge-
rek bilimsel gerekse politik alanda tartışma konusu yapılmaktadır. Neticede insanoğlu, 
ihtiyacı olana kolay ve ucuz ulaşma temel güdüsünün bedelini farklı alanlarda ödemeye 
başladığında, çevre gibi etrafımızı sarmış unsurlara duyarlığını da artırmaya başlamıştır 
(Goudie, 1994: 3).

Türkiye’de çevre duyarlılığına yönelik en yaygın farkındalığa Ozon tabakasının delin-
mesi sürecinde rastlanmıştı. Türkiye’de 90’ların en popüler konusu olan ozon tabakası 
dünyada 1960’ların başından itibaren tartışmalara konu olmaya başlamıştır (Duru, 2009: 
305). Ayrıca çoğunlukla kulaktan duyma bilgilerle şehir miti olma özelliğini en uzun süre 
devam ettiren konuların başında da gelmekteydi. Ancak çevre konusuna yönelimin kü-
resel görünümü çok daha yakın tehditler çerçevesinde gelişmiştir. Özellikle hava ve su 
kirliliği ile yeşil alanların hızla tükenmesi bu konunun tetikleyicilerindendir. Buna rağ-
men hava kirliliği için söylenemese de Türkiye’de genel su kirliliğinden açılan bahislerin 
tarihini yirmi yıl geriye bile götürmek fazla olur.

Sosyal Politika ve Çevre

Çevre; Hayatın gelişmesinde etkili 
olan doğal, toplumsal, kültürel 
dış faktörlerin bütünlüğüdür. Bu 
kapsamda, Bireyi etkileyen canlı 
ve cansız varlıklar ile bütün güç ve 
koşulların toplamıdır.

Ekoloji; Canlılar veya canlı çevre 
olarak insan, hayvan ve bitkilere 
ait bireyleri veya bunlardan 
oluşmuş toplumları ifade 
eden organizmalarla, içinde 
yaşandıkları ortamı ve bunlara 
ilişkin karşılıklı etki ve ilişkileri 
inceleyen bir bilim dalıdır.
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Çevre konusu günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşeni olarak üç yönlü 
tartışma sınıflandırmasına tabi tutulabilir:

Hava, su ve toprak başta olmak üzere Kirlilik Sorunları: Bu kapsama her türlü kir-
lenmeyi dâhil edebiliriz. Örneğin radyoaktif ve elektromanyetik kirlenmeler günümüzde 
sıkça karşılaştığımız bir durumdur.

Kaynakların Tükenme Sorunları: Yaşam alanımıza yönelik tüm kaynakların hızla tü-
kenmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Doğa başta olmak üzere canlı türlerinin, topra-
ğın, madenlerin hatta su ve havanın (ozon tabakasının delinmesi gibi) tükenmesi karşıla-
şılan en önemli problemlerdendir.

Refahın Yeniden Üretimi ve Yaşam Kalitesine Yönelik Sorunlar: Sosyal ve fiziki çevrenin 
insan yaşamını zorlaştırıcı yönde tahrip olması, kontrolsüz şehirleşme ve bunun getirdiği 
kirlilik ve kalitesiz yaşam tarzları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Elbette yaşam kalitesi ile ilgili olan bu söylemlerin refah ve refahın dağılımı ile ilgisi 
diğerlerinden daha az önemli değildir. Refahın tartışma konusu yapıldığı her yerde de 
sosyal politikaların varlık göstermesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda ‘çevre’, olağan hayatı-
mızı etkileyen bir süreç olarak sosyal politika alanında da tartışma konusu yapılmaktadır. 
Ancak çevre ve sosyal politikaların etkileşimine değinmeden önce çevre politikalarının 
üretilme ihtiyacının kökenlerine göz atmakta fayda vardır. Böylece çevreye ilişkin duyar-
lılığın gelişim ivmesini izleyebilmek ve gelinen noktayı nitelik ve yeterlik açılarından de-
ğerlendirebilmek mümkün olacaktır.

ÇEVRE POLİTİKALARI ÜRETME İHTİYACI
Çevreye yönelik politikaların temelini sanayileşme sürecine dayandırmak mümkündür. 
Makineleşme ile birlikte meydana gelen hızlı üretim, dünyadaki tüketim algısını değiş-
tirmiştir. Üretim/Tüketim dayanışması üzerine yoğunlaşan kapitalist sistem, ilk dönem 
sanayileşme sürecinde gerek büyüme gerekse kalkınmanın temel dinamiği olarak her şeye 
rağmen bu süreci desteklemiştir. Üretim süreçlerinin oluşturduğu tahribatların kısmen/
çoğunlukla göz ardı edilmesinin mümkün olduğu bu dönem, günümüzdeki çevre tartış-
maların temelini oluşturmaktadır. O halde çevre politikaları üretme ihtiyacına sanayileş-
meden başlamak uygun olacaktır. Ardından diğer bileşenler üzerinde duracağız.

 
Sanayileşme ve Dünya Savaşları
Sanayi ya da Endüstri Devrimi, dünyayı o dönemden önceki yapısından tamamen fark-
lı bir noktaya taşımıştır. Kökleri Ortaçağ Avrupa’sına dayanan şu an yaşadığımız dünya 
algısı, Merkantalist sürecin (deniz aşırı ticaret) ardından, üretim ve kazancın anlamını 
farklılaştırmıştır. 19.yy’da fabrikasyon üretim tarzı ile belirgin derecede baskın hale gelen 
bu yeni algı, ülkelerin gelişmişlik seviyesini fabrika bacalarından tüten dumanlarına en-
dekslemiştir.

İlk dönem sanayileşme hareketi, çevre dikkate alınmaksızın kitle üretim süreçlerini 
içerir. Kirletilen hava, toprak ya da su, o dönemin öncelikli konuları arasında yer alma-
maktadır. Ayrıca orta dönem sanayileşme süreçlerinin şahit olduğu dünya savaşlarının 
tahribatı da çevre kirliliğini artırmıştır. Ancak ikinci dünya savaşında ABD’nin Japonya’ya 
karşı kullandığı Atom Bombasının tahribatı kesin bir insanlık ve çevre dramı olarak dün-
ya tarihinde yerini almıştır. 

Dünya savaşlarının ardından başlayan soğuk savaşın etkileri de dünyanın kirlenmesi-
ne önemli ölçüde etki eden hususlar içinde yer almaktadır. 

Çevre politikaları üretme ihtiyacı; 
Sanayileşme ve Dünya Savaşları, 
Kentleşme, Nüfus Artışı, İklim 
Değişiklikleri, Hava Kirliliği, Suyun 
ve Yaşanabilir Alanları Azalması 
ve Teknoloji gibi nedenlerden 
doğmuştur.
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Kentleşme
Sanayileşme, fabrikaların artması ile birlikte çalışma ilişkilerinde önemli bir değişime ne-
den olmuştur. İşgücü, topraktan kopup kitleler halinde fabrikaların olduğu yerlere doğru 
göç etmeye başlamıştır. Bu durum çarpık bir kentleşme problemini de beraberinde ge-
tirmiştir. Kalabalık şehirler, her türlü kaynağın plansız bir şekilde tüketilmesine neden 
olmuştur. Hava ve çevre kirliliği bunun en belirgin örneklerinden biridir. 

Kontrolsüz kentleşme; yeşil alanların hızla yok edilmesi, gecekondulaşma, hava kirli-
liği, kalitesiz yaşam alanları gibi birçok konuda olumsuz etkiler oluşturmuştur. Bunun ya-
nında her iki dünya savaşının meydana getirdiği yıkım neticesinde oluşan konut sorunu, 
batılı devletleri, sanayileşmenin önemli ölçüde katkısı bulunduğu çarpık kentleşmenin 
tahribatlarını da dikkate alıp yapıcı sosyal politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Bu gün 
sosyal politika alanında bahis konusu geçen ve özellikle, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler-
de kayda değer ölçüde ileri gitmiş konut politikalarının temeli bu döneme rastlamaktadır 
(Murie, 2004: 362).

Nüfus Artışı
Nüfus artışı sadece doğum oranlarına göre şekillenmemektedir. Ölüm oranları da önemli-
dir. Sanayileşme nüfusun iki yönde artışına neden olmuştur. İlki, işgücüne duyulan ihtiyaç 
nedeniyle yüksek doğum oranlarının desteklenmesi, ikincisi teknolojinin sağlık sektörü-
ne etkilerinden dolayı yaşam süresinin uzaması ya da ölüm oranlarının düşmesidir. Ay-
rıca, II. Dünya Savaşından sonra kitlesel ölümlere yol açan bu çapta bir savaşın olmaması 
da nüfus artışı yönünde etkiye sahiptir.

Sürekli artış halinde olan dünya nüfusu sanayi devriminin etkisi ile 1850-1900 yılları 
arası 50 yıllık periyotta yaklaşık %30 artmıştır. Bu artışın önemli bir kısmı Avrupa nü-
fusundaki hızlı sıçrayıştan kaynaklanmıştır. Nitekim aynı dönemde Avrupa nüfusunda 
yaklaşık %47’lik artış kaydedilmiştir. İkinci Dünya Savaşını takip eden yıllardan itibaren 
dünya nüfusunda daha önce yaşanmadığı kadar önemli bir artış meydana gelmiştir. 1950-
1999 yılları arasında dünya nüfusu yaklaşık %137 artmıştır. Çevre kirliliğine yol açan et-
menler arasında sıraladığımız nüfusun en önemli tahribatının da bu dönemde gerçekleş-
tiği görülmektedir.

Bölgeler 1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 2050 2150

Dünya 458 580 682 791 978 1,262 1,650 2,521 5,978 6,707 8,909 9,746

Okyanusya 3 3 3 2 2 2 6 13 30 34 46 51

Kuzey Amerika 3 3 2 2 7 26 82 172 307 337 392 398

Latin Amerika ve 
Karaipler 39 10 10 16 24 38 74 167 511 577 809 912

Avrupa 84 111 125 163 203 276 408 547 729 732 628 517

Asya 243 339 436 502 635 809 947 1,402 3,634 4,054 5,268 5,561

Afrika 86 114 106 106 107 111 133 221 767 973 1,766 2,308

Tablo 7.1
Dünya Nüfusunun Gelişimi (milyon)

Kaynak: Birleşmiş Milletler Nüfus Verileri
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Klasik iktisat, bir süre sonra besin maddelerinin yetersizliği nedeniyle nüfusun ken-
diliğinden azalacağı teorisini ileri sürmektedir. Maltus’un ünlü Nüfus teorisinde, besin 
maddeleri aritmetik artarken, nüfus geometrik artmakta bu nedenle açlığın kaçınılmaz 
olduğu ileri sürülmektedir.

Malthus’un 1798 tarihinde ünlü nüfus teorisini yayınladığı, An Essay on the Principle of Po-
pulation (Nüfusun Prensipleri Üzerine Bir Deneme) isimli kitabı incelemek için http://129. 
237.201.53/books/malthus/population/malthus.pdf adresinden yararlanabilirsiniz.

Açlık, beraberinde ölüm getireceğinden belirli bir dengenin olması kaçınılmazdır. 
Klasik iktisadın temel teorilerinden biri olan bu öngörü, günümüzde farklı üretim po-
tansiyelleri nedeniyle şiddetini sürdürmese de sonuçta dünyanın mevcut nüfusunun ta-
leplerini karşılayabilmesi için çevreye verilen zarar ortadadır. Daha farklı bir ifade ile şu 
an nüfusun besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede üretim ancak çevrenin göz ardı 
edildiği teknolojiler sayesinde meydana gelebilmiştir. Burada şu soru akla gelebilir. İnsanı 
yaşatmayı mı yoksa çevreyi korumayı mı tercih etmeliyiz? Elbette insanı yaşatmayı tercih 
etmeliyiz ancak unutulmamalıdır ki insan ancak iyi bir çevrede sağlıklı yaşayabilir. Bu 
nedenle her şeye rağmen ihtiyaçları karşılamaya odaklanmak yerine bütüncül bir yakla-
şımla, nüfus artışı ile doğru orantılı artan çevre bilincini geliştirmek daha akılcı bir seçim 
olacaktır.

İklim Değişiklikleri 
Çevre politikaları üretilmesine neden olan bir diğer husus da iklim değişiklikleridir. Bu 
durum, insanoğlunun müdahalesi dışında cereyan eden hususlardan kaynaklanabildiği 
gibi, doğrudan insanoğlunun çevreye verdiği tahribatlar nedeniyle de oluşabilir. Günü-
müzde, iklim değişikliklerinin en belirgin müsebbibinin insanoğlunun doğanın dengesi-
ni bozucu faaliyetleri olduğu ileri sürülmektedir. Gerçekten de fosil yakıtların yakılması, 
yüksek karbonlu salınımlar, ormanların tahrip edilmesi gibi tahripkar süreçler, küresel 
ısınma yönünde iklimi değiştirmektedir. Son yıllarda iklim değişikliklerine çekilen dikka-
tin ve uyarıların artması, insanlığı çevre konusunda daha dikkatli olmaya yöneltmektedir. 

Dünya ortalama ısısı 1850’lerden bu güne yaklaşık iki kat artmıştır. 1979 yılından beri 
her on yılda ortalama sıcaklık 0,12 ile 0,22 arasında artmaktadır. Birleşmiş Milletler Kü-
resel Isınma raporuna göre ortalama sıcaklığın 2 derece artması halinde su sıkıntısının 
başlayacağı, 5 derece artması halinde denizlerin 5 m yükseleceği ve 6 derece artması halin-
de ise göçlerin başlayabileceği uyarıları yapılmaktadır (Birleşmiş Milletler Küresel Isınma 
Raporu, 2007).

Küresel ısınmanın çevre alanında önemli sorun haline gelmesi ile birlikte, 1992 yılında 
Rio Çevre ve Kalkınma Konferansında “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmış-
tır. 1994 yılında 50 ülkenin katılımı ile yürürlüğe giren sözleşmeye şu an 184 ülke taraftır.

Taraf ülkelerin ortak politikalar üretebilmesi ve bağlayıcı kurallar konulması için 1995 
yılında Berlin’de yapılan I. Taraflar Konferansı (COP1), 1996 yılında Cenevre’de (COP2), 
1997 yılında ise Japonya’nın Kyoto kentinde (COP3) gerçekleştirilmiştir. Japonya’daki kon-
ferans, dünyanın çevreye ilişkin ortak deklarasyonu olarak Kyoto Protokolü adıyla anılmak-
tadır. Kyoto kentinde kabul edilen esaslar, 16 Mart 1998 yılında New York’ta imzaya açılmış 
ve şu ana kadar 84 ülke protokole imza koymuştur. Yürürlüğe girmesi için CO2 emisyonu-
nun çoğunluğundan sorumlu en az 55 sanayileşmiş ülkenin protokole imza koyması şartı 
getirilmiştir (Desaı, 1999: 162). Dünyayı en fazla kirleten ABD karbon salınımını %35’in 
altına indirme maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle protokole imza koymamıştır. Türkiye 
protokolü 2009’da kabul ederek imzalamıştır (RG. 13 Mayıs 2009, S. 12227, K. 2009/14979).

Dünya nüfusu, 1950-1999 arası bir 
önceki yüzyıla göre yaklaşık dört 
buçuk kat fazla artış göstermiştir.
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Hava Kirliliği
Sanayileşmenin hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerine yukarıda kısmen değinilmişti. 
Hava kirliliği, genel olarak canlıların sağlığını ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen ha-
vadaki zararlı maddelerin normalin üzerine ulaşması durumudur. Hava kirliliği, ısınma 
amaçlı faaliyetlerden, motorlu taşıtlardan ve sanayiden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda; 
asit yağmuru, dumanlı sis, küresel ısınma ve kararma, ozon tabakasının incelmesi gibi 
farklı etkiler oluşmaktadır.

Hava kirliliği insanların sağlığını ve dolayısıyla yaşam kalitesini etkilemektedir. Ha-
vanın temizlenmesine yönelik çalışmalar yaklaşık 30 yıldır etkin olarak devam etmekle 
birlikte son dönemlerde farklı yaklaşımların geliştirildiği görülmektedir.

Düşük karbonlu salınımların giderek standart düzeye ulaştırılması çalışmaları, Av-
rupa Birliği gündemini yoğun olarak meşgul etmektedir. Bu nedenle daha düşük düzey-
de karbon ve kurşun salınımı olan otomobil motorlarının geliştirilmesi çalışmaları gün 
geçtikçe hızlanmaktadır. Üstelik alınan vergiler de buna göre düzenlenmektedir. Yüksek 
hacimli motorlu araçların vergilerinin de yüksek olması bundan kaynaklanmaktadır.

Dünyada son zamanlarda önemli bir konu daha tartışılmaktadır. Havayı kirlettiğiniz 
ölçüde ödediğiniz vergi, hava kirliliğine kesin bir çözüm oluşturmamakta sadece vergi 
ödeyenlerin maliyetlerini artırmaktadır. Önemli olan alternatif gelir sağlamak değil, hava 
kirliliğini azaltmaksa, önleyici tedbir olarak, havayı temizleyici faaliyetlerden dolayı ver-
gi indirimlerine gidebilmektir. Gelecekte havayı ne kadar temizlediğiniz ölçülerek çeşitli 
vergi indirimlerine gidilmesi hedeflenmektedir. 

Bu tartışmaları gerçekçi bulan birçok sanayici, orman satın almaya ya da ağaç dikmeye 
başlamıştır. Bu sanayiciler, gelecekte her ormanın dönüm/hektar esasına ve üzerindeki 
ağaçların havayı temizleme potansiyeline göre belirli oranda vergi indirimine neden ola-
cağını düşünmekte ve havayı kirletmelerinden dolayı karşılaşacakları vergileri, temizleme 
oranlarından mahsup ederek maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Hava kirliği ile 
mücadeleye yönelik protokollere baktığımızda bu uygulamaların çok da uzak hedefler ol-
madığı açıkça görülmektedir.

Suyun ve Yaşanabilir Alanların Azalması
Su kirliliği ile kastedilen; yer altı suları, göl, nehir, deniz, okyanus gibi havzalardaki kir-
liliktir. İnsanın yaşaması için en önemli madde olan su hem insanın hem de dünyanın 
üçte ikisini oluşturmaktadır. Suyun kirlenmesi, insanın ve dünyanın üçte ikisine tekabül 
etmektedir ki bu durum her şeyden daha önemlidir. 

Son yıllarda azalan su rezervleri, ülkeleri farklı arayışlara itmiştir. Çeşitli öngörüler 
gelecekte dünyadaki savaşların petrol, altın vb. kaynaklar yerine su nedeniyle çıkabileceği 
yönündedir. Suyun kıtlaşması bilinçsiz tüketimle ilgilidir ve zararlı atıkların karıştırılması 
da bu bilinçsiz tüketimin bir boyutunu oluşturmaktadır (West, 2007).

Suyun, havanın, doğanın kirlenmesi giderek yaşanabilir alanların azalmasına neden 
olmaktadır. İnsanların refahı ve bu refahın dağılımı ile ilgilenen sosyal politika da yaşa-
nabilir alanların azalmasına tepkisiz kalamaz. Bu nedenle suların kirlenmesi konusu da 
sosyal politika tartışmaları içinde yer almaktadır.

Suyun önemi ve tükenmesi hakkında algınızı geliştirmek amacıyla national geographic ta-
rafından hazırlanan videoyu izlemek için http://www.youtube.com/watch?v=DDzy4fqvXII 
adresinden yararlanabilirsiniz.

Hava kirliliği; canlıların sağlığını 
ve ekolojik dengeyi olumsuz 
etkileyen havadaki zararlı 
maddelerin normalin üzerine 
ulaşması durumudur.

Su kirliliği; yer altı suları, göl, 
nehir, deniz, okyanus gibi 
havzalardaki kirliliktir.
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Teknoloji ve Çevre Sorunları
Yenilik, teknoloji ve diğer tamamlayıcı unsurlar günümüzün vazgeçilmezleri haline gel-
miştir. Son dönemlerdeki tartışmalardan biri de bu politikaların çevresel olarak sürdürü-
lebilir olup olmadığıdır. Mevcut üretim yöntemlerinin çevreye verdiği zarar ortadadır. O 
halde bu üretim yöntemlerini daha çevreci bir hale dönüştürmek mümkün müdür?

Bu soru, dünyada çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunan temel sorudur. Bilim ve 
teknoloji bakanlıkları, teknolojik ve bilimsel yapılanmanın önünü açarken bu soruya da 
cevap verme yükümlülüğüne sahiptir. Çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma sağlamak 
için bilim ve teknoloji politikalarında eski ve yeni misyon anlayışının geliştiği günümüz 
dünyasında, projelerin çoğu bu algı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Çevre politikalarının gelişimini arkadaşlarınızla tartışınız.

Oluşan algı değişikliğini aşağıda bir tablo yardımıyla göstermeye çalışalım:

Eski: Savunma, Nükleer ve Havacılık Yeni: Çevre Teknolojileri

Eski	misyonlar,	 iktisadi	olabilirliklerine	bakıl-
maksızın,	 teknik	başarıların	sayı	ve	tipleriyle	
tanınırlardı.

Yeni	misyonlar,	belirli	çevre	sorunlarına	getir-
dikleri	 teknik	çözümlerin	 iktisadi	olarak	ola-
bilirlikleri	açısından	tanımlanmaktadır.

Teknolojik	 gelişmenin	 hedefleri	 ve	 yönü,	
küçük	bir	uzman	grubu	tarafından	önceden	
belirlenir.

Teknolojik	değişmenin	yönü,	başta	devlet	ol-
mak	üzere,	firmalar	ve	tüketici	grupları	dahil	
birçok	aktörün	etkilemesi	ile	belirlenir.

Kamu	yönetimi	içinde	merkezi	kontrol Çok	 sayıda	 aktörün	 katıldığı	 merkez	 dışı	
kontrol

Sonuçların	 katılımcı	 çekirdeği	 dışında	 yayıl-
ması	önemsizdir	ve	istenmez.

Sonuçların	 yayılması	 esas	 amaçtır	 ve	 teşvik	
edilir.

Az	 sayıdaki	 radikal	 teknolojiye	 sahip	 firma,	
bu	nedenle	projeye	katılabilir.

Radikal	ve	küçük	yeniliklerin	geliştirilmesine	
çok	 sayıda	 firmanın	 katılması	 şartıyla	 önem	
verilmektedir.

Tamamlayıcı	politikalara	çok	az	ihtiyaç	duyu-
lur,	 tutarlılık	önemli	sayılmaz,	projeler	kendi	
başına	yeterlidir.

Tamamlayıcı	 politikalar,	 başarının	 ve	 diğer	
amaçlarla	tutarlı	olmak	için	dikkati	çekmenin	
hayati	unsurudur.

Görüldüğü gibi, birikimli bir süreç olarak teknoloji, çevresel olarak sürdürülebilir bir 
teknolojiye doğru kayış göstermektedir. Önemli olan çevreyi kirletmeden üretim ve refahı 
sağlayabilmektir. Kamu politikaları bu konuda öncülük etmekle birlikte özel sektörün de 
hassasiyeti ve belirlenmiş kurallara riayet ölçüsü önemli bir kriterdir. Neticede ne kadar 
maliyetli olursa olsun teknolojik olarak tamamlayıcı ve tutarlı bir politika, çevresel olarak 
sürdürülebilir bir kalkınmanın temel yapıtaşını oluşturacaktır (Don, 1996: 46).

ÇEVRE POLİTİKALARININ HEDEF VE ÖNCELİKLERİ
Çevre politikasının temel hedefi, insanlığın daha kaliteli bir çevrede yaşamını sürdürmesi 
ve bu çevrenin gelecek nesillere aktarılabilmesidir. Çevre politikaları mevcut üretim tarzı-
nın verdiği zararın en aza indirilerek sürdürülebilir bir dünya oluşturma çabası içindedir. 
Türkiye’nin Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da (2001-2005) çevre politikalarının 
temel hedefinin; “İnsan sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel, tarihi ve estetik değerleri ko-
rumak suretiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak” olduğu belirtilmiştir (VIII. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı bölüm XIII/b). Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi Eylem Planına 
da (1998) yansıyan bu temel hedef, stratejik hedefler başlığı altında aşağıdaki kapsamda 
oluşturulmuştur:

1

Tablo 7.2
Eski ve Yeni “Güdümlü” 
Projelerin Özellikleri

Kaynak: Soete ve 
Freeman,Yenilik 
İktisadı, 469.

Çevre politikalarının temel hedefi; 
insan sağlığını, ekolojik dengeyi, 
kültürel, tarihi ve estetik değerleri 
korumak suretiyle ekonomik ve 
sosyal gelişmeyi sağlamaktır.
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1. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,
2. Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,
3. Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik,
4. Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi,
5. Çevresel tehlikelerin asgari düzeye indirilmesi
Temel hedefe ulaşılabilmesi için belirlenen ön hedefleri ise şöyle sıralamak mümkündür:
1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı
Tüm bu hedefler bize çevre politikalarının önceliğinin “insan” olduğunu göstermektedir. 

Üretim tarzları, iktisadi ideolojiler, siyasal yapılar vb tüm oluşumların temelinde insan vardır 
ve dünya yaşanabilir bir yer olduğu kadar bu sistemin yürütülebilmesi mümkündür. Çevre 
politikalarının önceliği insan olmakla birlikte dünyada yaşayan her canlının da hakkı oldu-
ğunu ileri süren görüşlere göre ise çevre politikalarının geniş anlamda önceliğinin, doğanın 
dengesini bozmadan tüm canlı nesilleri sağlıklı olarak yaşatabilmek ve bunların çevresindeki 
cansız varlıkları da koruyarak geleceğe devredebilmek olduğu söylenebilir (Yücel, 1999: 85). 

 
ÇEVRE POLİTİKALARININ İLKELERİ
Çevre politikalarında izlenen temel hedef ve öncelikler belirli ilkeler çerçevesinde yürü-
tülmektedir. Bu ilkeleri çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkeleri ile çevre politikası 
ilkeleri şeklinde birbirini tamamlayan ancak iki ayrı yönde ifade etmek mümkündür.

Çevre stratejisinin temel yol gösterici ilkelerini;
1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kullanılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırılmaya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
Çevre politikasının ilkelerini ise;
1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak mümkündür.
Çevre politikasının ilkelerini kısaca açıklamakta fayda vardır:
Kirleten Öder İlkesi: Her türlü zarara ve kirliliğe yol açan kişi ya da kurumların açtık-

ları zararı tazmin etmesi ilkesidir (Keleş ve Ertan, 2002: 159).
Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu İlkesi: Yaptığı doğrudan fiil nedeniyle kirliğe sebep 

olmasa da, dolaylı olarak kirliliğe sebep olan kişi ya da kurumların sorumluluğudur 
(Ertaş, 1997: 78).

Bütünleştirme İlkesi: Çevrenin korunması ve aynı zamanda kalkınmanın sağlanma-
sı için politikaların bir bütün olarak üretilmesini ifade eder. Bu kapsamda enerji, vergi, 
güvenlik, kentleşme, nüfus gibi konular dikkate alınarak sürdürülebilir bir kalkınmaya 
yönelik tedbirler geliştirilmelidir (Keleş ve Ertan, 2002: 158).
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Önceden Önleme İlkesi: Çevrenin kirlenmeden korunması ilkesidir (Turgut, 2001: 204).
İşbirliği İlkesi: Çevre sadece bir sektörün, ülkenin ya da bölgenin değil uluslarötesi bir 

sorundur. Bu nedenle çevreye ilişkin işbirliği kaçınılmazdır. Uluslararası sözleşmeler de 
hep bu ilkeye göre düzenlenmiştir (Budak, 2000: 37).

Sakınma (İhtiyat) İlkesi: Kirlenmenin önceden tahmin edilip, kirliliğe yol açacak un-
surların giderilmesi ve önceden tedbir alınması ilkesidir. Fabrikalara kurdurulan atık su 
tesisleri ile zararlı gazlara yönelik filtre uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir (Ke-
leş ve Ertan, 2002: 161).

Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi: Tüm ilkelerin temelinde yatan süreci ifade etmektedir. 
Çevre konusunun gerek akademik gerekse pratik alanı bu denli meşgul etmesinin nedeni, 
gelecekte de devamı istenen sürdürülebilir kalkınma kaygısıdır.

ÇEVRE POLİTİKALARININ ARAÇLARI
Çevre politikaları birbiri ile ilişkili bir dizi araç yardımı ile sürdürülebilir. Bu araçları genel 
olarak, Mevzuata Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz:

Mevzuata Yönelik Araçlar: Bunlar çevre konusunu ilgilendiren doğrudan ya da do-
laylı yasal düzenlemelerdir. Bir alt başlıkta çevreye ilişkin uluslararası ve ulusal düzeyde 
meydana getirilmiş çeşitli sözleşmelere ayrıntılı olarak değinileceğinden burada teknik 
ayrıntılara yer verilmeyecektir. Ancak yasal düzenlemelerin genellikle hava ve suyu kir-
leten etmenlerle mücadele ve yeni teknolojilerin çevreye verebilecekleri zararları önleme 
konularına yoğunlaştığı söylenebilir (Dağdemir, 2003:184).

Ekonomik Araçlar: Ekonomik araçlar genellikle mali politikalar yoluyla kullanılmak-
tadır. Bu kapsamda en etkin araçları “Vergiler” ve “Vergi Dışı Araçlar” şeklinde ikiye 
ayırabiliriz.

Genellikle üretim süreçlerinde çevreye verilen zarar oranında tespit edilen vergilen-
dirme oranları, en etkin araçlardan biri olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda çevre poli-
tikasında kullanılan vergi araçlarını şu şeklide sıralamak mümkündür:

1. Atık Vergileri
•	 Gaz	atık	vergiler
•	 Sıvı	atık	vergileri
•	 Katı	atık	vergileri
•	 Atık	bertaraf	etme	vergileri
•	 İşletme	Vergileri

2. İşletme Vergileri
•	 Kayıt	vergileri
•	 Lisans	vergileri

3. Kullanma vergileri
4. Temizleme arıtma vergiler
5. Üretim vergisi
6. Emisyon vergisi
7. Ürün vergisi
8. Ambalaj vergisi
9. Beklenmedik kar vergisi
Vergi Dışı Araçlar ise, çevrenin korunmasına yönelik mali destekleri içeren araçlardır. 

Bunlar çevreyi koruyanlara vergi indirimini içerdiği gibi doğrudan ödeme yoluyla da ola-
bilir. Vergi dışı araçları ise şu şekilde sınıflandırmamız mümkündür:

1. Bağışlar (Karşılıksız ve Koşullu)
2. Teşvik Ödemeleri
3. Vergi İndirimleri

Çevre Politikaları; Mevzuata 
Yönelik Araçlar, Ekonomik Araçlar 
ve Vergi Dışı Araçlar marifetiyle 
yürütülmektedir.
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4. Gelir Kayıplarının Tazmini
5. Transfer Ödemeleri
Tüm bu araçlar çevrenin korunmasının kolaylaştırılması ya da bu çevreye duyarlı fir-

maların artırılması için kullanılmaktadır. Bunun yanında zorunlu depozito uygulaması, 
kullanılmış pil ve plastik maddelerin bir yerde toplanması, çöplerin evlerde ayrıştırılması 
gibi uygulamalar da toplumsal olarak çevre politikalarında kullanılan araçlar arasındadır 
(konu hakkında bkz. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, RG: 14/03/1991 T., 20814 S.) 

Çevre politikaları ekonomik ve sosyal hayatta öncelikli olarak ele alınması gereken politika-
lar mıdır? Tartışınız.

ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI VE KAYNAKLARI
Çevre, sadece belirli bölgelerin ya da ülkelerin sorunu değildir. Dünya ülkeler bazında 
sınırlara ayrılmış olsa da atmosfer ortaktır ve çevreyi korumak tüm dünyanın sorumlu-
luğundadır. Bu nedenle ortak platformlarda herkesin katılımı ile bir çevre politikası üret-
mek, standartlar geliştirmek ve bunlara uymak gerekmiştir. Çeşitli uluslararası kuruluş-
ların çerçevesini çizdiği politikalar da bu gerçekten hareket etmektedir (Kaplan, 1999: 9; 
Breitmeir, 1997: 90).

Uluslararası çevre örgütleri, enerji ve mesailerini doğrudan çevre konusuna odaklamış 
olsalar dahi, bu küresel soruna tüm uluslararası organizasyonların sahip çıkması gerek-
mektedir. Bundan dolayı uluslararası kabul görmüş bir çevre hukukunun geliştirilmesi 
ve dikkate alınması büyük önem arz eder (Hamamcı, 1997: 395; Hamamcı, 1983: 246, 
Pazarcı, 1983: 203).

Uluslararası alanda çevre politikaları üreten ve çeşitli sözleşmeler çerçevesinde küresel 
çapta standart politikalar uygulanmasını hedefleyen bir dizi kuruluşa rastlanmaktadır. Bu 
kuruluşları şu şekilde sıralayabiliriz:

Birleşmiş Milletler (UN): 24 Ekim 1945’te kurulmuş olan örgütün temel hedefi, dünya 
barışını koruyup güvenliğini sağlamak, uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kül-
türel işbirliği oluşturmaktır. 51 ülke ile kurulan örgütün 2012 yılı itibariyle 193 üye ülkesi 
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlere bağlı “Çevre Sorunları Programı” (UNEP) doğrudan 
konu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası düzeyde temel nitelikli sözleşmeler 
(Stockholm, Rio, Brundtland gibi) bu örgütün eserleridir. Ayrıca Birleşmiş Milletlere bağ-
lı olarak çalışan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’da çevre 
hakkına ilişkin önemli düzenlemelere imza atmıştır (Keleş ve Hamamcı, 1998: 178).

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD): 1961 yılında kurulan ve halen 33 
üyesi olan örgüt, Çevre Komitesi aracılığı ile küresel çevre konularına proje bazlı yakla-
şımlar getirmektedir. OECD Çevre Komitesi; 

•	 Çevreye	ilişkin	sorunları	saptamak	ve	çözümler	geliştirmek,
•	 Üye	devletlerin	çevre	politikaları	arasında	uyum	oluşturmak,
•	 Ulusal	düzeyde	yürütülen	çevre	politikalarına	danışmanlık	hizmeti	sağlamak,
•	 Ulusal	düzeyde	meydana	gelen	anlaşmazlıkları	çözüme	kavuşturmak,
•	 Kaliteli	çevre	algısını	geliştirmek,
•	 OECD	dışında	da	çevrenin	iyileştirilmesi	için	tedbirler	geliştirmek	görevlerini	yü-

rütmektedir (Keleş ve Hamamcı, 1998:185).
OECD, ülkelerin kalkınmasının çevreden bağımsız olmadığı görüşüne sahiptir. Bu 

sebeple, çevreyi ihmal ederek kalkınmanın olmaması, çevreyi tahrip etmeden önleyici 
tedbirler alınması ve iyi bir çevreye sahip ülkelerin daha kolay büyüyeceği yönünde temel 
politikalar benimsemiştir.

2

Küresel çapta; Birleşmiş Milletler, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD), Avrupa Birliği, 
Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik 
Paktı (NATO), Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Örgütü (OSCE), Avrupa 
Çevre Ajansı, Danışma Forumu, 
Dünya Bankası ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları aracılığı ile 
çevre konusunda uluslararası 
bağlayıcılığı olan politikalar 
üretilmektedir.

Stockholm Bildirgesi, Rio Bildirgesi 
ve Brundland Raporu çevre ile 
ilgili ilk küresel belgelerdir.
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OECD’nin dünyanın sürdürülebilir bir yer olması için çevreye verilmesi gereken öne-
mi maliyetler çerçevesinde değerlendirdiği raporunda; 2030 yılı dünya GSYİH’nin yakla-
şık %1’i tutarındaki maliyetle ya da 2030’a kadar yaklaşık %0,03 daha az düşük bir orta-
lama yıllık GSYİH artışı ile temel çevresel sorunlara çözüm üretebileceğini vurgulamıştır 
(OECD	ENVIRONMENTAL	OUTLOOK	TO	2030).

Avrupa Birliği: 1957 tarihinde kurulan birlik, 1971 yılından bu yana çevre ile ilgili 
konular üzerine politikalar üretmektedir. Buna göre; teknolojik gelişmelerin çevreye olan 
zararının azaltılması, doğal kaynakların etkin kullanımı ve korunması ile kontrolsüz kent-
leşmenin olumsuz etkilerine karşı tedbirler geliştirme gibi üç temel politikadan söz edi-
lebilir. 1973 yılında ilk kez Çevre Eylem Programı hazırlayan topluluk, bu güne kadar altı 
Eylem Programı gerçekleştirmiştir (Duru, 2011: 171).

Avrupa Birliğinin çevre konusuna hukuksal yaklaşım temellerini Roma Anlaşmasında 
değişiklik yapan ve ilk kez çevre konusuna bağımsız bir başlık verilen (VII.başlık) 1987 
tarihli Avrupa Tek Senedine dayandırmak mümkündür. Ardından Roma Antlaşması’nı 
yeniden düzenleyen ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne geçişi sim-
geleyen belge olan 1992 tarihli Maastricht Antlaşması ile Birliğin çevre politikası daha 
kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Avrupa Birliği kurucu antlaşmasını değiştiren 1997 
Amsterdam Antlaşması’nda ise “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımı ile çevre konusunda 
genel düzenlemelere yer verilmiştir. 2001 tarihli Nice Anlaşması birliğin çevre politikasın-
da yeni bir düzenleme getirmemekle birlikte su kaynaklarının kullanımına yönelik tedbir-
ler öngörmüştür (Duru, 2011: 172).

1990 yılında Avrupa Çevre Kurumu’nun (EEA) kurulması birliğin çevre konusunda 
daha da kurumsallaşmasına neden olmuştur (Akdur, 2005: 150).

Avrupa Konseyi: 1949 yılında Avrupa genelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğünü savunmak amacıyla, Avrupa Birliğinden farklı olarak örgütlenen hükümetler 
arası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyine bağlı olarak çalış-
maktadır. Konsey bünyesinde 1962 yılında Doğanın ve Doğal Kaynakların Korunması için 
Avrupa Uzmanlar Komitesi, 1964 yılında ise Su Kirliliği Komitesi oluşturulmuştur. Avrupa 
Konseyi çevre ve çevre bilinci üzerine 47 üyesine danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Kuzey Atlantik Paktı (NATO): 1949 yılında esasen 2. Dünya Savaşı ardından Sov-
yetler Birliğinin Avrupa’daki etkisinin azaltılması amacı ile kurulan kolektif bir savunma 
örgütüdür. Ancak 1969 yılında Modern Toplumun Sorunları Komitesi (CCMS)’nin oluş-
turulması ile çevre kirliliği, gürültü, kent sorunları, enerji ve insan sağlığı gibi konularda 
da projeler üretmeye başlamıştır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (OSCE): “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe-
ransı” (AGİK) adı altında 1970’li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın 
bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler ara-
sında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş 56 üyeli teşkilattır.

AGİT’in temelini oluşturan Helsinki Nihai Senedi’nin bir bölümü “Çevre, Teknoloji, 
Bilim ve Ekonomik Alanlarında İşbirliği” başlığını taşımaktadır.

Avrupa Çevre Ajansı ve Çevre Alanında Diğer Kuruluşlar
Kamuoyunun da çevre ile ilgili konularda bilinçlendirilmesi için 1990 yılında Avrupa 
Çevre Ajansı kurulmuştur. Avrupa Çevre Ajansı’nın amacı; topluluk içinde çevrenin ko-
runarak sürdürülebilir kalkınma sağlanmasıdır. Ajans’ın temel görevleri olarak şunlar 
belirlenmiştir:

•	 Çevre	durumuna	ilişkin	bilgilerin	kaydedilmesi,	toplanması,	değerlendirilmesi	ve	
yayılması, 

•	 Çevre	tedbirlerinin	izlenmesine	yardımcı	olmak,
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•	 Verilerin	Avrupa	düzeyinde	mukayese	edilebilirliği	üzerinde	çalışmak,
•	 Çevre	tahmin	tekniklerinin	geliştirilmesine	ve	uygulanmasına	katkıda	bulunmak,	

çevre konusundaki güvenilir bilgilerin yaygın dağılımını sağlamak 
Ajansın başlıca çalışmaları ise şu alanlarda gerçekleşmektedir: 
•	 Hava	kalitesi	ve	su	kalitesi,
•	 Toprağın,	flora	ve	faunanın	durumu	
•	 Toprak	kullanımı	ve	doğal	kaynaklar,
•	 Atık	yönetimi,	
•	 Gürültü	emisyonları,
•	 Kimyasal	maddeler,
•	 Kıyıların	ve	deniz	çevresinin	korunması
1995 yılında “Avrupa’da Çevre: Dobris Değerlendirmesi” başlıklı ilk raporu ardından 

çeşitli raporlar yayınlayan Ajans son olarak 2012 yılında Avrupa’da çevresel bilgi paylaşımı 
konulu bir rapor yayınlamıştır (rapor metni için bkz. http:// www.eea.europa.eu/tr/publi-
cations/eionet-baglanti-kurar).

Danışma Forumu; Avrupa Komisyonu tarafından 93/701/EC Sayılı Komisyon Kararı 
ile Avrupa Danışma Fonu kurulmuştur. Temel amacı çevre ve sürdürülebilir kalkınma 
birlikteliğini oluşturmaktır. 32 temsilciden oluşmaktadır.

Dünya Bankası: 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası 
adıyla kurulmuştur. 1947 yılından beri Birleşmiş Milletlerin özerk uzmanlar kurulu ola-
rak görev yapmaktadır. 185 ülkenin üye olduğu Banka, Kentsel çevrenin niteliğinin artı-
rılmasına yönelik projeleri desteklemektedir. Ekonomik yardımların birçoğunu da çevre 
koşuluna bağlamaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1998: 179).

Sivil Toplum Kuruluşları: Avrupa Konseyi 97/872/EC Sayılı ve 16 Aralık 1997 Tarihli 
kararında, antlaşmanın 130/R Maddesinde sivil toplum kuruluşlarının çevre koruması ko-
nusundaki faaliyetlere katkıda bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bu kapsamda sivil toplum 
kuruluşlarının çevreye ilişkin projeleri desteklenmektedir. Komisyon bu çerçevede yürüt-
tüğü faaliyetleri Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine yıllık olarak sunabilmektedir.

Tüm bu kuruluşlar ve sözleşmeler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapıldığında 
çevre hakkının tanınmasına yönelik uluslararası ölçekteki temelin, 1972 Birleşmiş Millet-
ler İnsan ve Çevre (Stockholm) Konferansı sonucu oluşturulmuş Stockholm Bildirgesi, 
1982 Dünya Doğa Şartı, 1987 tarihli Brundtland Raporu ve 1992 tarihli Rio Deklarasyo’na 
dayandığı söylenebilir (Pallemaerts, 1992: 257). Stockholm Bildirgesi Uluslararası çevre 
hukukunun temelini atan belge olmakla birlikte, bu hukukun bir diğer temelinin ise 1981 
tarihli Montevideo Birleşmiş Milletler Çevre Programı’ndaki ulusal, bölgesel ve küresel 
çapta çevre hukukunun geliştirilmesine yönelik bölümlerinin oluşturduğu kabul edilmek-
tedir (Kaboğlu, 1996: 134; Özdek, 1993: 73).

Çevre hakkının geliştirilmesine yönelik uluslararası sözleşmeler içinde Stockholm 
sözleşmesinin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu sözleşme birçok bölgesel sözleşmeye de 
temel teşkil etme özelliğine sahiptir. Örneğin 1960 tarihli Nükleer Kaza Halinde Erken 
Bildirim Sözleşmesi; 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Ön-
lenmesine	Ait	Uluslararası	Sözleşme	(MARPOL);	1979	tarihli	Uzun	Menzilli	Sınır	Ötesi	
Hava Kirlenmesi ile İlgili Sözleşme, Ozon tabakasının delinmesini önlemek amacıyla im-
zalanan 1985 tarihli Viyana Sözleşmesi gibi bir dizi sözleşme bu kapsamda değerlendiri-
lebilir (Kılıç, 2009: 137 ve 149).

Uluslararası sözleşmelerin uygulanması konusunda meydana gelebilecek anlaşmazlık-
ların çözüm yolları da yine bu sözleşmelerde belirlenmiştir. Buna göre kimi sözleşmeler, 
sorunlu konuların müzakere yöntemi ile çözüme kavuşturulacağına salık verirken kimi-
leri ise yaptırımı olan hakem heyetleri ya da komisyonlar kurulmasını şart koşmuşlardır. 

Hava, su ve toprak kalitesini 
artırmak için çalışmalar 
yürütür. Bu kapsamda çevreye 
ilişkin bilgileri toplayıp tasnif 
etmek, tedbirlerin izlenmesine 
yardımcı olmak, ülkeler arası 
mukayeselerde bulunmak ve 
çevre konusunda güvenilir bilgiler 
üretmek görevlerine sahiptir.

Flora: Bir bölge ya da devirde 
yaşayan bitki türlerinin tamamına 
verilen ad

Fauna: Bir bölge ya da devirde 
yaşayan hayvan türlerinin 
tamamına verilen ad
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Örneğin Nesli Tehlikede Olan Yaban Hayvanları ve Bitkilere ilişkin sözleşmede, olası bir 
anlaşmazlığın	görüşmeler	yoluyla	çözüme	kavuşturulamaması	halinde	Lahey	Daimi	Tah-
kim Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin düzenleme (md.18) böyle bir yapıya sahiptir 
(Kılıç, 2009: 138).

Bölgesel Çevre Politikaları ve Kaynakları
Bölgesel çevre politikaları da uluslararası sözleşmeler çerçevesinde düzenlenen uygula-
maları içermektedir. Bu çerçeve politikalarının önemli bir özelliği devletlere kendi çevre 
haklarının korunmasına yönelik yetkiler verilmiş olmasıdır. Ülkeler içinde çözüme ka-
vuşturulamayan hususlar, bir üst kuruluşa taşınabilmektedir. Bu üst kuruluşlar içinde 
en etkin olarak çalışanlardan biri UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü)’dur. UNESCO Temel, ekonomik ve sosyal haklardan ayrı olarak oluşturulan hak-
ları “üçüncü kuşak haklar” olarak tanımlamıştır. Çevre hakkı da bu kapsamda değerlendi-
rilmektedir (Hamamcı, 1983: 246).

Bölgesel çevre politikalarından bir kısmını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 1950 tarihli İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükle-

ri Koruma Sözleşmesi ve 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartında çevre konusunda doğrudan 
bir tedbir öngörülmemiş olmakla birlikte, çevrenin temel bir insan hakkı olarak görülmesi 
bu sözleşmeyi etkin kılmaktadır. Örneğin, çevreye ilişkin ihlaller Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi gereği İnsan Hakları Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları Avrupa Mahke-
mesine götürülebilmektedir. Bu mercilerin verdiği kararlar devletleri bağlamakla birlikte 
alınan kararlar neticesinde ihlallerin kaldırılması yükümlülüğü de bulunmaktadır (tam 
metin için bkz. http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/AIHS_tr.pdf) 

Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı: 1986 tarihli bu şarta göre; “Bütün halklar ge-
lişmelerine uygun olarak, tatmin edici ve bütünleyici bir çevre hakkına sahiptir”. Çevre 
hakkı gelişmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve Afrika devletleri zenginlik ve doğal kaynakları 
serbestçe kullanma hakkını ihtimam ve dayanışma içinde gerçekleştirmelidir (Gemalmaz, 
1989: 10; tam metin için bkz. http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/yirminci-
yuzyilda/afrikali_insan.htm)

Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi: 1969 tarihli sözleşme, genel olarak taraf olan ül-
kelere ekonomik, sosyal ve kültürel alanda sorumluluklar yüklemektedir. Sözleşmeye çevre 
konusunun dahil edilmesi 17 Kasım 1988 tarihinde ek bir protokolle olmuştur. Ek proto-
kolün 11. maddesi “taraf ülkeler sağlıklı çevre hakkını tanır” şeklinde bir hüküm içermek-
tedir (tam metin için bkz. http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/ayrimci-
lik_yasaginin_kapsami/ayrimcilik_yasagi_amerikan_insan_haklari_sozlesmesi.pdf)

Asya İnsan Hakları Bölge Konseyi: 1983 tarihinde Cakarta’da kabul edilen Asya 
Halklarının ve Hükümetlerinin Temel Ödevleri Bildirgesi ile çevre hakkı, altı Asya Dev-
leti için bağlayıcılık kazanmıştır. Buna göre ülkenin doğal kaynaklarını, gelecek kuşaklara 
sağlıklı olarak iletebilecek düzeyde, çevreyi ve atmosferi kirletmeden kullanmak devletin 
ödevidir (Kılıç, 2009: 140).

Çevreye Yönelik Diğer Uluslararası Anlaşma, Sözleşme ve 
Deklarasyonlar

Çevreye Yönelik Anlaşmalar
•	 Balina	Avı	Anlaşması	(1931)
•	 Akdeniz	Genel	Balıkçılık	Konseyi	Kurulması	Hakkında	Anlaşma	1949,	Roma
•	 Antartika	Anlaşması	1959,	WashingtonNükleer	Enerji	Alanında	Üçüncü	Taraflar	

Sorumluluk Anlaşması 1960, Paris

Uluslararası alanda bölgesel 
çevre politikaları; Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Afrika İnsan 
ve Halklar Hakları Şartı, Amerika 
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Asya 
İnsan Hakları Bölge Konseyi 
çerçevesinde düzenlenmektedir.
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•	 Devletlerin	Ay	ve	Öteki	Gök	Cisimleri	Dâhil	Uzayın	Keşfi	ve	Kullanımı	Faaliyetle-
rini	Düzenleyen	İlkelere	İlişkin	Anlaşma	1967,	Londra,	Moskova,	Washington

•	 Nükleer	Silahların	ve	Öteki	Toplu	Tahrip	Silahlarının	ve	Deniz	Yataklarına,	Okya-
nus Tabanına ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin Yasaklanması Hakkında Anlaş-
ma	1971,	Londra,	Moskova,	Washington

Nesli Tehlikede olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretinin Düzenlenme-
sine ilişkin Anlaşma 1973, Washington

Çevreye Yönelik Sözleşmeler
•	 Kuşların	Korunması	Hakkında	Uluslararası	Sözleşme	1959,	Paris
•	 Akdeniz	ve	Avrupa	Bitki	Koruma	Teşkilatı	Kurulması	Hakkında	Sözleşme	1951,	

Paris
•	 İşçilerin	İyonize	Edici	Radyasyona	Karşı	Korunması	Hakkında	Sözleşme	1960,	Cenevre
•	 Atmosferde,	Uzayda	ve	Sualtında	Nükleer	Silah	Deneylerini	Yasaklayan	Sözleşme	

1963, Moskova
•	 Hayvanların	Uluslararası	Nakliye	Sırasında	Korunması	Konusunda	Avrupa	Söz-

leşmesi 1968, Paris
•	 Özellikle	Su	Kuşları	Yaşama	Alanı	Olarak	Uluslararası	Öneme	Sahip	Sulak	Alanlar	

Hakkında Sözleşme 1971, Ramsar 
•	 Bakteriyolojik	 (Biyolojik)	 ve	 Toksik	 Silahların	 Geliştirilmesi,	 Üretimi	 ve	 Depo-

lanmasının	Yasaklanması	ve	Tahribi	Hakkında	Sözleşme	1972,	Londra,	Moskova,	
Washington

•	 Dünya	Kültür	ve	Tabiat	Mirasının	Korunması	Hakkında	Sözleşme	1972,	Paris

Çevreye Yönelik Deklarasyonlar 
•	 Stockholm	Konferansı	İnsan	Çevresi	Deklarasyonu	(1972)
•	 Avrupa	Güvenlik	ve	İşbirliği	Konferansı,	Helsinki	,	(1975,	1980,	1986,1988)
•	 Akdeniz	Cenova	Deklarasyonu	(1985)
•	 BM/AEK	Flora,	Fauna	ve	Yaşam	Ortamlarının	Korunması	Deklarasyonu	(1988)
•	 Avrupa	Çevre	ve	Sağlık	Şartı	(1989)
•	 Atmosferik	Kirlilik	ve	İklim	Değişikliği	Noordwijk	Deklarasyonu	(1989)
•	 Avrupa-Akdeniz	Çevre	İşbirliği	Şartı	(1990)
•	 BM/AEK	Bölgesinde	Sürekli	ve	Dengeli	Kalkınmaya	İlişkin	Bergen	Deklarasyonu	

(1990)
•	 Ozon	(Montreal)	Protokolü	(1990)
•	 Yeni	Bir	Avrupa	İçin	Paris	Şartı	(1990)
•	 BM/AEK	Espoo	Bakanlar	Bildirisi	(1991)
•	 OECD	Çevre	ve	Kalkınma	Bakanları	Politika	Bildirisi	(1991)
•	 Rio	Deklarasyonu	(1992)
•	 Gündem	21	(1992)
•	 Orman	Prensipleri	Deklarasyonu	(1992)
•	 OECD	Çevre	Bakanları	Deklarasyonu	(1992)
•	 Kahire	Deklarasyonu	(1992)
•	 Orta	Asya	ve	Balkan	Cumhuriyetleri	Çevre	Bakanları	Deklarasyonu	(1994)
•	 Sofya	Bakanlar	Deklarasyonu	(1995)
•	 Barselona	Kararı	(1995)
•	 OECD	Çevre	Bakanları	Deklarasyonu	(1996)	

Çevre Politikalarını yönlendiren uluslararası düzeyde kurumsal yapılanma hakkında bilgi 
veriniz? 3
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TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKALARI VE KAYNAKLARI
Türkiye’de çevre politikalarına ilişkin temellerinin III.Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) 
ile atılmış olduğu söylenebilir. 1982 Anayasası, 1983 Çevre Kanunu ve 1991 Çevre Ba-
kanlığının Kurulmasıyla başlayan süreç, 1992 Rio Konferansında alınan kararlara uyum 
çabalarının etkinliği ile gelişmektedir.

Türkiye’de çevre politikaları beş ana alan üzerine yoğunlaşmaktadır:
1. Kentsel Çevre: Hızlı kentleşme neticesinde meydana gelen çevre sorunları, kanali-

zasyon ve su kalitesi, hava kirliliği, katı ve sıvı atıklar vb.
2. Doğal Kaynak Yönetimi: Toprak, Su, Orman ve yer altı kaynaklarının kullanım ve 

yönetimi
3. Deniz ve Kıyı Kaynakları: Bilinçsiz yapılanma, deniz kirlenmesi, atık yönetimi vb.
4. Kültürel ve Doğal Sit Alanları: İnsanlık tarihi ile örtüşen bir toprak üzerine kurulu 

olan Anadolu’nun korunması 
5. Çevresel Riskler: Deprem, Taşkın, Heyelan, Çığ gibi doğal afetlerin zararları ile 

orman yangınları, deniz kazaları, çöplük ve atık depolarının patlamaları vb. 
(Yoğurtçuoğlu,T. Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, II.Ulusal Kentsel Altyapı 
Sempozyumu)

Ulusal Çevre Politikası ve Uluslararası Taahhütler
Türkiye’de yürütülen çevre politikaları yukarıda ayrıntısı ile aktarılan uluslararası poli-
tikaların bir parçasıdır. Bu nedenle ulusal çevre politikaları birtakım uluslararası taah-
hütlere göre şekillenmektedir. Taahhütler genellikle sözleşme, anlaşma, protokol ve dek-
larasyonlara konulan imzalar çerçevesinde oluşmuştur. Bu kapsamda genel bir çerçeve 
çizersek Türkiye’nin 18 sözleşme, 8 anlaşma, 9 protokol ve 21 deklarasyona imza koyduğu 
görülmektedir (Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı). 

Uluslararası taahhütlerin en eskisi 1931 tarihli Balina Avı Anlaşması’dır. Balinaların 
tükenen soylarını korumak amacıyla düzenlenmiş bu anlaşmaya Türkiye 1934 yılında 
imza koymuştur. 1959’da Paris’te imzalanan Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası 
Sözleşme’ye ise 1967 imza konulmuştur. 

1980 tarihli, Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol 
(imza 1983) ile 1992 tarihinde imza konulan Orman Prensipleri Deklarasyonu bu kapsam-
da verilebilecek örneklerden bazılarıdır (Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı).

Türkiye’de Çevre Yönetimine İlişkin Yasal Çerçeve
Türkiye’de çevreye yönelik mevzuat altyapısı birçok konuda olduğu gibi kuvvetlidir. Çevre 
konusunda oluşmuş Mevzuatı; Hava, Su, Toprak, Orman, Gürültü, Sulaklalan, Katı atık ve 
Deniz olmak üzere sekiz anabaşlık altında incelemek mümkündür. Elbette tüm mevzua-
tın burada verilmesi mümkün olmadığından, ilgili başlık altında ne kadar düzenlemenin 
olduğu verilip birkaç örnekle yetinilecektir. 

Hava Kirliliğine İlişkin Mevzuat: Bu alanın, yedi yasa, iki yönetmelik ve bir deklaras-
yonla düzenlendiği görülmektedir. Umumi Hıfzısıhha Yasası (268 ve 275.maddeler), Be-
lediyeler Yasası (15/19 ve 18/2. maddesi), Çevre Yasası (8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 ve 
13. maddeler) gibi yasalar yanında Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Kalorifer 
Kazanlarının Yakılması, Kontrolü ve Bakımı Hakkında Yönetmelik ve Otomotiv Sanayii 
Çevre Deklerasyonu bu alandaki mevzuatı oluşturmaktadır.

Su Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat: Su kaynaklarının korunması ve yöne-
timine ilişkin alan, on yasa iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK), iki Tüzük ve bir 
yönetmelikle düzenlenmiştir. 831 Sayılı Sular Hakkında Yasa (2, 7 ve Ek 4. Maddeler), 
167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Yasa ile Tüzük, 443 Sayılı Çevre Bakanlığı’nın Kuruluş 

Türkiye’de çevre politikaları; 
Kentsel Çevre, Doğal Kaynak 
Yönetimi, Deniz ve Kıyı Kaynakları, 
Kültürel ve Doğal Sit Alanları ile 
Çevresel Riskler olmak üzere beş 
alan üzerinde yürütülmektedir.

Türkiye’de çevre konusunda; 
Hava, Su, Toprak, Orman, Gürültü, 
Sulaklalan, Katı atık ve Deniz 
olmak üzere sekiz anabaşlık 
altında mevzuat bulunmaktadır.
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ve Görevleri Hakkında KHK (2. Madde); 1380 Sayılı Su Ürünleri Yasası ile Tüzük ile Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Toprak ve Mer’a Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat: Anayasa başta olmak üzere 
toplam on sekiz yasa ve bir yönetmelikle düzenlenen bu alanda, Anayasanın 44 ve 45.mad-
deleri, 6831 Sayılı Orman Yasası (16, 23, ve 57. maddeleri), 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yasası; 442 Sayılı Köy Yasası ile Tarım Alanlarının Amaç 
dışı Kullanımının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik örnek olarak verilebilir. 

Orman Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat: Yine Anayasa başta olmak üzere bu 
alan, on bir yasa, on yönetmelik, bir tebliğ ve bir sözleşme ile düzenlenmektedir. Anayasa-
nın 44, 46, 169 ve 170. maddeleri; 6831 Sayılı Orman Yasası; Ağaçlandırma Yönetmeliği; 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği; Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndü-
rülmesinde Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ve Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme bu kapsamdaki mevzuatı oluşturmaktadır. 

Gürültü Soruna İlişkin Mevzuat: Medeni Yasa (661/2. Madde); Türk Ceza Yasası (645. 
Madde) başta olmak üzere altı yasa, bir tüzük, bir yönetmelik ve bir tebliğ bulunan bu 
alanda; 2872 Sayılı Çevre Yasası (2. Madde); Gürültü Kontrol Yönetmeliği (GKY); İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Tüzüğü ve Trafikte 4 veya Daha Fazla Tekerlekli Araçlar İçin Azami Dış 
Gürültü Seviyelerine İlişkin Tebliğ örnek olarak verebiliriz.

Sulak alanların Korunmasına İlişkin Mevzuat: Bu alan dört yasa, bir yönetmelik, bir 
başbakanlık genelgesi ve bir uluslararası sözleşme ile düzenlenmektedir. 5516 Sayılı Ba-
taklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Yasa; Sıtma İle 
Mücadele Yasası; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği; Su Kuşları Yaşamı Ortamı 
Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR) bu alanı 
düzenleyen mevzuattan bazılarıdır.

Katı Atık Yönetimine İlişkin Mevzuat; bu alan iki yasa, dört yönetmelik ve bir sözleşme 
ile düzenlenmiştir. 2872 Sayılı Çevre Yasası; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası (3914 
Sayılı Yasayla eklenen mükerrer 44. madde); Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği; Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile “Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınım ve Bertara-
fının	Kontrolü”	konulu	BASEL	Sözleşmesi	bu	alandaki	mevzuata	örnektir.

Deniz Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Mevzuat: Genellikle protokol ve sözleşmelerle 
düzenlenen bu alan, üç yasa, bir tüzük bir yönetmelik ve bir tebliğ çerçevesine sahip-
tir. Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Konvansiyonu; Akdeniz’in Kara Kökenli 
Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol; Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması 
Sözleşmesi; 1380 Sayılı Su Ürünleri Yasası; Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Dü-
zeni Hakkında Tüzük; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği; Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler 
Tebliği bu kapsamda değerlendirilebilir (tüm mevzuatı görmek için bkz. http://ekutup.
dpt.gov.tr/cevre/eylempla/ucep.html)

Türkiye’de Çevre Politikalarını Yürüten Kurumsal Yapı
Türkiye’de çevre sorunlarının ulaştığı boyutlar dikkate alınarak, bu alandaki etkinlikleri 
belirlemek, geliştirmek, eşgüdüme kavuşturmak, izlemek ve denetlemek amacıyla ulusal 
kurumlar oluşturulmuştur. 1970’lerin başında oluşturulan Çevre Sorunları Daimi Danış-
manlık Kurulu, 1978’de Başbakanlığa bağlı bir Çevre Müsteşarlığı, 1984’de Çevre Genel 
Müdürlüğü bu kapsamdadır. Çevre Genel Müdürlüğü, 1989 yılında tekrar Çevre Müste-
şarlığına dönüştürülmüştür (TUÇSEP,1998).

2011 yılı itibariyle çevre politikalarını da kapsayan kurumsal yapıda önemli değişik-
likler olmuştur. Birtakım bakanlıklar birleştirilmiş bazıları ise ayrılarak görev taksimine 
gidilmiştir.
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2012 itibariyle Türkiye’de çevre ve sorunlarına ilişkin doğrudan iki, dolaylı iki tane 
olmak üzere toplam dört bakanlık bulunmaktadır. Doğrudan ilgili bakanlıklar; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, dolaylı ilgili bakanlıklar ise; Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıralanabilir. Bunun 
yanında yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de çevre poli-
tikalarını yürüten yapı içerisinde yerlerini almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakanlığın kökleri, Osmanlı dönemine 1838 yılına kadar uzanmaktadır. 1911 yılına kadar 
Orman ve Maadin (Maden) ve Ziraat Nezareti, 1911-1920 yılları arasında ise Ticaret ve 
Ziraat Nezareti adı altında faaliyetlerini yürütmüştür. 1920 yılında İktisat Bakanlığı altı-
na alınmış, 1924 yılında ise Zıraat Bakanlığı olarak ayrılarak özerk bir yapıya kavuşmuş-
tur. Muhtelif zamanlarda bakanlığın ismi Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
olarak 4 kez daha değiştirilmiştir. Son olarak 10.07.2018 tarihli 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı adını alan bakanlık bünyesinde Gıda ve Kont-
rol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü gibi birimler bulunmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği bağlı kuruluş, Et ve Balık 
Kurumu da ilgili kuruluş olarak bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
25.12.1963 tarih ve 4-400 Sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuştur. Bakanlığın gö-
rev ve amaçları 1993 tarihi 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmektedir. Buna göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülke-
nin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultu-
sunda tespitine yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun 
olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 

Bakanlık enerji, çevre ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yürütmektedir. Çev-
reye zararlı enerji üretim yöntemlerinden daha çevreci yöntemlerle geçilmesi konusunda 
da faaliyetler yürüten bakanlık Türkiye’deki, elektrik, petrol, kömür ve maden dağıtımları 
ve işlenmesi/üretilmesini bağlı ve ilgili kuruluşlar aracılığı ile yürütmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bu Bakanlık 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  
ile kurulmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlerini daha önce Kalkınma Ba-
kanlığı yerine getirmekteydi. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) yaptığı işler bu 
tarihten itibaren bakanlık bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bünyesinde bağlı kuruluş 
olarak faaliyet gösteren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayınladığı ‘Çevre’ ve ‘Ener-
ji’ istatistikleri ile çevre konusunda yapılan çalışmalara kaynak teşkil etmektedir. Bunun 
yanında Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdareleri bakanlığa bağlı kuruluş olarak faaliyetler 
yürütmektedir. 

Türkiye’de çevre ve sorunlarına 
ilişkin doğrudan iki, dolaylı üç 
tane olmak üzere toplam beş 
bakanlık bulunmaktadır.
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Yerel Yönetimler: Belediyeler hukuksal olarak; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı 
atık, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi görevleri yerine getirmek için Belde sakinlerinin 
mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seç-
menler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğine 
haiz kuruluşlardır (5393 SK.md.3).

Bu kapsamda, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yer-
lerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı 
(LPG)	depolama	sahalarını;	inşaat	malzemeleri,	odun,	kömür	ve	hurda	depolama	alanları	
ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak (md.15/o) görevlerini de yerine getirmektedir. 

Ayrıca Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek (md.18/C), 
çevreye yönelik tedbirler geliştirici personel çalıştırmak (md.49) ve sürdürülebilir kalkınma, 
çevreye duyarlılık ilkelerini hayata geçirmek (md.76 ve 77) gibi politikaları bulunmaktadır.

Ağaçlandırma yapmak da belediyelerin çevre politikaları içerisinde yer almaktadır 
(Büyükşehir Belediyesi Kanunu md.7).

Özel Sektör: Çevre konusunun dünyanın gündemine oturmasının temel nedenlerin-
den biri, kitle üretim aracı olan fabrikaların çevreye verdikleri zarardan kaynaklanmakta-
dır. Özel sektör fabrikaları, atık su arıtım sistemleri, zehirli gaz filtreleyen baca sistemleri 
gibi tedbirlerle çevreye verdikleri zararları en aza indirmeye çalışırken, bir yandan da or-
man vb bitki örtüsünü destekleyici çalışmalar da sürdürmektedir.

Birçok kurumsal özel sektör firması, çevreye ilişkin önemli projelere imza atmakta ve 
çevre bilincinin geliştirilmesi için çaba sarf etmektedir. Özel sektör firmalarının çevrenin 
korunmasına yaptıkları katkılar için çeşitli teşvik ve ödüllerin de uygulandığı görülmek-
tedir. Örneğin İstanbul Sanayi Odasının 1995 yılından bu yana verdiği ‘Büyük Ölçekli 
Kuruluş Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün Ödülü’ ile ‘KOBİ Sürdürülebilir Çevre Dostu 
Ürün Ödülü’ böyle ödüllerdir.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve Halkın Katılımı: Türkiye’de, çevre konusunda fa-
aliyet göstermek amacıyla Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA), 
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, Greenpeace Türkiye, Doğal Hayatı Koruma 
Derneği/Vakfı, Çevre Koruma Derneği gibi bir dizi sivil toplum kuruluşu kurulmuş olsa da, 
toplam sivil toplum kuruluşları içinde yeterli seviyede olduklarını söylemek mümkün değildir. 
Ayrıca çevre konusunda faaliyet gösteren STK’lara üye sayılarının da düşük olduğu görülmek-
tedir. BETAM tarafından 2011’de yayınlanan Dünya Değerler Araştırması’na göre, 2007 itiba-
riyle dünyada çevre kuruluşlarına üye olma ortalaması %13 seviyesinde iken Türkiye’de %1,2 
seviyesindedir (1346 kişide 16 üye). Bu oranla Türkiye, dünyada çevreye yönelik sivil toplum 
kuruluşlarına üyelik sıralamasında sonlarda yer almaktadır (Baykan ve Ertunç, 2011: 5).

Türk Tarih Kurumunun 1996 yılında yayınladığı ‘Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi’ 
Türkiye’deki 60 bin sivil toplum kuruluşu içinde çevreye ilişkin faaliyet gösterenlerin sade-
ce %7 olduğunu ortaya koymuştu. 2012 yılı itibariyle yaklaşık 90 bin dernek ve 4,603’ü yeni 
kurulmuş olan toplam 5,053 tane vakıf bulunmaktadır (/www.vgm.gov.tr vakıf istatistik-
leri). Aynı yıl için 90 bin derneğin sadece 1,670’i çevre ile ilgilidir (yaklaşık %1,8) (http://
www.dernekler.gov.tr). İki araştırmada da benzer bir yöntem kullanıldığı ve Türkiye’de 
çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının hızla güç kaybettiği görülmektedir.

Türkiye’de çevre konusunda 
kuvvetli bir sivil toplum 
örgütlenmesi bulunmamaktadır.
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SOSYAL POLİTİKADA ÇEVRE FİKRİNİN GELİŞİMİ
Çevresel fikirler, sosyal politikayı 1990’ların başlarından itibaren etkilemeye başlamıştır 
(Cahill, 1991; Ferris, 1993; Pierson, 1998). Özellikle geleneksel refah politikalarının ye-
tersizliği ve aşırı sağcı hükümetlerin memnuniyetsizlik doğuran sıkı politikaları, İngiltere 
başta olmak üzere diğer benzer Avrupa ülkelerinde farklı ve sürdürülebilir bir politika 
arayışına neden olmuştur. Esas itibariyle yeşil fikirlerin kökleri çok daha eskilere uzan-
maktadır. İdeolojik tabanının dayandırıldığı temel argümanlar dışında 1950’lerden beri 
yeşil fikirlerin ana akım iktisadi ideolojileri etkilediği görülmektedir.

90’lı yıllar yeşil ekonominin sosyo-politik yazınsal alanda hızlı üretiminin olduğu bir 
dönemdir (Fitzpatrick, 1998; Huby, 1998; Trainer, 1998). Ancak 2000’li yılların başlarında 
hala çevre, yeşil ekonomi ve sosyal politikaya yönelik eserler, konunun genel çerçevesinin 
çizilmesine ve tartışılmasına yönelik başlangıç kitapları olma özelliğini taşımaktadır (Ca-
hill, 2001; Fitzpatrick ve Caldwell, 2001).

Ana akım iktisadi ideoloji olmaya aday yeşil ekonomi, diğer ana akım iktisadi ideo-
lojilerden belirgin ayrımını ortaya koymadan bu emelini gerçekleştiremeyeceğinin far-
kındadır.	Nitekim	Liberalizm	özgürlükle,	Komünizm	toplumla,	Marksizm	sınıfla,	Femi-
nizm cinsiyet eşitliği ile kendini ibra etmiştir. Bu kapsamda Yeşil ekonominin dayanağı 
ise sürdürülebilirliğin sosyal felsefesi olarak kabul edilebilir (Fitzpatrick and Cahill, 
2002: 1) Sürdürülebilirlik, insan hayatında bugünün konusu değil geleceğin konusunu 
oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Kavramı
Sürdürülebilirlik, ‘zaman’ ve ‘mekân’ olmak üzere iki ana unsurla ilişkilidir. Gelecek nesil-
lere, hem mevcut yapının sağladığı imkânları iletebilmek hem de bu yapıyı geliştirebile-
cekleri bir ortam bırakabilmek temel amaç olarak belirlenmiştir.

Burada sorulması gereken soru, şu anki nesillerin gelecek nesillere neden bir şey bı-
rakmak istemesidir. Sonuçta bu mirasın belirli bir nimet külfet dengesi vardır ve gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir hayat sunmanın mevcut nesil için fedakârlıklar gerektirdiği 
açıktır. Üstelik bir ülkede böyle fedakârlıkların yapılması akla yatsa ve uygulamaya geçse de 
bir diğer ülke aynı hassasiyeti göstermeyebilir. Nitekim ülkelerin gelişmişlik seviyeleri bir-
birinden farklıdır ve her ülke kendini yaşatabilmek için farklı politikalar izlemektedir. Hatta 
çoğu gelişmekte olan ülke, gelecek nesillere daha iyi ve temiz bir çevre yerine daha zengin ve 
sanayileşmiş bir ülke bırakmayı tercih edebilir ve çevrenin korunması gibi konuları bilinçli 
olarak ihmal edip bu görevi gelecek nesillerine devredebilir. Çoğu gelişmiş ülkenin mevcut 
nesilleri ise geçmişte atalarından kendilerine intikal eden buna benzer görevleri yerine ge-
tirmekle meşguldür. Kısaca ‘sürdürülebilirlik’ ya da çevreci ekonomilere zaman harcayan 
ülkeler/nesiller, azgelişmiş ülkelerin gelecekteki nesilleri görünümündedir. Fakat sorun şu-
dur ki, bu dünyada gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler aynı zaman diliminde yaşamakta 
ve bir kısmı ‘sürdürülebilir’ yaşam formlarının önemini öne çıkarırken diğerleri bu konuya 
rahatlıkla ilgisiz kalabilmekte hatta çevreyi tahrip etmekten çekinmemektedir. Yani bir an-
lamda yapboz tahtasına benzer bir durumla karşılaşılmaktadır (Cahill, 2004: 160).

Çevrenin sosyal politika 
alanında tartışma konusu 
yapılması 1990’ların başlarına 
dayanmaktadır.
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Tüm bu tartışmaların ortak paydası, kimin çevre konusuna sahip çıkacağı değil, tüm 
dünyanın bu konu hakkındaki sorumluluklarını belirlemekte birleşmektedir. Daha açık 
bir ifade ile artık çevre konusu, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin tercihlerine bıra-
kılamayacak derecede önem kazanmıştır. Çünkü çevre sorunu, dünyayı yaşanabilir/sür-
dürülebilir bir mekân olması açısından her gün daha da şiddetli şekilde tehdit etmektedir.

Sürdürülebilirlik aynı zamanda hak ve sorumlulukların dağıtımı ile ilgili bir prob-
lemdir. Kim hak sahibi olacaktır; kim bunun sorumluluğunu üstlenecektir? Bu kapsam-
da avantajlı ve dezavantajlı grupların çatışmalarını hangi sistemin engellemesi beklenir? 
Mevcut zenginliklerin ve doğanın gelecek nesillere aktarılması bir anlamda zenginden 
fakire, şu anki nesilden gelecek nesillere, insan türünden insan dışı türlere (bitkilere, hay-
vanlara) doğru zenginliklerin yeniden dağıtımı ile ilgili bir problemdir (Huby, 2002: 118).

Çevre Fikrinin Sosyal Politika ile ilişkisinin temelleri ve yazınsal hayata ilişkin başlangıç 
eserleri hakkında bilgi veriniz?

Sürdürülebilirliğin Temelleri
Sürdürülebilirlik kavramı, liberal kapitalist sistemin ilk dönem klasiklerinden beri tartışı-
lan bir konudur. Nitekim Malthus’un ünlü Nüfus Teorisinde de belirtildiği gibi, insanların 
ihtiyaç duydukları mallar aritmetik olarak artarken, nüfus geometrik olarak artmaktadır. 
Bu durumda mevcut kaynaklar giderek artan nüfusa yetmeyecek ve kapitalizmin sürdü-
rülebilirliği sorunu ortaya çıkacaktır. Benzer dönemde Engels tarafından ileri sürülen Do-
ğanın kesin değişmezliği tezi gereği, mevcut kaynakların giderek artan ihtiyaç ve nüfus 
nedeniyle yerersiz kalacağı ve bunun kaçınılmaz olarak dünyayı sıkıntıya sokacağı belirtil-
mektedir (Engels, 2005: 29) Engels bu düşüncelerini Kant’ın Cennet Teorisi ve Genel Do-
ğal	Tarih	eserindeki	düşüncelerine	dayandırmaktadır.	Daha	yakın	tarihlerde	Leopold’un	
Land	Ethic	(Doğa	Etiği)	eserinde	doğanın	kullanımında	özensiz	davranılmasının	kaçınıl-
maz	olarak	dünyayı	yaşanmaz	hale	getireceği	yorumu	yapılırken,	Land	kavramının	sadece	
topraktan oluşmadığı, tüm canlılar, nehirler ve ormanlar ile birlikte doğa anlamını taşı-
dığı	belirtilmektedir	(Leopold,	1949:	52).	Ardından	Odum’un	Ekosistem	Kalkınmasının	
Stratejisi’nden (Odum, 1969) Schumacher’in Küçük Güzeldir teorisine kadar (Schumac-
her, 1974) birçok iktisatçı bu konuya değinmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyo-
nunda Brundtland Raporu olarak bilinen çalışma ile yeniden tanımlanarak dünya günde-
minde ön saflara taşınmıştır. Komisyon esas olarak kalkınma stratejisi ve yoksulluk üze-
rinde yoğunlaşırken, çevresel faktörlerin yoksulluk ve sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri 
ön plana çıkmış ve geniş paradigmalı bir kaynağa dönüşmüştür. Büyümeyi yeniden sağla-
ma, Nüfus ve İnsan Kaynakları, Yiyecek Güvenliği, Kaybolan Türler ve Genetik kaynaklar, 
Enerji, Endüstri ve Yerleşim ve Toprak Kullanımı gibi ana başlıklarda toplanan Komisyon 
ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durmuş ve bu konuda önemli 
tespitlerde bulunmuştur. (The Brundtland Commission’s Report-10 Years). Raporda Sür-
dürülebilir Kalkınma; “gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını yok 
etmeden şu anki ihtiyaçların karşılanabildiği kalkınma” olarak tanımlanmaktadır (World 
Commission on Environment and Development 1987: 8). Komisyon raporunda bu tür 
kalkınmanın etkin olarak yürütülebilmesi için: ekonomik, sosyal ve politik konuların 
çevre ile ilişkilendirilmesi; sürdürülebilir kalkınmanın bir sosyal değişim modeli içinde 
sunulması, küresel ilginin çekilmesi, teknoloji ve sosyal organizasyonların konuya dâhil 
edilmesi; yoksulluğun (özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki) azaltılması, gelecek nesle 
ilişkin sorumluluğun geliştirilmesi ve hükümetlerin bu konuda yasal tedbirler almasının 
gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Sürdürülebilirlik; Mevcut 
zenginliklerin ve doğanın gelecek 
nesillere aktarılması; zenginden 
fakire, mevcut nesilden gelecek 
nesillere, insan türünden insan 
dışı türlere (bitkilere, hayvanlara) 
doğru zenginliklerin yeniden 
dağıtımı ile ilgili bir problemdir.

4

Sürdürülebilir Kalkınma; “gelecek 
neslin kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilme imkânlarını yok 
etmeden şu anki ihtiyaçların 
karşılanabildiği kalkınma” olarak 
tanımlanmaktadır.
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Sürdürülebilir Kalkınma konusunda birçok model öngörülmesine karşın (İdeal, Güç-
lü, Zayıf ve Kirlilik Kontrolü Modelleri gibi) hepsini kapsayan İdeal modelin normatif 
prensiplerine baktığımızda konunun kapsamı daha da belirginleşmektedir. Buna göre 
sürdürülebilir kalkınmanın normatif prensiplerini; Müşterek fakat farklılaştırılmış sorum-
luluklar; Nesillerarası eşitlik, Nesil içi eşitlik, Adalet, Katılımcılık ve Cinsiyet Eşitliği olarak 
sıralayabiliriz (Baker, 2006: 36). 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Göstergeleri
Sürdürülebilir kalkınma kavramını çevre ve bileşenlerinden ayrı olarak incelemek müm-
kün değildir. Bu nedenle sürdürülebilirlik kavramı ile çevre kavramı hemen tüm eserlerde 
birlikte kullanılmıştır. Bu kavram ekolojik ekonomi içinde değerlendirilen bir alt başlığa 
dönüşmüştür. Hatta doğrudan ekolojik ekonomi içinde sürdürülebilir kalkınmanın gös-
tergelerini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalara göre sürdürülebilir kal-
kınmanın göstergeleri; Ekonomik Rasyonalite, İklim Değişimleri, Refah, Doğal Sermaye 
Hesapları, İnsan-Çevre Etkileşimi, Ekolojik Etkinlik gibi çok farklı alanlarda ölçülebil-
mektedir	(Lawn,	2006).

Konuya uluslararası boyutta bakıldığında çevresel olarak sürdürülebilir kalkınma 
amacının tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun olduğu açıkça görülebilir. Bu nedenle çev-
resel olarak sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen küresel çaplı temel politikaların üretil-
mesi kaçınılmazdır. Makro düzeyde iki temel politikanın sınırlarını aşağıdaki tablo yardı-
mıyla belirlemeye çalışalım:

Yeniliği yönlendirmek için daha temiz süreçlere ve düşük/girdi çıktı oranlarına yol açan
politikalar

•	 Hava,	su,	toprak	ve	ürün	kalite	standartlarını	belirlemek	şeklinde	doğrudan	düzenleme

•	 Kirletme	ve	ürün	vergileri	gibi	izin/maliyetler	yönünde	iktisadi	araçlar	kullanma

•	 Satın	alma,	doğrudan	Ar&Ge	desteği	veya	dolaylı	yardım

•	 Sosyal	bağlantıları	değiştiren	politikalar,	sosyal	ikna	yolları,	talep	ve	yapıcı	teknoloji	de-
ğerlendirmeleri

Yenilik sürecini etkileyen ve yeni bilginin yayılmasını garantileyen politikalar

•	 Mümkün	olan	her	yerde	kısa	sürede	geliştirilen	küçük	projelerle	çok	sayıda	örgüt	ve	fir-
manın	katıldığı	ortak	AR&GE	programlarında	geliştirilen	fikirlerin	ve	ilkelerin	hayata	geçi-
rilmesi

•	 Yenilik	projelerinin,	ağ	(network)	yoluyla	önemli	araştırma	enstitüleri,	 firmalar	ve	diğer	
örgütlere	bağlanılarak,	adem-i	merkeziyetçi	bir	yapı	oluşturulması

•	 Tanıtım	projeleri	ve	teknoloji	transfer	programlarının	geliştirilmesi

Yukarıdaki temel politikaların özüne bakıldığında, yeniliğin önünü açmanın esas ol-
duğu görülmektedir. Elbette bu tüm bu politikaların amacı sürdürülebilir kalkınmanın 
temel felsefesine uygun olarak mevcut kaynakların etkin kullanımını, daha adil dağılımını 
ve gelecek nesillere devrini sağlamaktır.

Sosyal politikanın temel amacının da mevcut refahın adil dağılımı ve gelecek nesillere 
devri olduğu düşünüldüğünde, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal politikanın aynı doğrul-
tuda hareket ettiğini görmemiz ve böylece ilişkilendirmemizi rasyonel tabana yerleştire-
bilmemiz mümkün olacaktır. 

Sürdürülebilir Toplumun Etik Yapısı ve Yenilik İhtiyacı
Sürdürülebilir toplum, yaşamaktan haz aldığımız bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu amaçla mevcut süreçlerin daha insani ve kaliteli bir şekle dönüştürülmesi temel amaç 

Tablo 7.3
Çevresel Olarak 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacını 
Destekleyen Temel 
Politika Seçenekleri

Kaynak: Soete ve 
Freeman,Yenilik 
İktisadı, 477.
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olarak belirmektedir. Ancak, mevcut ekonomik düzenin üretim esasları, kâr amacının 
kutsallaştırıldığı bir görünüme sahiptir. Oysa sürdürülebilir bir toplum için fedakârlıklar 
kaçınılmazdır ve bu fedakârlığın tüm üretim ve tüketim aktörleri arasında adil olarak pay-
laşılması gereklidir.

Toplumda bir başkasının faydasını gözeterek hareket etmek, anaakım iktisadi ideo-
loji olarak Kapitalizm temel felsefesine aykırılık teşkil eder. Neticede klasik kapitalizm 
bireysel faydanın maksimizasyonu üzerine odaklanmıştır ve bireyin yükselen değeri doğal 
olarak toplumun değerini yükseltir inancına sahiptir. Ancak çevre ile ilgili konular, dönü-
şen kapitalist algıda belirgin farklılıklar oluşturmuştur. Artık bireysel menfaatler, içinde 
yaşadığımız ortamın kalitesizliği nedeniyle tehdit altındadır. Bu nedenle kapitalist sürecin 
üretim tarzlarında da daha çevreci ve duyarlı bir sezişin oluşması kaçınılmazdır.

Kapitalist algıdaki değişim çabalarına rağmen çevre konusunun, onu bu noktaya ge-
tiren bir sistemin kontrolüne bırakılmaması gerektiğini savunan görüş, yeni bir iktisadi 
akım olarak yeşil ekonomi kavramını geliştirmiştir. Bu akım, üretim süreçlerinin baştan 
kurgulanarak diğer ekonomik ideolojilerden de yararlanarak yeni bir dünya düzeni oluş-
turulması yönünde çaba sarf etmektedir. Mevcut tüketim taleplerini düzeyini karşılayabi-
lecek düzeyde bir üretim süreci oluşumu başarıp başaramayacağı tartışmalarını (Özdemir 
ve Erdoğan, 2012) bir yana bırakarak yeşil ekonominin çevre ve sosyal politika alanındaki 
yerini belirlemeye çalışalım.

YEŞİL EKONOMİ
Yeşil ekonomi, mevcut ekonomik düzenin yaptığı tahribatlara karşı, dünyanın sürdürüle-
bilir bir yaşam alanı olarak kalmaya devam etmesi için alternatif yaklaşımlar ileri süren, 
çevreye duyarlı, kuvvetli felsefi altyapısı bulunan ve gelişmekte olan bir iktisat koludur 
(Kennet, 2010:10). Yeşil ekonomi sadece çevre ile ilgili değil, iktisadi etkinlik ile ilgili bir 
düşünce sistematiğidir(Kennet ve Heinemann 2011:22). Bu kapsamda insan medeniyeti 
ve doğal ekosistem arasında bir ilişki kurarak dünyadaki yaşamımızın devamlılığı ve gele-
cek nesillere sağlıklı devri ile fikirler geliştirir (Kennet 2010:11).

Sosyal ve politik alanda çok disiplinli, kompleks ve holistik metodların/hükümetlerin 
bulunması doğaldır. Bu yapı aynı alanda varlık gösteren yeşil ekonomi için de benzer sü-
reçler ifade eder. Yeşil ekonominin bu çapta değerlendirilebilmesi için onun üzerine ku-
rulduğu temellere kısaca değinmek doğru olacaktır. Elbette bu açıklamaların temel amacı 
yeşil ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı daha iyi kavramak ardın-
dan da bu bağlantının sosyal politika ile ilişkisini ortaya koyabilecek altyapıyı kuvvetlen-
dirmektir. Bunlardan ilki yeşil ekonominin felsefi dayanakları, diğeri ise bu dayanaklarla 
kesişen yeşil ideolojilerdir.

Yeşil Ekonominin Felsefi Dayanakları
Yeşil Ekonominin felsefi dayanakları, günümüzde birçok alanda, özellikle de iktisadi 
alanda ektilerini göstermiş ortak felsefi düşüncelere dayanmaktadır. Bunları; Aydınlan-
ma, Eleştirel Kuram, Feminizm ve Post Modernizm gibi ana arter felsefi düşünceler ile 
Meadows’un ünlü ‘Büyümenin Sınırları’ Perspektifinin Yeşil Ekonomi üzerine etkileri ol-
mak üzere beş alt başlıkta toplamak mümkündür (Kennet 2010; 31).

Aydınlanma: On yedinci yüzyılda temelde Fransız akımı olarak ancak sonradan önem-
li bir şekilde İngiliz ve Alman katkısıyla ortaya çıkmış entelektüel bir devrimdir (Hawt-
horn,	1976:10).	Fransız	Rousseau,	 İngiliz	Bacon,	Newton	ve	Locke,	 İskoç	Hume	ve	Al-
man Kant dünya çapında tanınan en önemli düşünürlerinden sadece bazılarıdır. Bilimsel 
açıdan bakıldığında ise, Marx, Hegel, Durkheim, Bachelard, Kuhn ve Walras en önemli 
temsilciler olarak kabul edilmektedir. Aydınlanma insanların kendi hâkimiyetlerini kura-

Holistik Metod: Bireysel ve 
toplumsal ihtiyaçların çeşitliliği 
nedeniyle, hizmetlerin 
planlanması ve ulaştırılmasında 
bölümlenmiş çoklu ajanslara sahip 
sosyal devlet yapısı
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rak korkularından bağımsız bir düşünce sistematiğine ulaşması üzerine kuruludur. Kendi 
iç döngüsünde dayanışma ve eşitliği içerir. Yeşil ekonomi de bu ilkeleri kendine düstur 
edinerek temel felsefesini aydınlanmaya dayandırmaktadır. Yeşil ekonomi doğanın insan 
eliyle tahribinin rasyonel akılla durdurulması ve kontrolün ele alınması taraftarıdır. Bu-
nun yanında aydınlanmanın seküler ve bilimsel algısıyla, benimsediği demokrasi stilleri, 
özgürlük, anlayış, eşitlik ve diğer rasyonel değerleriyle de uyuşmaktadır (Kennet and He-
inemann, 2011: 46).

Eleştirel Kuram: Eleştirel Kuram, her şeyin ve her düşüncenin akılcılığı ve eleştirisi 
üzerine kurulan sistematik bir yapılanmayı içermektedir. Teori her şeyden önce eleştirinin 
eleştirilmesini önermektedir. Eleştirel kuram, pozitif düşünce algısının başlangıcını oluş-
turur. Eleştirel kuram akılcı bir algı ile doğa bilimlerinin yöntemlerini insan ve toplum 
bilimlerine uygulanması gerektiğini savunur. Bu argümanla doğanın ve toplumun birbi-
rinden ayrı olarak düşünülmeyeceğine ve insanla doğa arasındaki ilişkinin kopmasının 
toplumsal yapıda telafisi güç sorunlar oluşturacağı belirtilmektedir (Held, 1995; 141). Bu 
kapsamda da yeşil ekonomi ve eleştirel kuram felsefi ortaklığa sahiptir.

Feminizm: On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, kadınların eşitlik, sosyal adalet, sos-
yal, ekonomik ve politik hakları açısından ortaya çıkan ve gelişen bir akımdır. İngiliz yazar 
Mary Wollstonecraft’ın Kadın Haklarının Müdafaası (Vindication of the Rights of Woman) 
(1792) adlı eseri bu konuda ilk çalışmalardan biridir. Yeşil Ekonominin en önemli ilgi 
alanlarından biri kadın ve eşitlik üzerine yoğunlaşmıştır. Yeşil ekonomi teorisinde kadının 
doğurganlığı ve anaçlığı doğa ile özleştirilmekte, kadın doğanın temsilcisi olarak algılan-
maktadır (d, Eaubonne, 1974: 88). Bu nedenle kadın ve eşitlik üzerine olan söylemlerin 
yeşil ekonomi tarafından benimsenmesi doğaldır. 

Post modernizm: Bilinen düşünce yapılarını eleştirel kuramın da ötesinde dönüşüme 
uğratarak, yeni bir düşünce yapısı ve yaşam biçimi oluşturma çabasıdır. Post modernizm 
bütünleştirici yapısı ile üretim ve çevre üzerinde dengeli politikaların izlenmesi taraftarı-
dır. Post modernizm, çevreci yaklaşımı herkesin ortak alanı olarak algılayarak, bir diğeri-
nin yaşam alanını koruyan etik davranış prensibi gereği yeşil ekonomi felsefesini destek-
lemektedir (Hay, 2002, 53). 

Roma Kulübü Nisan 1968 yılında İtalyan bir sanayici olan Aurelio Peccei ve İskoç bir 
bilim adamı olan Alewander King liderliğinde 35 kişilik bir grup tarafından kurulmuştur. 
Roma	Kulübünün	toplumun	ilgisini	çekmeyi	başardığı	yapıtı	 ‘Büyümenin	Sınırları’	(Li-
mits to Growth) isimli neredeyse dünyada en iyi bilinen çevreye yönelik iktisadi bir kitap/
rapor olma özelliğini taşımaktadır. Büyümenin Sınırları tezi, yeşil ekonominin felsefi alt-
yapısının en belirgin somut göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Yeşil İdeolojiler
Yeşil ideolojiler birçok ana etmenden etkilenerek kendine bir çerçeve oluşturmuştur. Bun-
ları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Ekolojizm: Çevre krizinin insanoğlunun en öncelikli konularından biri olduğunu ve 
diğer tüm düşüncelerin bu konunun alt kollarını oluşturduğunu ileri süren düşüncedir. 
Yeşil ekonominin üst ideolojisi olarak kabul edilebilir.

Hayatta Kalmacılık (Survivalism): Herkesin bu dünyayı paylaştığını ancak birilerinin 
sorumsuzca/dikkatsizce kirlettiğini ileri süren görüştür. ABD menşeli bir ekol olan bu 
ideoloji daha çok vahşi alanların korunması ile ilgili fikirleri savunmaktadır. En tanınmış 
teorisyeni Hardin’dir.

Ekofeminzm: Doğal dünyanın istismarı ile kadının istismarı ve küçümsenmesi arasın-
dan güçlü bir ilişki kuran ve kadının her zaman doğaya erkekten daha yakın olduğunu ile-
ri süren bir düşüncenin ideolojik yapılanmasıdır (d, Eaubonne, 1974: 12). Ekofeministler 

Aydınlanma, Eleştirel Kuram, 
Feminizm ve Post modernizm yeşil 
ekonominin felsefi dayanaklarını 
oluşturmaktadır.

Yeşil ideolojiler; Ekolojizm; 
Survivalism, Ekofeminzm, 
Ekososyalizm ve Muhafazakârlık 
çerçevesinde oluşmuştur.
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kadının üstünlüğünün doğal hazine ile bağlantılı olduğuna inanırlar ve ‘kadın’ ilgi, şefkat 
ve anaçlığının kalitesi gereği özellikle ekolojik topluma uygundur (Mellor, 1997; 8).

Ekososyalizm: Dünyadaki çevreci tahribatların büyük bir kısmının mevcut piyasa sis-
teminden kaynaklandığını eğer çevrenin gelecek nesillere devredilmesi isteniyorsa Kapi-
talizmin yıkılması gerektiğini savunan görüştür (Ryle, 1998).

Muhafazakârlık: Doğrudan yeşil ekonomi ile ilişkisi olmamakla birlikte, mevcut dü-
zenin korunması ana felsefi çerçevesinde çevreci yaklaşımlara temel teşkil etmektedir. Bu 
algıya göre eskinin/mevcudun korunması muhafazakârlık söylemine daha uygundur.

Yeşil Ekonomi konusunu, mevcut iktisadi düzen çerçevesinde sürdürülebilirlik ölçüsünde 
değerlendiriniz.

Yeşil Ekonomi ve Sosyal Politika
Yeşil ekonomi ve sosyal politika ilişkisinin temelini, sürdürülebilir refah toplumu hedefi 
oluşturmaktadır. Sosyal politikalar, refah ve refahın dağılımı ile ilgili düzenlemeleri esas 
alır ve bu kapsamda yeşil ekonominin sürdürülebilir toplum hedefi ile kesişir (Barry ve 
Doherty, 2004: 129).

Faydacı (pragmatist) yeşil ekonomistler, çevresel hedeflerin başarılabilmesi için devle-
tin sahip olduğu tüm kurumsal yapılanma ile konuya sahip çıkması gerektiğini vurgula-
maktadır. Bu yapılanmalar, genellikle sosyal politikaların yürütülmesini de sağlayan ku-
rumlardan oluşmaktadır. Çevresel düzenlemeden üretim süreçlerinin dönüşümüne kadar 
tüm konular devletlerin önderliğinde gerçekleştirilmelidir (Doherty, 1992: 102). Bunun 
yanında temelde devletçi görüşe sahip fakat farklı bir bakış açısı benimseyen ekole göre, 
devlet çevre ve ilgili konularda fazla öne çıkartılmamalı, imtiyazlı hale getirilmemelidir. 
Çevreye ilişkin konular, sosyal politikalar içinde hak ettiği yeri almalı ve sosyal politikanın 
modernleşmesi yönündeki dönüşümünün de öncüsü olmalıdır (Barry, 1999: 22 ve Jacops, 
1999: 12). Bu görüş aynı zamanda yeşil hareketin toplum temelli bir yapı olması ve kendi 
dinamiği ile kuvvetlenmesi gerektiğini savunmaktadır (Jacops, 1996: 100).

Yeşil ekonomi, sahip olduğu yenilikçi yapılanması ile sosyal politikaların da yönünü 
değiştirmeyi hedeflemesine rağmen, mevcut dünya yapısı içinde çok da etkin olduğu söy-
lenemez. Birçok ülkede yeşil partilerin genel siyasi konjonktür içinde kuvvetli olmadığı 
görülmektedir. Mevcut sosyal politika uygulamalarının sürdürülebilir olması yönünde 
moral değerleri yüksek tavsiyelerde bulunmasına rağmen, geleneksel sosyal politikaların 
kısa zamanda istenen yönde dönüştürülmesi mümkün görülmemektedir (Fitzpartick ve 
Cahill, 2002: 10). Ancak bu durum yeşil ekonomi ile sosyal politikaların bağını koparmaz. 
Aksine dönüşüme olan inançla orantılı olarak kuvvetlendirmektedir.

ÇEVRE VE SOSYAL POLİTİKA ALANINDA GÜNCEL 
TARTIŞMALAR
Çevre ve refah ilişkisi sosyal politika akademik alanında gün geçtikçe daha da yoğunlaşan 
biçimde tartışma konusu yapılmaktadır. Özellikle demokrasi, sosyal ilişkiler ve çevreci 
refah makro bileşenlerde (Hoggett, 2004: 140), yeşil vatandaşlık (Dean, 2004: 22), temel 
gelir ve yeşil sosyal politika (Fitzpatrick, 2002: 138), gelecek nesiller için refah üretme po-
litikaları	(Fitzpatrick,	2004:	38),	Beslenme	kalitesi-sosyal	politika	ve	çevre	ilişkileri	(Lang,	
Barling ve Caraher, 2004: 70) gibi konular son dönem sosyal politika tartışmalarında ye-
rini almıştır. Sürdürülebilir tüketim konusunda çevre politikalarının ve sosyal bilimlerin 
önemi vurgulayan çalışmalar yanında (Murphy ve Cohen: 2001: 225) yeni sosyal politika 
algısı ile desteklenen yeşil toplumda çevresel vergilendirme gibi konular da (Robertson, 
2002: 190) literatürde ilgi odağı olma yolunda ilerlemektedir.
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Çevre konusunun diğer tüm alanlar gibi sosyal politikaları da etkilemesi kaçınılmaz-
dır. Ancak görünen odur ki, sosyal politikaların dönüşüm süreçlerine yeşil ekonominin 
katkısı, mevcut politikaların çevresel faktörler göz önünde tutularak yeniden düzenlen-
mesi yönündedir. Yoksa temel sosyal politika bileşenleri olan, sosyal güvenlik, konut poli-
tikası, sağlık politikası, sosyal çalışma ve eğitim (Bu beş bileşen sosyal politika literatürün-
de ‘Beş Büyükler’ (Big Five) olarak anılmaktadır Spicker, 1995) gibi ana arterlerin yeniden 
üretilmesi gibi bir çaba yoktur. Mesele bu politikaların çevreye duyarlı şekilde yeniden 
düzenlenmesinden ibarettir.
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Özet

Çevre politikalarının gelişimini ve nedenlerini tartışmak.
 Çevre politikaları yaşanabilir bir dünya oluşturmak 
için gündeme gelmiştir. Günümüzde sürdürülebilir 
kalkınmanın temel bileşeni olarak, kirlilik sorunları, 
kaynakların tükenme sorunları ve refahın yeniden 
üretimi ile yaşam kalitesine yönelik sorunlar olmak 
üzere üç bileşende değerlendirilmektedir. Çevreye 
ilişkin politikaların üretilmesinin kökeni sanayileş-
meye dayanmaktadır. Her iki dünya savaşı da çevreye 
önemli tahribatlar vermiştir. Bunun yanında; kont-
rolsüz ve çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı, giderek 
ısınan dünya, asit yağmurlarına yol açacak derecede 
hava kirliliği, su ve yaşanabilir alanların azalması ile 
teknoloji üretiminin ve bizatihi teknolojinin kendisi-
nin çevreye verdiği zararlar çevre politikalarının ge-
lişmesine neden olmuştur.

Çevre politikalarının; hedef, öncelik, ilke ve araçlarını 
sıralamak.
 Çevre politikasının temel hedefi insanlığın daha ka-
liteli bir çevrede yaşamını sürdürmesi ve bu çevrenin 
gelecek nesillere aktarılabilmesidir. Türkiye’nin Ulu-
sal Çevre Stratejisi Eylem Planına da (1998) yansı-
yan hedefleri: 1- Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, 
2- Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılma-
sı, 3- Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik, 
4- Çevre ile ilgili sürdürülebilir uygulamaların des-
teklenmesi, 5- Çevresel tehlikelerin asgari düzeye in-
dirilmesi olarak sıralayabiliriz. Temel hedefe ulaşıla-
bilmesi için belirlenen ön hedefleri ise;
1. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
2. Çevre bilincinin geliştirilmesi,
3. Çevre duyarlılığının geliştirilmesi,
4. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi,
5. Sürdürülebilir nitelikteki ekonomik gelişmeye 

katkı,
6. Sürdürülebilir nitelikteki toplumsal gelişmeye 

katkı,
7. Sürdürülebilir nitelikteki kültürel gelişmeye katkı 

olarak sıralamak mümkündür.
 Çevre politikalarının önceliği insan olmakla birlikte 

dünyada yaşayan her canlının da hakkı olduğunu ileri 
süren görüşlere göre ise çevre politikalarının geniş an-
lamda önceliğinin, doğanın dengesini bozmadan tüm 
canlı nesilleri sağlıklı olarak yaşatabilmek ve bunların 
çevresindeki cansız varlıkları da koruyarak geleceğe 
devredebilmek olduğu söylenebilir.

 Çevre Politikasının, temel yol gösterici ilkeleri ile 
doğrudan ilkeleri olmak üzere iki yönlü ilkesel yapısı 
bulunmaktadır. Çevre stratejisinin temel yol gösterici 
ilkelerini;
1. Demokratik ve katılımcı mekanizmaların kulla-

nılması,
2. Uzlaşma ve sahiplenmeye (Gönüllülük) önem 

verilmesi,
3. Verimlilikle ekonomik rasyonalitenin kaynaştırıl-

maya çalışılması,
4. Öncelikli eylemlerin eşgüdümü ve içselleştirilmesi,
5. Çözümlerin uygun düzeylerde yerelleştirilmesi 

şeklinde sıralayabiliriz.
 Doğrudan çevre politikası ilkelerini ise;

1. Kirleten Öder İlkesi,
2. Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,
3. Bütünleştirme İlkesi,
4. Önceden Önleme İlkesi,
5. İşbirliği İlkesi,
6. Sakınma (İhtiyat) İlkesi,
7. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi olarak sıralamak 

mümkündür.
 Çevre politikasının araçları ise Mevzuata Yönelik 

Araçlar, Ekonomik Araçlar olmak üzere ikiye ayrıla-
bilir. Mevzuata Yönelik Araçlar, çevre konusunu ilgi-
lendiren doğrudan ya da dolaylı yasal düzenlemeler 
iken genellikle vergiler yoluyla mali politikalar ara-
cılığı ile yürütülen faaliyetler ise ekonomik Araçlar 
içinde yer alır. Ancak kimi zaman kullanılan Bağışlar 
(Karşılıksız ve Koşullu), Teşvik Ödemeleri, Vergi İn-
dirimleri gibi uygulamalar da vergi dışı araçlar kapsa-
mında ekonomik araçlar içinde yer alabilir.

Uluslararası ve ulusal çevre politikalarını ve kaynakla-
rını belirlemek.
 Çevre, tüm dünyanın sahip çıkması gereken bir konu-
dur. Bu nedenle standart uygulamaların yapılabilme-
si için birtakım uluslararası kuruluşlar ve oluşumlar 
eliyle çeşitli bildirge, sözleşme, anlaşma vb. belgeler 
üretilmiştir. Söz konusu uluslararası kuruluşları; Bir-
leşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ör-
gütü (OECD), Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Kuzey 
Atlantik Paktı (NATO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Örgütü (OSCE), Avrupa Çevre Ajansı ve ile Danışma 
Forumu, Dünya Bankası, Sivil Toplum Kuruluşları gibi 
Çevre Alanında Diğer Kuruluşlar olarak sıralamak 
mümkündür. 

1
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 Bunun yanında küresel çapta bölgesel düzenlemelere 
de rastlanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 
Afrika İnsan ve Halklar Hakları Şartı, Amerika İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Asya İnsan Hakları Bölge Konse-
yi bu düzenlemeler örnek olarak verilebilir.

 Türkiye’de çevre politikalarına ilişkin temelin III.Beş 
Yıllık Kalkınma Planında (1973-77) atıldığı söylene-
bilir. Çevre politikaları, çeşitli uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde ikisi doğrudan ikisi dolaylı olmak üzere 
toplam dört bakanlık bünyesinde yürütülmektedir. 
Doğrudan ilgili bakanlıklar; Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, dolaylı ilgili 
bakanlıklar ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıralanabilir.

 Türkiye’de çevre konusunda oluşmuş Mevzuat; Hava, 
Su, Toprak, Orman, Gürültü, Sulaklalan, Katı atık ve 
Deniz olmak üzere sekiz ana başlık altında sınıflan-
dırılabilir ve mevzuat altyapısının kuvvetli olduğu 
söylenebilir. Ancak çevre konusunda faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütlerinin ve bunlara üyeliğin yeterli 
seviyede olduğu söylenemez. 

Sosyal politikada çevre fikrinin gelişimini açıklamak.
 Çevresel fikirler, sosyal politikayı 1990’ların başların-
dan itibaren etkilemeye başlamıştır. 90’lı yıllar yeşil 
ekonominin sosyo-politik yazınsal alanda hızlı üreti-
min olduğu bir dönemdir. Ancak 2000’li yılların baş-
larında hala yeşil ekonomi ve sosyal politikaya yönelik 
eserler konunun genel çerçevesinin çizilmesine ve tar-
tışılmasına yönelik başlangıç kitapları olma özelliğini 
taşımaktadır.

Yeni bir iktisadi alan olarak “Yeşil Ekonomi” ile çevre ve sos-
yal politika alanına ilişkin güncel tartışmaları açıklamak.
Yeşil ekonomi, mevcut ekonomik düzenin yaptığı 
tahribatlara karşı, dünyanın sürdürülebilir bir yaşam 
alanı olarak kalmaya devam etmesi için alternatif yak-
laşımlar ileri süren, çevreye duyarlı, kuvvetli felsefi 
altyapısı bulunan ve gelişmekte olan bir iktisat kolu-
dur. Yeşil ekonomi sadece çevre ile ilgili değil, iktisadi 
etkinlik ile ilgili bir düşünce sistematiğidir. Bu kap-
samda insan medeniyeti ve doğal ekosistem arasında 
bir ilişki kurarak dünyadaki yaşamımızın devamlılığı 
ve gelecek nesillere sağlıklı devri ile fikirler geliştirir.

 Felsefi olarak; Aydınlanma, Eleştirel Kuram, Femi-
nizm, Postmodernizm gibi alanlara dayanır. Ayrıca 
1968 tarihinde kurulmuş Roma Kulübü’nün de felsefi 
altyapısında önemli yeri bulunmaktadır.

 Yeşil İdeolojiler ise; Ekolojizm; Hayatta Kalmacı-
lık (Survivalism), Ekofeminzm, Ekososyalizm ve 
Muhafazakârlık çerçevesinde oluşmuştur.

 Yeşil ekonomi ve sosyal politika ilişkisinin temelini, 
sürdürülebilir refah toplumu hedefi oluşturmaktadır. 
Sosyal politikalar, refah ve refahın dağılımı ile ilgili 
düzenlemeleri esas alır ve bu kapsamda yeşil ekono-
minin sürdürülebilir toplum hedefi ile kesişir.

 Çevre ve refah ilişkisi, sosyal politika akademik ala-
nında gün geçtikçe daha da yoğunlaşan biçimde tar-
tışma konusu yapılmaktadır. Özellikle demokrasi, 
sosyal ilişkiler ve çevreci refah makro bileşenlerde 
yeşil vatandaşlık, temel gelir ve yeşil sosyal politika, 
gelecek nesiller için refah üretme politikaları, Bes-
lenme kalitesi-sosyal politika ve çevre ilişkileri gibi 
konular son dönem sosyal politika tartışmalarında 
yerini almıştır. 

 Sürdürülebilir tüketim konusunda çevre politikaları-
nın ve sosyal bilimlerin önemi vurgulayan çalışmalar 
yanında yeni sosyal politika algısı ile desteklenen yeşil 
toplumda çevresel vergilendirme gibi konular da gün-
cel tartışmalar içinde yer almaktadır.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki konulardan hangisi çevre tartışma alanı sınıf-
landırılması dışındadır?

a. Toprağın kirlenmesi sorunu
b. Kaynakların tükenmesi sorunu
c. Yeşil alanların çoğalması sorunu
d. Refahın yeniden üretimi sorunu
e. Yaşam kalitesine yönelik sorunlar

2. Aşağıdakilerden hangisi çevre politikaları üretme ihtiya-
cına neden olan konulardan değildir?

a. Sanayileşme
b. Dünya savaşları
c. Kentleşme
d. Nüfus azalışı
e. İklim değişikliği

3. Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması,
 Altyapı ve hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,
 Kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik 
Yukarıda sayılan faaliyetler çevre politikasının hangi bileşe-
nini oluşturur?

a. Hedeflerini
b. Sürdürülebilirliğini
c. İlkelerini
d. Araçlarını
e. Kaynaklarını

4. Yaptığı doğrudan fiil nedeniyle kirliliğe sebep olmasa da, 
dolaylı olarak kirliliğe sebep olan kişi ya da kurumların so-
rumluluğunu anlatan çevre politikası ilkesi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Kirleten önder ilkesi
b. Kirletenin kusursuz sorumluluğu ilkesi
c. Bütünleştirme ilkesi
d. Önceden önleme ilkesi
e. İşbirliği ilkesi

5. Aşağıda sıralananlardan hangisi çevre politikalarının 
uluslararası kaynakları içinde gösterilemez?

a. Birleşmiş Milletler (UN)
b. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
c. Avrupa Birliği (EU)
d. Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
e. Uluslararası Para Fonu (IMF)

6. Türkiye’de çevre politikalarına ilişkin düzenlemelerin te-
meli hangi dönemde dayanmaktadır?

a. Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktadır
b. 1923 Cumhuriyetin ilanı ile ilk düzenlemelere rast-

lanmaktadır
c. III. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-77) dönemine 

dayanmaktadır
d. 1980 İhtilalı sonrası politikalara dayanmaktadır
e. Çevreye ilişkin düzenlemelere 2000’li yıllardan sonra 

rastlanmaktadır 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevre konusunda 
oluşmuş mevzuat sınıflandırması içinde yer almamaktadır?

a. Hava kirliliğine ilişkin mevzuat
b. Su kaynaklarının yönetimine ilişkin mevzuat
c. Toprak ve Mer’a kaynaklarının yönetimine ilişkin 

mevzuat
d. Gürültü sorunlarına ilişkin mevzuat
e. Nükleer ve uzay çalışma sorunlarına ilişkin mevzuat

8. “Gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme 
imkânlarını yok etmeden şu anki ihtiyaçların karşılanabildi-
ği kalkınma” ifadeleri ile Brundtland Raporunda tanımlanan 
kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Dengeli kalkınma
b. Dengesiz kalkınma
c. İktisadi kalkınma
d. Sürdürülebilir kalkınma 
e. Sosyal kalkınma

9. “Mevcut ekonomik düzenin yaptığı tahribatlara kar-
şı, dünyanın sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak kalmaya 
devam etmesi için alternatif yaklaşımlar ileri süren, çevreye 
duyarlı, kuvvetli felsefi altyapısı bulunan ve gelişmekte olan 
bir iktisat kolu” aşağıdakilerden hangisidir?

a. Neo-Klasik İktisat
b. Yeşil İktisat
c. Heteradoks İktisat
d. Feminist İktisat
e. Talep yönlü (Keynesyen) iktisat

10. Aşağıdakilerden hangisi “Yeşil İdeolojiler” arasında sıra-
lanamaz?

a. Septisizm 
b. Ekolojizm
c. Ekofeminizm
d. Ekososyalizm
e. Muhafazakarlık
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Yaşamın İçinden

    30 Mayıs Çarşamba

Haydi Atık Pil Toplamaya
İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini yaygınlaştır-
mak amacıyla 1998 yılından bu yana her yıl Çevre Hafta-
sı etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü ‘Atık Pil Toplama 
Kampanyası’nın 15.sini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. 
Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bı-
rakabilmek, çocuklar başta olmak üzere toplumda çevre bi-
lincini geliştirmek için yapılan kampanya bu yıl 5-7 Haziran 
2012 tarihleri arasında düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Taşınabi-
lir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde 
gerçekleşecek olan atık pil toplama kampanyasına katılmak 
isteyenler, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pillerini be-
lirtilen tarihlerde belediyenin giriş kapısında kurulacak olan 
stanttaki kumbaralara tarttırarak teslim edebilirler. 
BİRBİRİNDEN	CAZİP	ARMAĞANLAR	VAR
Çevreye ve doğanın korunmasına duyarlılık gösteren çevre 
dostlarının topladığı pillerle, kampanya her geçen yıl güç ka-
zanıyor. Çevre Haftası boyunca sürdürülen kampanya çerçe-
vesinde 2007 yılında 8 ton, 2008 yılında 8.6 ton, 2009 yılında 
13.4 ton, 2010 yılında 21.1 ton, 2011 yılında ise 25 ton atık pil 
toplanmış ve uygun şartlarda doğaya zarar vermeden berta-
raf edilmişti. 
DERECEYE	GİRENLERE	ÖDÜL
Kampanyada toplanan atık piller; okullar, çocuklar, anaokul-
ları, yetişkinler, gençler, şarjlı piller ile firmalar-kurumlar ol-
mak üzere yedi kategoride değerlendirilecek. Her kategoride 
ilk üç dereceye girenlere bisiklet, fotoğraf makinesi, dizüstü 
bilgisayar, mp3, kol saati, Ipod Shuffle, akülü Scooter, masa 
tenisi, satranç eğitim panosu, satranç takımı, kitap seti, spor 
seti gibi teşvik ödülleri verilecek. Ödüller, 12 Haziran 2012 
tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek tören-
le sahiplerini bulacak.
DOĞAL	KAYNAKLAR	KİRLENMİYOR
Kullanılmış pillerin doğaya gelişigüzel atılması, içindeki civa, 
kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçmesi 
sonucu doğal kaynakların kirlenmesine neden oluyor. Kam-
panya, içme suyu ve besin zinciriyle de insan sağlığı için ciddi 
tehlikelere yol açan bu durumun önüne geçmeyi hedefliyor. 
Metropol alan sınırları içinde bulunan 21 ilçedeki okullara, 
muhtarlıklara, hastanelere, alışveriş merkezlerine, küçük 
ölçekli sağlık kuruluşlarına, fotoğraf stüdyolarına, askeri te-
sislere ile eczanelere dağıtılan atık pil bidonları ve toplama 

kutuları aracılığıyla toplanan binlerce ton pilin çevrede yara-
tacağı tahribatın da önüne geçiliyor. 
Toplanan piller, Harmandalı Düzenli Depolama Alanı’nda 
özel olarak hazırlanan Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylı 
Atık Pil Bertaraf Deposu’nda bertaraf ediliyor. Geri kazanı-
mı mümkün olan piller ise, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İt-
halatçıları Derneği (TAP) ile anlaşması bulunan elektrikli ve 
elektronik atıkların geri kazanım lisansına sahip işletmede 
geri kazanılıyor.

Kaynak: İZMİR

Okuma Parçası
Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel
Yansımalar 
“Bugünkü ve gelecek kuşakların temel gereksinimlerinin 
sağlandığı, yaşam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin 
korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yak-
laşımıyla akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşa-
ma hakkını gözeten politikyönetsel anlayışın egemen olduğu 
bir Türkiye” hedefine ulaşmak için gerekli araçların sergilen-
diği bu Raporun dayandığı temel ilkeler şöyledir:
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakla-
rın koruma/kullanma koşullarının belirlenmesi ve bu kay-
naklara herkesin adil ve sağlıklı ulaşımını sağlayacak bir 
çevre yönetiminin kurulması temel stratejik amaç olarak 
benimsenmelidir.
Çevre yönetiminin etkili bir biçimde işlemesinin ilk ko-
şulunu ekonomik ve toplumsal kararlar alınırken, çevresel 
değerlerin göz önünde bulundurulması oluşturmaktadır. Bü-
tün ekonomik ve toplumsal politikaların oluşturulmasında 
çevresel kaygıların da dikkate alınması, çevre ile ilgili mev-
zuatın öncelikli olarak uygulanmasına özel önem verilmesi, 
yönetimin bütün aşamalarında plan ve projeler hazırlanırken 
ekolojik verilerin dikkate alınmasına özen gösterilmesi, yasal 
düzenlemelerin ve çevresel değerleri korumaya yönelik yar-
gı kararlarının uygulanması konusuna özel önem verilmesi 
gerekmektedir.
Çevre yönetimi alanında daha etkin bir sistemin oluştu-
rulması için bugünkü kurumsal yapı gözden geçirilerek 
güçlendirilmeli; merkezi ve yerel yönetimlerde çevre poli-
tikalarının uygulanması sürecinde yer alan kurumlarda, ka-
pasite artırıcı ve kurumlar arası (kamu, özel sektör ve gönül-
lü örgütler, üniversiteler vb.) eşgüdümü sağlayan düzenekler 
oluşturulmalıdır.
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Çevre kalitesinin geliştirilmesi için katılımcılığı ve saydam-
lığı esas alan teşvik edici politikalar oluşturulmalı ve uygu-
lanmalıdır. Çevre ile ilgili karar alma süreçlerine özel sek-
tör- STK ve halkın aktif katılımının sağlanması için kamu 
kararlarına temel olan politikaların kamuoyu ile paylaşılması 
ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi önemlidir.

Kaynak: IX Kalkınma Planı 2007-2013, s.110 tam metin için 
bkz. http://plan9.dpt.gov.tr/oik22_cevre/cevre.pdf.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Çevre Konusunun Tartışma Ala-

nı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Çevre Politikaları Üretme İhti-

yacı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Çevre Politikalarının Hedef ve 

Öncelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Çevre Politikalarının İlkeleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çevre Politikaları 

ve Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Çevre Politikaları ve 

Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Çevre Yönetimine 

İlişkin Yasal Çerçeve” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Sürdürülebilirliğin Temelleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Yeşil Ekonomi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. a Septisizm; şüphecilik, bir konuya kolayca inanmaz-
lık demektir. Yanıtınız yanlış ise “Yeşil İdeolojiler” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Çevre politikaları giderek kirlenen dünyanın daha yaşanabi-
lir bir yer olması için üretilmiş politikalardır. Sanayileşmenin 
olumsuz etkileri ile I.ve II. Dünya savaşları, çarpık kentleşme, 
hızlı nüfus artışı, iklim değişiklikleri, hava ve su kirliliği ile 
teknolojinin olumsuz etkileri çevre politikalarının gelişmesi-
ne neden olan etkenler içinde sıralanabilir.

Sıra Sizde 2
Çevreyi ihmal ederek yürütülen politikalar, kısa, orta ve 
uzun vadede insanlığın zararına sonuçlar doğurmaktadır. Bu 
nedenle gerek ekonomik gerekse sosyal refaha ulaşılmasında 
çevre politikalar öncelikli ve hassasiyetle dikkate alınmalıdır. 
Aksi davranışlar, maddi olarak belki daha iyi durumda ol-
mamıza karşın yaşanabilir bir çevrenin yok olmasına neden 
olacaktır. Unutmayalım ki bu dünyadan başka yaşayacak bir 
yerimiz yoktur. Daha kaliteli bir hayat yaşayabilmek için çev-
reyi ve dünyayı korumalı ve kirletmemeliyiz.

Sıra Sizde 3
Çevre, tüm dünyanın sorunu olarak uluslararası çapta çözü-
me kavuşturulması gereken bir sorun olarak karşımıza çık-
mıştır. Bu nedenle uluslararası alanda standart uygulamalar 
geliştirmek için bir dizi kurum görevlendirilmiş ve düzen-
lemeler oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletler, Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, 
Kuzey Atlantik Paktı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ve 
Avrupa Çevre Ajansı bu amaç çerçevesinde de faaliyetlerini 
yürütmektedir. Bunun yanında Avrupa Komisyonu tarafın-
dan kurulan Danışma Formu, Dünya Bankası ve çeşitli sivil 
toplum kuruluşları da çevre politikalarını uluslararası düzey-
de yönlendiren kurumsal yapı içinde yer almaktadır.

Sıra Sizde 4
Çevresel fikirler, sosyal politikayı 1990’ların başlarından itiba-
ren etkilemeye başlamıştır. Bu yıllardan itibaren çeşitli alanlar-
da akademik çalışmalar üretilmeye başlanmış, bu çaba özellikle 
İngiltere ve benzer gelişmişlikteki Avrupa ülkelerinde sürdü-
rülebilir kalkınmaya olan ilgiyi canlandırmıştır. Fitzpatrick, 
Huby, Trainer, Cahill gibi yazarlar sosyal politika ve çevre hak-
kında çeşitli kitaplar yayınlamışlardır. Buna rağmen konu sos-
yal politika alanında hala yeterince yerini bulabilmiş değildir.

Sıra Sizde 5
Yeşil ekonomi, dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmak için 
mevcut iktisadi sistemin tahribatlarına vurgu yaparak yeni 
bir model öngörmektedir. Bu model, çevreyi ve dünyayı kir-
letmeden üretim yapmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
etkin olarak kullanmayı ve daha kaliteli bir yaşama ulaşma-
yı hedeflemektedir. Mevcut iktisadi sistemin üretim hacmi, 
toplam tüketimi karşılayabilecek bir çapa ulaştığından sis-
temi bir anda dönüştürebilmek kolay değildir. Yeşil Ekono-
mistlerin öngördüğü çapta bir değişimin maliyeti yüksektir 
ve kısa dönemde uygulanabilir görülmektedir. Ancak buna 
rağmen yeşil ekonomistlerin amaç, ilke ve hedefleri dünya-
nın daha güzel bir yer olması bakımından gayet ahlaki ve 
doğru gözükmektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İktisadi, sosyal ve kültürel hayatın her yönünü etkileyen küreselleşmeyi tanım-
layabilecek,
Küreselleşmeyi ortaya çıkaran sebepleri ve etkilerini açıklayabilecek, 
Küreselleşmenin sosyal politika ile ilgili olumsuz sonuçlarını belirleyebilecek,
Küreselleşmenin ulus devlet ve sosyal devlet anlayışı üzerine etkilerini belirle-
yebilecek, 
Küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarına karşı Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün geliştirmeye çalıştığı yeni küresel sosyal politika yaklaşımını açık-
layabilecek 
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Küreselleşme-Globalization
•	 Doğrudan	Yabancı	Sermaye
	 Yatırımları
•	 Çok	Uluslu	Şirketler

•	 Ulus	Devlet,	Sosyal	Devlet,	
Refah	Devleti,	

•	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü
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KÜRESELLEŞME

Giriş
Küreselleşme; özellikle 1990’lı yıllardan sonra iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta 
uluslararası düzeyde meydana gelen değişimi ve gelişmeleri ifade etmek için, bilim ada-
mından siyasetçiye her kesimin yaygın olarak kullandığı, fenomen haline gelmiş bir terim 
olarak dikkati çekmektedir. Çok yönlü bir olgu olarak küreselleşme, kendisi ile ilgili algı 
ve tutum farklılıklarına bağlı olarak zıt yönlü tartışmaların da odağı haline gelmiştir. Nite-
kim küreselleşmenin sonuçlarından hareketle yapılan değerlendirmelerde; bir yandan bir 
bütün olarak dünya ekonomisini ve gelişmekte olan ülkelerin refah düzeyini artıracak bir 
itici güç olarak değerlendirilirken, diğer yandan ülkeler arası sosyal eşitsizlikleri körükle-
yen, sosyal hakları yeniden tartışma konusu haline getirerek çalışanlar üzerinde olumsuz 
etkileri olan bir süreç olarak olarak değerlendirilmektedir (Temiz, 2004: 1).

 Bu ünitede, çok yönlü bir olgu olarak kabul edilen küreselleşmenin ağırlıklı olarak 
sosyal (politika) boyutu ile ilgili sonuçları ele alınacaktır. Ünitenin ilk kısmında küresel-
leşmenin tanımı, ortaya çıkışı, göstergeleri ele alınacak; ikinci kısmında sosyal politikaya 
yönelik olumsuz sonuçları ve bunları gidermeye yönelik olarak yapılan çalışmalara yer 
verilecektir. Sürecin uluslararası boyutu dikkate alınarak sosyal politika ile ilgili çalışma-
larda da özellikle ILO’nun küreselleşme ile ilgili tespitleri ve çözüm önerilerine vurgu ya-
pılacaktır.

Küreselleşme: Terim ve Tanımı
Terim olarak küreselleşmenin çok yaygın olarak kullanılması, herkesin kabul ettiği bir ta-
nımının olduğu anlamına gelmemektedir. Küreselleşme konusunda herkesin değilse bile 
büyük çoğunluğun anlaşabileceği, hemfikir olabileceği bir tanımın yapılmasını güçleşti-
ren faktörler:

•	 İktisadi,	sosyal,	kültürel	ve	politik	boyutları	iç	içe	geçmiş	olan	çok	yönlü	bir	olgu	
olmasının yanı sıra bunların karşılıklı ve çok zaman da zıt yönlü etkilerinin birlikte 
ortaya çıkması, 

•	 İdeolojik	yaklaşım	farklılıklarına	bağlı	olarak	küreselleşmeye	yönelik	beklentilerin	
farklılaşması: Bazılarına göre bütün iyiliklerin (olumlu gelişmelerin), diğerlerine 
göre de bütün kötülüklerin (olumsuz gelişmelerin) sebebi olarak gösterilebilmesi, 

•	 Gelişmiş-gelişmekte	olan,	 büyük-küçük,	 zengin-fakir	bütün	ülkeleri	 ilgilendiren	
bir öneme sahip olması (UN, 2001: 3),

Küreselleşme ve Sosyal 
Politika

Fenomen (phenemonen): 
Fransızca kökenli bir kelimedir. 
Olaylar dizisi, olaylar zinciri, 
olgu. Bir olgu veya süreçle ilgili 
gözlenebilen bütün değişiklikleri 
ifade etmek için kullanılır. 
Günümüzde yaygın olarak; kendi 
alanında öne çıkmış, karizmatik 
gücü olan, etkileyici, liderlik 
ve belirleyicilik özelliği olan 
kişi, karakter veya varlıklar ile 
durum, süreç ve olguları ifade için 
kullanılmaktadır (www.antoloji.
com-www.zargan.com/sozluk).
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olarak sıralanabilir. Küreselleşme sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan aşa-
ğıdaki sorulara verilen cevapların farklılığı ve niteliği de tanım güçlüğü yaratan bir başka 
faktördür. Bu sorular (UN, 2001: 3):

•	 Küreselleşme	ulus	devletin	rolünü	ve	fonksiyonlarını	nasıl	etkileyecek?
•	 Küreselleşme	iyi	mi?	Kötü	mü?	
•	 Küreselleşmenin	 potansiyel	 faydalarını	 ve	maliyetlerini	 evrensel	 düzeyde	 değer-

lendirebilecek	bir	yaklaşım	var	mı?
•	 Bütün	toplumlar,	küreselleşmenin	nimetlerinden	faydalanabilecek	mi?
•	 Bütün	devletler,	kendi	toplumlarını	küreselleşmenin	sunduğu	imkânlardan	fayda-

landırma	ve	maliyetlerini	en	aza	indirme	konusunda	yeteri	kadar	hazır	mı?
başlıkları altında özetlenebilecek, süreçle ilgili tarafların küreselleşme ile ilgili algı, tutum 
ve beklentilerini belirleyecek sorulardır. Bu algı ve beklentilerin iyimserliği veya kötüm-
serliği de küreselleşme ile ilgili tanımları etkilemektedir. Çünkü her olgu gibi küreselleş-
menin de hem ölçülebilir değerlerden hareketle objektif; hem de ölçülemeyen değerlerden 
hareketle subjektif tanımını yapmak mümkündür. Nitekim bir görüşe göre küreselleşme; 
barış içinde bir dünya ve herkes için gelişmeyi ve zenginliği ifade ederken, diğerlerine göre 
çok uluslu şirketlerin bütün tabi kaynakları, üretimi, finans piyasalarını ve kültürü kontrol 
altına almaları anlamına gelen ürkütücü bir durum anlamına gelmektedir (UN, 2001: 7). 
Bugün gelinen noktada çok sayıda yayın yapılmış olmasına rağmen iyimser ve kötümser 
yaklaşımların güçlü şekilde varlığını sürdürmesi dolayısıyla küreselleşme hala çok yönlü 
tartışmaların konusudur ve hastalıklı-ayıplı bir kavram olmaktan kurtulamamıştır (UN, 
2001: 7).

Kelime	anlamından	hareketle	küreselleşme;	dünyayı	çağrıştırmak	üzere	İngilizce	glo-
bal (küresel, dünya çapında, evrensel, toplam, toptan, genel) kelimesinden türetilen zaman 
ve mekan boyutu olan bir değişim-dönüşüm sürecini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
İngilizce’de,	globalization-becoming universal; Fransızca’da mondialisation-la feit de rendre 
universel; Almanca’da globalisierung-weltweit machen kelimesi ve tarifleri ile anlatılmakta-
dır. Her dilde, dünyanın bütününü ilgilendiren, dünya ile ilgili, herkes ve her olgu ile ilgili 
anlamında kullanılmaktadır. 

Yukarıda dile getirilen bütün güçlüklere rağmen, bir tanım yapma zorunluluğundan 
hareketle öncelikle çeşitli kişi ve kesimler tarafından yapılan küreselleşme tanımlarına yer 
verilecek, tek cümlelik kapsayıcı bir tarif yapmanın güçlüğü dikkate alınarak çeşitli tanım-
larda yer alan ortak unsurlar sıralanacaktır. 

Küreselleşme tanımını güçleştiren faktörlerden birini belirtiniz.

Uluslararası Kuruluşlara Göre Küreselleşme
Dünya Bankası’na (World Bank: WB) göre küreselleşme; insanlık tarihi içinde kaçınıl-
maz olarak yaşanacak bir fenomendir ve dünya çapında ekonomilerin ve toplumların ar-
tan bütünleşme sürecinin ifadesidir. Bu bütünleşme süreci yalnızca mal ve hizmet üretimi 
ile sınırlı olmayıp enformasyon, bilgi ve kültürün de değişimi ile gerçekleşmiştir. Küre-
selleşme, yeni bir olgu olmamakla birlikte son birkaç on yılda yaşanan bütünleşme süreci 
çok	hızlı	ve	hatta	çok	dramatik	şekilde	gerçekleşmiş	bunu	da	haberleşme,	bilim,	teknoloji,	
ulaşım ve üretimde önceden öngörülemeyen gelişmeler sağlamıştır (http://youthink.worl-
dbank.org/issues/globalization). 

Uluslararası Para Fonu (İnternational Monetary Fund: IMF), ekonomik gelişme sevi-
yelerine bağlı olmaksızın bütün ülkelerin; mali istikrarı başarmak, ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirmek ve vatandaşları için daha yüksek bir hayat standardı sağlamak gibi uzun 
dönemli hedefleri olduğunu, bu hedefleri gerçekleştirmek için de birçok farklı yöntem 

Dünya Bankası (World 
Bank): Dünya Bankası, II. 
Dünya Savaşı’nın ardından 1945 
yılında Uluslararası Yeniden 
Yapılanma ve Kalkınma Bankası 
(IBRD=International Bank for 
Reconstruction and Development) 
adıyla kurulmuş, 1947 yılında 
Birleşmiş Milletler’in özerk uzman 
kuruluşlarından biri olma özelliği 
kazanmıştır. Üye ülke sayısı 185 
dir, ancak bunlardan 11’i banka 
sermayesinin % 55’ine sahiptir. 
Türkiye’nin payı ve oy gücü 
yalnızca % 0,5 (binde 5) dir.
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olabileceğini belirtmektedir. IMF, ülkelerin kendi ekonomik yapıları ve politik sistemle-
rinin farklılıklarına dayanan kendilerine özel yöntemler geliştirebileceğini vurgulamakla 
birlikte, küreselleşmenin bütün ülkelerin bu hedefleri gerçekleştirmek için benimsemeleri 
gereken en uygun çözüm yolu olduğunu savunmaktadır (http://www.imf.org/external/np/
exr/ib/2008/053008.htm).	IMF’ye	göre,	ekonomik	küreselleşme,	teknolojik	gelişmenin	ve	
insanoğlunun geliştirdiği yeniliklerin doğal sonucu olarak yaşanan bir süreçtir. Küresel-
leşme,	yalnızca	mal	ve	hizmetlerin	değil,	insan	gücünün	(emek)	ve	bilginin	(teknoloji)	de	
ülkeler	arası	hareketliliği	anlamına	gelmektedir.	Geniş	anlamda	küreselleşme,	ekonomik	
göstergelerle ilgili değişimin yanı sıra küreselleşmenin kültürel, siyasal ve çevre ile ilgili 
boyutlarını da kapsamaktadır (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm). 

Küreselleşme sürecinin doğrudan bir tarafı ve hatta savunucusu olarak OECD’ye göre 
küreselleşme; büyük ölçüde finans piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarının uluslararası-
laşma sürecinin artmasını ifade etmektedir. (OECD, 2005: 11). Bu çerçevede küreselleşme; 
ulusal ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılıklarının arttığı, ülkelerin ulusal kaynakla-
rının uluslararası hareketliliğinin arttığı dinamik ve çok yönlü bir ekonomik bütünleşme 
(entegrasyon) sürecini ifade etmektedir (OECD, 2005: 11). OECD’ye göre küreselleşen 
bir ekonomi de mesafeler ve ulusal sınırlar büyük ölçüde kalkmakta ve piyasaların bü-
tünleşmesine engel olan faktörlerin etkisi azalmaktadır. Küreselleşme sürecinin anahtar 
değişkeni de uluslararası şirketlerdir.

Birleşmiş Milletler’e (United Nations:UN) göre küreselleşme; ileri sürüldüğü gibi ya-
kın zamanda ortaya çıkan bir fenomen değildir. Küresel bütünleşmenin, karşılıklı bağım-
lılığın artmasıdır ve iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel boyutları olan çok yönlü bir olgudur. 
Süreç; ülkeler arası mal ve hizmetler hareketliliğinin önceden öngörülemeyen bir hızda art-
ması, özel sermayenin hakimiyeti, düşüncelerin ve eğilimlerin ülkeler arasında dolaşımı ve 
nihayet yeni sosyal ve politik hareketlerin doğuşu ile karekterize edilmektedir (UN, 2001: 
10). Birleşmiş Milletler’e göre, bütünleşme sürecini hızlandıran ve karşılıklı bağımlılığı artı-
ran küreselleşme sürecinin gerisinde yer alan faktörler; ticaret ve yatırımları liberalleştiren 
politikaların	varlığı;	teknolojik	yeniliklere	bağlı	olarak	haberleşme	ve	ulaşım	maliyetlerinin	
düşüşü; girişimcilik ve küresel sosyal ağların güçlenmesi, olarak sıralanabilir (UN, 2001: 9). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization : ILO) küreselleş-
meyi kendi faaliyet alanlarına yansıyan özelliklerini ve özellikle olumsuz sonuçlarını öne 
çıkaran bir tanım yapmaya çalışmıştır. ILO’ya göre küreselleşme; “herkesi etkileyen bir 
süreçtir” ve “yeni teknolojiler ve her alandaki açıklık politikaları hiçbir dönemde olmadığı 
kadar karşılıklı olarak bağımlı hale gelen bir dünya yaratmıştır” (ILO, 2004: x). Küreselleş-
menin tek etkisi ekonomik alanda (ticaret, yatırımlar, finansman ve üretimin küresel dü-
zeyde organizasyonu) ortaya çıkan karşılıklı bağımlılık değildir. Küreselleşmenin nimet-
leri sonsuz gibi görünmekte, herkesin menfaatine işleyen demokratik bir dünya yaratmak, 
daha yaşanabilir bir dünya için insanlar arası dayanışmayı güçlendirmek ve bir arada ya-
şama kültürünün gereği olan evrensel değerleri paylaşmak bu olumlu sonuçlardan bazıları 
olarak sayılmaktadır. Yine, ILO’ya göre, eğer iyi yönetilirse yaratacağı üretim artışı ile refa-
hı artıracağı, yaratacağı üretken işlerle de dünya çapında yoksulluğu azaltacak bir olgu da 
olabilir. Ünitenin sonraki kısımlarında tekrar vurgulanacağı gibi, bugüne kadar yaşanan 
süreçte küreselleşmenin kendisinden beklenen “potansiyel olumlu sonuçları” üretmekten 
uzak kalmış, ülke içi ve ülkeler arası dengesizlikleri artırmıştır. Evet, küreselleşme bir üre-
tim (refah) artışı gerçekleştirmiş ancak bu artışın nimetlerinden faydalanan ülke ve insan 
sayısı çok sınırlı kalmıştır (ILO, 2004: x, xi).

Birleşmiş Milletler’e göre küreselleşme nedir?

Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü bazen de 
İktisadi İşbirliği ve Gelişme 
Teşkilatı (OECD): 14 Aralık 
1960 tarihinde imzalanan Paris 
Sözleşmesine dayanılarak 1961 
yılında kurulan uluslararası 
bir ekonomik kuruluştur. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dönemde Avrupa’nın Marshall 
Planı çerçevesinde yeniden 
yapılandırılması amacıyla 1948 
yılında kurulan Avrupa Ekonomik 
İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) 
doğrudan mirasçısıdır. OECD 
ülkeleri sanayileşip zengin olmuş 
ülkelerdir. Halen 34 tam üye 
olan ülke vardır, bu ülkelerden 
30’u   Dünya Bankası tarafından 
2005’te yüksek gelirli ülkeler 
arasında gösterilmiştir.  (http://
tr.wikipedia.org/wiki/OECD)

Uluslararası Para Fonu, 
(International Monetary Fund: 
IMF): Global finansal düzeni takip 
etmek, borsa, döviz kurları, ödeme 
planları gibi konularda denetim 
ve organizasyon yapmak, aynı 
zamanda teknik ve finansal destek 
sağlamak gibi görevleri bulunan 
uluslararası bir organizasyondur. 
1944 yılında ABD’nin New 
Hampshire eyaletindeki Bretton 
Woods’da kurulan ve 1947’de fiilen 
çalışmaya başlayan milletlerarası 
ekonomik meselelerle uğraşan 
bir teşkilattır. Üye ülke sayısı 
186’dır. Temel amacı; Milletlerarası 
ticaretin dengeli şekilde 
gelişmesini üye devletlerin tam 
istihdama ve yüksek büyüme 
hızına ulaşmasına imkân 
hazırlamak; Ödemeler dengesi 
güçlüklerinin çözümünde yardımcı 
olmak; Kambiyo istikrarını kurmak 
ve tek taraflı devalüasyonlara 
mani olmak; Çok taraflı dış 
ödemeler sisteminin kurulmasını 
sağlamak. (http://tr.wikipedia.
org/imf)
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Küreselleşme ile İlgili Diğer Tanımlar
Küreselleşmenin	 sosyolojik	 boyutu	 ile	 ilgili	 ilk	 çalışmaları	 başlatan	Giddens,	 bir	 süreç	
olarak küreselleşmeyi açıklarken, “küreselleşme sadece insanların hayat tarzlarına modern 
araçların (tv, video, bilgisayar) eklenmesi olarak açıklanamaz. Bir dönüşümler çağında yaşı-
yoruz. İster daha iyi, ister daha kötü yönde olsun, hiç kimsenin tam olarak anlamadığı, ama 
etkisini hepimiz üzerinde hissettiren bir küresel düzene doğru sürükleniyoruz”	 (Giddens,	
2000:	19).	Giddens’e	göre,	1980’li	yılların	sonuna	kadar	ancak	sınırlı	sayıda	akademik	ça-
lışmada terim olarak geçen küreselleşme, bugün kimsenin yok varsayamayacağı bir süreç 
ve gerçekliktir ve geleceğe yönelik bütün okumalarda bu terimden bahsetmeyen iş adamı 
ve konuşmalarında ona atıf yapmayan bir politikacıdan bahsetmek mümkün görünme-
mektedir	(Giddens,	2000:	20).	Giddens’a	göre	küreselleşme,	tek	bir	süreç	değildir,	karma-
şık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt 
etkenlerin devreye girdiği bir süreçtir.

Küreselleşme ile ilgili, bazı farklı noktalara vurgu yapan diğer tanımları da aşağıdaki 
şekilde özetlemek mümkündür:

•	 Küreselleşme,	insanlar	arasındaki	karşılıklı	bağımlılığın	artmasıdır.	Ancak	bu	yal-
nızca	ekonomik	açıdan	değil,	kültürün,	teknolojinin	ve	yönetimin	global	düzeyde	
bütünleşme sürecidir (UN, 2001: 9).

•	 Küreselleşme,	ekonomiden	siyasete,	sosyal	politikadan	kültüre,	hemen	hemen	yer-
yüzünün her alandaki değişimi ifade etmek için kullanılan sihirli bir sözcük, paro-
laya dönüşmüş moda bir deyimdir (Bozkurt, 2000: 17).

•	 Genel	anlamda	küreselleşme;	özellikle	bilginin,	haberleşmenin,	kültürel	etkileşi-
min, sermayenen ulusal sınırları aşıp uluslar üstü nitelik kazandığı; ekonomi, kül-
tür, siyaset, yönetişim vb birçok düzeyde ülkeler arasındaki bağımlılığın arttığı bir 
süreci yansıtır (Zencirkıran, 2011: 521).

•	 Küreselleşme,	sadece	ya	da	öncelikle	ülkelerin	ekonomik	açıdan	karşılıklı	bağımlılık-
ları	anlamına	gelmemekte,	içinde	yaşanılan	dönemde	zaman	ve	mekânın	dönüşümü	
anlamına	gelmekte,	mekân	olarak	uzakta	meydana	gelen	olayların	bu	olaylarla	ilgisi	
olmayan kişileri doğrudan ve anında etkilemesidir (Zengingönül, 2007: 6).

•	 Küreselleşme;	 uluslararası	mal	 ve	 hizmet	 ticaretinin	 artması,	 doğrudan	 yabancı	
yatırım ve kısa dönemli sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, çok uluslu işlet-
melerin oynadıkları rolün değişmesi, üretim ağlarının uluslararası çapta yeniden 
organizasyonu,	 teknolojik	 yeniliklerin,	 özellikle	bilgi	 teknolojisinin	 ivme	kazan-
ması ve yaygınlaşması, kuralsızlaştırmanın benimsenmesi ile dünya ekonomisinin 
bütünleşmesi süreci olarak tanımlanabilir (Erdut, 2001: 1, 2).

•	 Bir	fenomen	olarak	küreselleşme;	uzun	süreçli	ancak	başlangıcı	olmayan	ve	fakat	
teolojik	de	olmayan,	düzen	ve	düzensizlik,	işbirliği	ve	mücadele,	bütünlük	ve	ayrı-
lık üreten güçlerin son derece karmaşık bir etkileşimidir (Şenkal, 2005: 105).

•	 Küreselleşme,	ekonomik,	sosyal,	teknolojik,	kültürel,	politik	ve	ekolojik	denge	açı-
larından global bütünleşmenin, entegresyon ve dayanışmanın artması anlamında-
dır. Sosyal bilimlerin her alanında çok yaygın olarak kullanılan bir terim olarak, bir 
durumu açıklamaktan ziyade bir akım veya zihniyeti ifade etmek için kullanılmak-
tadır (http://tr.wikipedia.org).

•	 Küreselleşme,	küresel	bağlılıkların	genişlemesi,	sosyal	hayatın	küresel	ölçekte	or-
ganizasyonu, küresel bilinç ve duyarlılıktaki artışa bağlı olarak bütün dünyanın bü-
tünleşme sürecini ifade eder. Terim, tarafsız (nötr) kullanımlı değildir. Süreçle ilgili 
değer yargılarını yansıtan yaygın bir kullanım söz konusudur. Terim, Kapitalizme 
ve küresel eşitsizliğe yönelik eleştirileri dile getiren değersizleştirici bir anlamla da 
kullanılmaktadır (http://www.sociology.emory.edu/globalization/issues01.html).
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Yukarıda verilen tanımlara, bazı ufak farklılıklarla yeni tanımlar da eklemek müm-
kündür. Ancak, farklı açılardan yaklaşılarak yapılan tarifler birlikte değerlendirilerse kü-
reselleşme; 

•	 İktisadi	faktörler	öne	çıkmış	gibi	görünmekle	birlikte	çok	yönlü	(iktisadi,	sosyal,	
kültürel ve politik) bir bütünleşme ve karşılıklı etkileşim sürecidir.

•	 Bütünleşme	süreci	ülkeler,	organizasyonlar	ve	insanlar	arasında	karşılıklı	bağımlı-
lık ve vazgeçilemezlik yaratmakta, birbirlerine eklemlemektedir.

•	 Toplumlar	arasında,	nimetleri	ve	külfetleri	bakımından	dünya	çapında	bir	kader 
ortaklığı yaratmaktadır.

•	 Yalnızca	mal,	hizmet,	sermaye	ve	insangücünün	değil,	bunlarla	birlikte	bilgi	ve	tek-
nolojinin	de	yoğun	bir	hareketliliği	söz	konusudur.

•	 İnsanoğlunun	ve	insanlık	tarihinin	mutlaka	yaşanacak	gelişim safhası olduğu belir-
tilmekle	birlikte,	gelişim	süreci	doğal	faktörler	yanında	ideolojik	gerekçelerle	des-
teklenmiş ve yönlendirilmiştir. 

•	 Herkesin	kazanacağı	daha	refah	içinde	bir	dünya	ve	yeni	düzen	vaat	edilmekle	bir-
likte, birçok ülkede herkesin veya geniş toplum kesimlerinin kaybedenler” sınıfına 
düştüğü, yeni dünya düzenini ifade etmektedir. 

Küreselleşme: Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Tanımı gibi küreselleşmenin ortaya çıkışı ve gelişimi konusunda da farklı yaklaşımlar 
vardır. Çok az benimsenen bir görüşe göre küreselleşme, insanlık tarihi kadar eski bir 
olgudur ve insanların ve ürünlerin ilk dolaşımı ile başlamıştır (Temiz, 2004: 2). Daha az 
benimsenen bir başka yaklaşıma göre küreselleşme sürecini, 15. yüzyıldaki Colomb ve De 
Gama’nın	keşifleri	ve	dünya	ticaretinde	bu	keşifleri	takip	eden	ticari	patlama	ile	başlat-
mak mümkündür (Zengingönül, 2007: 23). Daha fazla taraftar bulan bir başka yaklaşıma 
göre de küreselleşme, sanayi devriminin bir yandan mal ve hizmet üretimi, diğer yandan 
ulaşım	teknolojisinde	sağladığı	gelişmeye	bağlı	ulaşım	ve	taşıma	maliyetlerindeki	hızlı	dü-
şüşün itici gücü ile sömürgeci anlayışın hakim olduğu 19. yüzyılda başlamıştır. Bir kısım 
görüşe göre de küreselleşme 19. yüzyılın ikinci yarısı ve I. Dünya Savaşı öncesi arasındaki 
50 yıllık dönemde ortaya çıkan hızlı üretim ve ticaret artışına bağlı gelişmelerin sonucu-
dur (Zengingönül, 2007: 29-31).

Küreselleşme için farklı başlangıç dönemleri ve ortaya çıkış gerekçeleri ileri süren bu 
görüşlerin temel hareket noktası, ülkeler arası ticari hareketlerin hacmindeki artış ve ha-
berleşme	ve	özellikle	ulaşım	teknolojisi	ile	ilgili	gelişmelerin	(iletişimde	kıtalararası	telgraf	
ağı kurulması ve ulaştırma ve taşımada buharlı gemilerin kullanımının artışı) sağladığı 
zaman kısalmasıdır. Bu yaklaşımların temel zaafı, ticaret hacmindeki artışların dönemsel 
kalması ve süreklilik arz etmemesi, savaş ve kriz dönemlerinde ortaya çıkan engellerle 
daralmasıdır.

En fazla taraftar bulan yaklaşıma göre küreselleşme; 20. yüzyılın ikinci yarısında orta-
ya çıkan bir süreçtir. II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan hızlı ekonomik gelişme ile sağ-
lanan üretim artışı, 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrası başta ABD, Almanya 
ve	İngiltere	olmak	üzere	bütün	sanayileşmiş	ülkelerde	benimsenen	yeni	neo-liberal	eko-
nomik	politikalar,	haberleşme	teknolojisindeki	(telefon)	hızlı	gelişme,	televizyon	yayıncı-
lığının artışı ve internet kullanımındaki yaygınlaşma, Soğuk Savaş döneminin sona erme-
si ile siyaseten iki bloklu-parçalı bir dünyadan tek bloklu bir dünyaya geçiş, ulus devletin 
sınırlarını anlamsız hale getiren serbestleşme politikaları, sermayenin sınırlar ötesi hare-
ketliliğini artıran bankacılık sistemi ve finans piyasalarının gelişmesi ve bütün bu somut 
iktisadi ve siyasi gelişmelerle iç içe ve birbirini hızlandıran etkiye sahip sosyal ve kültürel 
gelişmeler birlikte değerlendirildiği zaman, bugünkü anlamda küreselleşmenin 1980’li 

Soğuk savaş döneminin sona 
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yıllarda başladığına dair görüşlerin haklılık derecesini güçlendirmektedir. Ancak bu gö-
rüş taraftarları da küreselleşmenin başlangıcını oluşturan ülkeler arası ticari faaliyetlerin 
çok daha önceki dönemlerde başladığını kabul etmekle birlikte, 1980’ler sonrası dönemi 
önceki dönemlerden ayıran temel farklılıklara vurgu yapmaktadırlar. Bu fark yalnızca ül-
kelerarası ticaret hacminin artışı ile sınırlı değildir. Yeni dönemde özellikle uluslararası 
şirketlerin köken ülkeler dışındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırması ile 
uluslararası üretim ağları gelişmiştir (OECD, 2010: 11). 

1970’li yıllarda yaşanan krizin etkisi ile küçülme, riskin dağıtılması ve tüketim mer-
kezlerine yakınlık ilkeleri ile mal ve hizmet üretimi nokta olarak gelişmiş ülkelerden ge-
lişmekte olan ülkelere kaymıştır. Yeni üretim ağı; mal ve hizmet üretimi ile ilgili temel 
strateji	ve	politikaların	sermayenin	kökeni	olan	ülkede	belirlenmesi,	üretimin	nihai	üre-
tim	noktası	olarak	seçilen	ülkelerden	üretim	mekânı,	işgücü	ve	hammadde	temini	ile	ve	
diğer çok sayıda ülkeden getirilen farklı parçaların birleştirilerek (montaj sanayi) gerçek-
leştirilmesi ile şekillenmektedir. Üretim ağlarındaki bu değişme, mal ve hizmet akımını 
yalnızca üreten-gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru değil, üretim yapılan 
ülkelerden	 sermayenin	kökeni	ülke	dâhil	bütün	ülkelere	doğru	değiştirmiştir.	Bu	deği-
şim, bir yandan küreselleşmenin temel göstergesi olan mal ve hizmet ticaretinin hacmini 
genişletirken diğer yandan ve daha önemlisi ülkelerarası bağımlılığı ve vazgeçilemezliği 
artırmıştır. Nitekim yeni dönem, bir ABD, Alman veya Fransız uluslararası şirketinin ya-
şayacağı problem, yalnızca sermayenin kökeni olan ülkeyi değil, belki ondan daha fazla 
üretim yapılan ülkeyi daha olumsuz etkilediği bir dönemdir.

Küreselleşme, bazı görüşlerin aksine piyasa faktörlerinin etkisi ile kendiliğinden do-
ğal	bir	gelişme	süreci	sonucu	ortaya	çıkmamıştır.	Bilgi	ve	haberleşme	teknolojisinin	öncü	
rolüne rağmen küreselleşme sürecine önemli katkısı olan unsurlar; sınırlayıcı ve engelle-
yici faktörlerin ortadan kaldırılarak sermaye hareketlerinin serbestleşmesi (liberalleşme), 
uluslararası bankacılık ve sermaye hizmetlerinin gelişmesi ve nihayet uluslararası reka-
beti teşvik eden yatırımlar ve ticaretle ilgili açık pazar politikalarının güçlendirilmesidir 
(OECD, 2005: 16). Hükümetlerle birlikte uluslararası organizasyonların küreselleşme sü-
recini	hızlandıran	çok	yönlü	çalışmaları	olmuştur.	Gümrük	Tarifeleri	ve	Ticaret	Anlaş-
ması	(GATT)	ve	takiben	Dünta	Ticaret	Örgütü	(WTO),	çeşitli	uluslararası	toplantılarda	
gümrük tarifeleri ve engellerinin azaltılmasına ve kaldırılmasına yönelik çabaları geliş-
tirirken, IMF, uluslararası para sisteminin süreci destekleyecek şekilde pürüzsüz olarak 
işlemesini sağlamaya çalışmıştır. OECD, hazırlamış olduğu uluslararası kodlarla (Codes 
of Liberalisation of Capital Movements and Codes of Liberalisation of Invisible Operations) 
sermaye hareketlerinin, doğrudan yatırımların ve görünmeyen işlemlerin serbestleşmesi-
ni (liberalleşmesine) sağlamıştır. OECD, birçok gelişmekte olan ülkede ve özellikle Doğu 
Asya ülkelerinde küreselleşme sürecini hızlandıran ekonominin serbestleştirilmesine yö-
nelik politikaları desteklemiştir. 

Günümüz	küreselleşme	sürecine	katkıda	bulunan	bir	başka	önemli	gelişme	de	Doğu	
Bloku ülkelerinin çözülmesi ve başta Sovyetler Birliği olmak üzere Doğu Avrupa ülke-
lerinin geçiş ekonomileri statüsünde ekonomik sistemlerini piyasa ekonomisi ve serbest 
rekabeti	hâkim	kılmaya	yönelik	bir	sisteme	geçmek	 için	yeniden	yapılandırma	çabaları	
olmuştur.	Bu	ülkeler	grubunun	1980’sonrası	hâkim	olan	neo-liberal	politikaları	benimse-
mesi, potansiyel olarak da bu geçiş sürecini kısa sürede tamamlayacak iktisadi, sosyal ve 
siyasi alt yapıya sahip olmaları, küreselleşme sürecini hızlandırmıştır (OECD, 2005: 16). 

Küreselleşme sürecini 1980’ler sonrası dönemde başlatan görüşleri haklı kılan bir baş-
ka gelişme, sürecin ülkelerarası mal ve hizmet hareketleri ile sermaye akımını esas alan 
ekonomik boyutun ötesine geçerek sosyal, kültürel ve siyasi hayata yönelik karşılıklı etki-
leşim hareketlerini güçlendirmesidir. Uydu yayıncılığının gelişerek TV yayınlarının dün-
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yanın	her	yöresinden	izlenebilir	hale	gelmesi,	haberleşme	teknolojisinin	çok	düşük	mali-
yetle, zaman farkını ortadan kaldıracak şekilde insanlar arası iletişimi yaygınlaştırması ve 
hızlandırması, internet kullanımının yaygınlaşması ile ırk, din, cinsiyet, statü ve mesafe 
farkı gözetmeksizin yeni örgütlenmelere (sosyal ağlar) zemin hazırlaması yeni bir dünya 
düzeni yaratmış görünmektedir. Bu yeni düzende, “herkes diğerinden haberdardır ve di-
ğerinin yaptığından etkilenmektedir.” Karşılıklı etkileşim, iç içe geçmeleri de beraberinde 
getirmiştir.	Özellikle	2000’li	yıllarda	yaşanan	daha	çok	finans	piyasaları	ile	ilgili	krizlerin	
küresel krizler olarak adlandırılması, yeni dönem küreselleşme sürecinin yarattığı kar-
şılıklı bağımlılığın yönünü ve sonuçlarını ortaya koyması bakımından ilginç tecrübeler 
olmuştur.

Küreselleşme süreci ne zaman başlamıştır?

Küreselleşme ve Farklı Yaklaşımlar
Küreselleşmeye yönelik yaklaşımları çok basit bir ayırımla; taraftarları-savunucuları ve 
karşıtları-aleyhtarları olarak iki ana grupta toplamak mümkündür. Ancak, bu ikili ayrım 
konuyu çok fazla basitleştirmek olur. Çünkü savunucuları arasında olumsuz sonuçları-
na yönelik eleştirileri yapanlar bulunduğu gibi, karşıtları arasında da sürecin dönüştü-
rülebileceğine	 inananlar	 vardır	 (Özdemir,	 2004:	 179).	Küreselleşme	 ile	 ilgili	 literatürde	
çok benimsenen ayrıma göre küreselleşme ile ilgili yaklaşımları üç ana grupta toplamak 
mümkündür	(Giddens,	2000:	20-21;	Bozkurt,	2000:	18-26:	Zengingönül,	2007:	18-20	ve	
Temiz, 2004: 33-36):

•	 Aşırı	Küreselleşmeciler	(hiper	küreselleşmeciler)
•	 Şüpheciler	(kuşkucular),
•	 Dönüşümcüler.
Aşırı Küreselleşmeciler (hyperglobalist): Küreselleşme, insanlık tarihinde yeni ça-

ğın adıdır ve geleneksel kavramlarla bu dönemi açıklamak mümkün değildir. Ulus devlet 
önemsizleşmiş, mal, hizmet ve sermaye hareketleri bütün dünyayı birbiri ile bütünleştire-
cek şekilde küreselleştirmiştir. Rekabete dayanan piyasa mekanizması ulus devlet yöneti-
cilerinin vereceği kararlardan daha rasyonel (akılcı) bir düzen getirmiştir. Ulus devletin 
önemini kaybetmesi bu yapı içinde yer alan üretim ve tüketimle ilgili karar merkezlerini 
önemsizleştirmekte, yerine küresel ölçekte yeni merkezler getirmektedir. Ulusal şirketle-
rin yerini çok uluslu şirketler, devlet otoritesinin yerini uluslararası kuruluşlar almakta-
dır.	Aşırı	küreselleşmeciler	homojen	bir	grup	olmayıp;	aralarında	küreselleşme	sürecine	
olumlu değer yükleyen ve herkesin refahının artacağını ileri süren (destekleyenler-olum-
lular) yanında, ulus devletlerin bıraktığı boşluğun çok uluslu şirketler ve uluslararası ser-
maye tarafından doldurulduğu bu yeni düzenin herkes için değil, elit bir azınlığın yararına 
olduğunu iddia edenler de (karşıtlar) vardır. 

Şüpheciler (skeptical): Küreselleşme sürecine temkinli yaklaşan bu görüş taraftarla-
rı sürecin ekonomik boyutu üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu görüş taraftarlarına göre 
küreselleşme süreci, yeni olmayıp esasen I. Dünya Savaşı öncesi dönemle benzerlik gös-
termektedir. Hatta 1890-1914 döneminde dünya bugün olduğundan daha açık ve bütün-
leşmiş bir ekonomik yapıya sahipti. Şüphecilere göre küreselleşme ekonomik bakımdan 
bütün ülkeleri kapsayan dünya çapında bütünleştirici bir sonuç doğurmamıştır. Ekono-
mik faaliyetler, belirli ülkeler ve ülke gruplarından oluşan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Nite-
kim	dünya	ekonomisinin	%	80’ine	34	üyesi	bulunan	OECD	ülkeleri	hâkimdir.	AB,	küresel	
değil bölgesel bir bütünleşme örneğidir. 

Şüphecilere, göre küreselleşme, ileri sürüldüğü gibi yalnızca kazananlar değil, geniş 
bir kaybedenler sınıfı da yaratmaktadır. Sürecin, uluslararası eşitsizliği artıran etkileri de 
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vardır. Süphecilere göre, küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçları, süreci kaçınılmaz ola-
rak	yaşanacak	bir	safha	olmaktan	çok	piyasa	ekonomisini	hâkim	kılma,	ulus	devleti-sosyal	
devleti	zayıflatma	amaçlı	ideolojik	bir	yaklaşımın	aracı	haline	getirmektedir.

Dönüşümcüler (transformationalist): Diğer iki görüş taraftarlarına göre daha den-
geli bir yaklaşımı temsil etmektedirler. Dönüşümcüler küreselleşmenin kaçınılmaz olarak 
yaşanacak bir süreç olduğunu kabul etmekle birlikte, sürecin nimetleri ile külfetlerinin, 
fırsatları ile tehditlerinin, olumlu sonuçları ile olumsuz sonuçlarının birlikte değerlendi-
rilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yaklaşım, küreselleşmeyi nihai ve bütün sonuç-
ları ile kabul edilecek bir safha olarak görmemekte, sürecin ortaya çıkaracağı sorunları 
ortadan kaldırma amacıyla sürecin dönüştürülebileceğine inanmaktadırlar. Bu dönüşüm, 
küreselleşmeyi ölçülebilir, karşılaştırılabilir istatistikî büyüklüklerle tanımlamaktan kaçı-
narak insani-insancıl bir boyut kazandırılarak sağlanacaktır. Bu görüş taraftarlarına göre 
ulus devletin-sosyal devletin ortadan kalkması değil, küreselleşme sürecinin dinamik-
lerine daha iyi cevap verecek ve sorunlarını çözebilecek yeni bir yapıya kavuşturulması 
gerekecektir. Aşırı küreselleşmecilerin ulus devlet ve temsil ettiği bütün kurumları bitti 
görüşüne karşı çıktıkları gibi, şüphecilerin Değişen bir şey yok, her şey eskisi gibi tezini de 
redetmektedirler. 

Küreselleşme ile ilgili üç farklı yaklaşımı, olgular yerine temsil ettikleri dünya görüş-
lerinden hareketle sınıflandırmak gerekirse; aşırı küreselcilerin neo-liberal ve Marksist 
görüş taraflarınca temsil edildiği; şüpheciler tarafında piyasa mekanizmasına karşı çıkan 
sol görüş taraftarları ile ulus devlete önem veren milliyetçi/sağ eğilimlilerin yer aldığı; 
üçüncü grupta yer alan dönüşümcülerin ise “reel-politike yakın duran uygulamacılar ve 
entelektüellerden oluştuğu dikkat çekmektedir (Bozkurt, 2000: 25). 

Dönüşümcü olarak adlandırılan yaklaşımın, küreselleşme konusunda diğer yaklaşımlardan 
farkı nedir?

Küreselleşmenin Unsurları ve Göstergeleri
Ticaret	 ve	 yatırım	politikalarının	 serbestleşmesi,	 teknolojik	 yeniliklere	bağlı	 olarak	ha-
berleşme ve ulaşım masraflarının düşmesi, girişimcilik ve yeni küresel sosyal ağların itici 
gücü ile derinleşen küreselleşmenin (UN, 2001: 9) belirleyici unsurları (anahtar değişken-
leri) ve bu unsurlardaki gelişmeler aşağıdadır.

Ticaretin Serbestleşmesi ve Uluslararası Mal ve Hizmet 
Ticareti
Küreselleşmenin en somut göstergesi, ticaretin serbestleşmesine bağlı olarak ülkelerara-
sındaki mal ve hizmet ticaretindeki artıştır. Artışı ölçmek için kullanılan uluslararası mal 
ve hizmet ticareti hacminin gayri safi milli gelire (milli gelir) oranındaki değişmedir. II. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ticareti engelleyen ve sınırlayan yüksek güm-
rük	tarifeleri	ve	yasaklar	savaş	sonrası	dönemde	1947	yılında	kurulan	Gümrük	Tarifeleri	
ve	Ticaret	Antlaşması	(GATT)	ile	başlayan	süreçte	OECD’nin	katkıları	ile	büyük	ölçüde	
kaldırılmıştır (Temiz, 2004: 9). 

Mal ve hizmet ticareti zaman içinde içerik ve yön değişikliğine uğramıştır. Uluslararası 
mal ticareti II. Dünya Savaşına kadar olan dönemde sanayileşmemiş ülkelerden sanayi-
leşmiş Avrupa ülkelerine doğru hammadde ticareti ağırlıklı iken, savaş sonrası dönemde 
ABD’ye doğru yön değiştirmiştir. Esas küreselleşmenin başladığı 1980’ler sonrası ise Ja-
ponya başta olmak üzere Uzak Doğu ve nihayet Çin merkezli Doğu Asya ülkelerine doğru 
kaymıştır. Uluslararası ticaret başlangıçta mal ticareti ağırlıklı iken özellikle 1990’lı yıl-
lardan sonra yeni dönem küreselleşmenin de belirgin özelliği olarak hizmet ticareti daha 

4
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hızlı artmıştır. Ancak, bu artışa rağmen hizmet ticareti mal ticaretin 1/4’ünü aşacak bir 
seviyeye ulaşamamıştır (OECD, 2010: 43).

Uluslararası mal ve hizmet ticareti ile ilgili bazı rakamlar vermek gerekirse; dünya mal 
ticaretinin	GSMH’ne	oranı,	1890-1990	arasındaki	yüzyıllık	dönemde	iki	kattan	daha	fazla	
artarak % 6’lardan % 13’lere çıkmıştır (Zengingönül, 2007: 42). 1948’den 1997’ye kadar 
geçen 30 yıllık dönemde Dünya reel üretimi ortalama % 3-7 artarken dış ticeretteki artış 
%	6	olmuştur.	Bir	başka	ifade	ile	bu	dönemdeki	GSMH	artışı	6	kat	iken	dış	ticaret	17	kat	
artmıştır (www.ekodialog.com/kalkinmaekonomisi Erişim: 22.102015)

1979-88 
Ortalaması

1986-95
Ortalaması 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Dünya	Ticareti 4,5 6,2 4,4 5,9 12,5 0.1 3.1 4,5
Dünya	Üretimi 3,4 3,3 2,8 3,7 4,7 2,4 3,0 3,9

Bu arada dünya mal ticaretinin kompozisyonu da değişmiş, birincil sektör mallarının 
yerini imalat sanayi mallarının alması, ticaret artışının yalnızca gelişmiş ülkeler için de-
ğil, bazı gelişmekte olan ülkeler için de gerçekleşmiş olmasıdır (Zengingönül, 2007: 43). 
Ancak, yine de toplam mal ticaretindeki aslan payını 12 ülke almıştır (ILO, 2008: 25). 
Dünya mal ticareti artışından bütün ülkeler için dengeli şekilde pay almamış yeni dünya 
düzeninde oluşan 3 büyük bölgesel kutup (Batı Avrupa-AB; Kuzey Amerika ve Doğu Asya 
Ülkeleri) etrafında yoğunlaşmıştır (Erdut, 2004: 4). 

Dünya mal ticareti giderek daha fazla sayıda ülkenin artan pay aldığı bir alan olurken, 
hizmet	ticareti	sınırlı	sayıda	ülkenin	hâkimiyetinde	kalmıştır.	Hizmet	ihracat	ve	ithalatı	
bakımından lider ülke ABD’dir ve mal ticaretinin aksine hizmet ticareti 105 milyar $ tica-
ret	fazlası	vermiştir.	Hizmet	ticareti	bakımından	ABD’yi	İngiltere	takip	etmekte,	İngiltere	
hizmet ihracatı bakımından ikinci, ithalatı bakımından ise Almanya’dan sonra 3. sırada 
yer	almaktadır.	ABD	ve	İngiltere’yi	Almanya	ve	Japonya	takip	etmiştir.	OECD	üyesi	ol-
mayan Çin, Rusya ve Hindistan dünya hizmet ticaretinde giderek artan bir pay ve öneme 
sahip olmaktadırlar (OECD, 2010: 46).

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Doğrudan Yabancı 
Sermaye Yatırımları
Küreselleşme sürecinin son 20 yıldaki en dramatik gelişmeleri, uluslararası finansal piya-
salardaki hızlı bütünleşme ile yaşanmıştır (ILO, 2008: 27). Nitekim son 20 yılda dünya mal 
ve hizmet ticareti 8.5 kat artarken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları 12 kat artmıştır 
(Temiz, 2004: 12). Küreselleşmenin sermaye hareketlerine yönelik boyutunu incelerken 
finansal piyasaların para ve sermaye piyasası olarak ikiye ayrıldığını; para piyasaları kısa 
dönemli talepler (hazine bonoları ve kısa dönemli borçlanmalar), sermaye piyasaları ise 
uzun dönemli taleplerin (süresi 1 yıldan fazla) piyasasını temsil eder. Uluslararası sermaye 
1980’li yıllarda yaşanan krizden sonra nitelik değiştirerek doğrudan yabancı yatırımlara 
doğru kaymıştır (Temiz, 2004: 12,13). Küreselleşme sürecinde mal ve hizmet ticareti ile 
sermaye haraketleri bakımından bir karşılaştırma yapıldığı zaman, Bretton Woods sistemi 
ile II. Dünya Savaşı sonrası 1950-70 arasındaki 20 yıllık dönemde mal ve hizmet ticareti 
büyük ölçüde serbestleştirilirken, finansal piyasalar bu serbestleşme politikasının günde-
mi dışında kalmıştır (ILO, 2008: 27). Bu da ikili bir yapı ortaya çıkarmış, mal ve hizmet tica-
reti uluslararasılaşırken, sermaye piyasaları ulusal piyasalarla sınırlı kalmıştır. 1973 yılında 
Bretton Woods sisteminin kırılması ile başlayan finansal serbestleşme ancak 1980’li yıllarda 
ve sanayileşmiş ülkelerin kendi içindeki sermaye hareketleri ile başlamış ve bu gelişme kü-
reselleşmenin üçüncü ayağını oluşturmuştur (ILO, 2008: 27; Temiz, 2004: 12). Bugün geli-

Tablo 8.1
1979-2003 Arası 
Dönemde Dünya Mal 
Ticareti ve Üretiminde 
Yıllık Değişim (%)

Portföy: Bir yatırımcının aynı 
veya farklı özelliklere sahip 
birden fazla yatırım aracına 
(nakit para, altın, döviz, vadeli 
mevduat, tahvil, hisse senedi 
ve hazine bonosu gibi mali 
mevduatlar) yatırım yapmak 
suretiyle oluşturduğu toplam 
değerdir. Portföy yatırımları; 
tasarruf sahiplerinin uluslararası 
sermaye piyasalarında politik risk, 
ülke riski, kambiyo ve kur riski, 
ekonomik risk, bilgi edinebilme 
riski gibi ek riskler üstlenmek 
suretiyle, sermaye kazancı, faiz 
ve temettü geliri gibi kazançlar 
elte etmek amacıyla hisse senedi, 
tahvil ve diğer sermaye piyasası 
araçlarına yatırım yapmalarıdır 
(www. Ekodiyalog.com/
makaleler; http://tr.vikepedia.
org).

Kaynak: https://www.ekodialog.com/kalkinma_ekonomisi/kalkinma_kuresellesme_2.html (22/10/2015)
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nen noktada, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile temsil edilen uluslararası sermaye 
hareketleri küreselleşmenin diğer ikinci önemli ayağını oluşturmuştur. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin çeşitli bakımlardan gösterdiği gelişme seyri ile il-
gili bazı istatistikî veriler ise şunlardır: 

•	 Tahvil	 ve	 bono	niteliğindeki	 sermaye	hareketlerinin	 toplam	 içindeki	 payı	 1973-
1981 arasında % 3.5 iken 2000 yılında % 7.5’e yükselmiş aynı dönemde banka kre-
dilerinin payı % 63.9’dan -3.4’e düşerken, doğrudan yabancı yatırımların payı % 
16.8’den % 73.7’ye yükselmiştir. Yine aynı dönemde kısa dönemli portföy yatırım-
ları % 0.3’den 22.2’ye yükselmiştir (Temiz, 2004: 13). Bu durumda uluslararası ser-
maye hareketlerini günümüzde doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları 
temsil etmektedir.

•	 1980-2000	dönemi	dikkate	alındığı	zaman	doğrudan	yabancı	sermaye	yatırımları	
en fazla Asya-Pasifik ülkelerine yapılmış bu ülke grubunu sırasıyla Latin Ameri-
ka, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri takip etmiştir. 2000 yılı itibarıyla Asya-Pasifik 
ülkelerinin 140 milyar $; Latin Amerika ülkelerinin 100 milyar $ ve Afrika ülke-
leri ile Doğu Avrupa ülkelelerinin 20 milyar $ civarında doğrudan yatırımlardan 
pay aldıkları dikkate alınırsa, sermaye akımının yönü de ortaya çıkmaktadır (ILO, 
2008: 29-30). 

•	 Doğrudan	yatırım	giriş	çıkışının	GSYİH’ye	oranları	bakımından	bölgesel	dağılımı	
incelendiği zaman 2005 yılı itibarıyla; dünya ortalamasında sermaye girişinin % 
22,7; çıkışının 23.9 olarak gerçekleştiğini: bu oranın gelişmiş ülkelerde sırasıyla 
21,7 ve 27,9; AB’de 33,5 ve 40.7; Kuzey Amerika’da 14,5 ve 15,9; Afrika’da 28,2 ve 
6.2; Asya Pasifik’te 23,2 ve 13.3; tek başına Çin’de ise 21,2 ve 2.1 olduğunu göster-
mektedir (Zengingönül, 2007: 62). 

•	 Doğrudan	yabancı	yatırımlar	2000’li	yıllardan	sonra	gelişmekte	olan	ülkelere	doğ-
ru yönelmekle birlikte, kriz dönemlerinde bu eğilim değişebilmektedir. Nitekim, 
1997 yılında doğrudan yatırımların yarısı gelişmekte olan ülkelere doğru giderken, 
2000 krizinden sonra bu oranın % 19’a düştüğü görülmüştür. Ancak bu durum 
sonradan tekrar değişmeye başlamış, 2002 yılında doğrudan yatırımlar içinde ge-
lişmiş ülkelerin payı % 72; gelişmekte olan ülkelerin payı % 28 iken 2003 yılında 
% 65 e % 35 olarak gerçekleşmiştir (Ulaş, 2008: 84). Veriler, doğrudan yabancı 
yatırımların genel bir seyir göstermekle birlikte bir yıldan diğerine ciddi dalgalan-
malar da gösterebildiğini ortaya koymaktadır. 

2007 Sıralama 2006 Sıralama Ülke Miktar (Milyar $)

1 1 ABD 232.8

2 2 İngiltere 224.0

3 3 Fransa 158.0

4 6 Kanada 108.7

5 32 Hollanda 99.4

6 4 Çin 83.5

7 8 Hong	Kong.	Çin 59.9

8 12 İspanya 53.4

9 10 Rusya 52.5

10 7 Almanya 50.9

•	 Tablo	 8.2’deki	 veriler,	 doğrudan	 yabancı	 sermaye	 yatırımlarının	 ağırlıklı	 olarak	
gelişmiş ülkelere yapıldığını, ilk 5 sıradaki ülkenin gelişmiş ülkeler olduğunu, ge-
lişmekte olan ülkeler içinde en dikkat çeken ülke olarak Çin’in bile ancak 6. sırada 

Tablo 8.2
En Fazla Doğrudan 
Yatırım Çeken İlk 10 
Ülke

Kaynak: Ulaş, D. 
(2008), 89
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yer bulabildiğini ortaya koymaktadır. Sıralamanın ötesinde ilk sıradaki ABD ile 6. 
sıradaki Çin arasındaki fark 3 kat civarındadır. Bu alandaki gelişmelerin zaman 
içindeki seyrini değerlendirmek için 2001 yılı verileri dikkate alınırsa, gelişmekte 
olan	ülke	grubunda	ilk	5	ülkeyi	sırasıyla	Çin,	Brezilya,	Meksika,	Arjantin,	Polonya	
oluşturmaktadır. Ancak, birinci sıradaki Çin için toplam yatırım değeri 46.8 mil-
yar $ iken ikinci sıradaki Brezilya 22.4 milyar $, beşinci sıradaki Polonya ise yalnız-
ca 8.8 milyar $ pay almıştır (Temiz, 2004: 17). Aynı dönemde gelişmekte olan ülke 
grubunda yer alan ilk 5 ülke ise sırasıyla ABD; Almanya, Danimarka, Fransa ve 
Hollanda oluşturmaktadır (Temiz, 2004: 18). Veriler, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımların seyri bakımından gelişmekte olan ülkelerin daha istikrarsız olduğunu, 
2001	yılında	ilk	5	sırada	yer	alan	Brezilya,	Meksika,	Arjantin	ve	Polonya’nın	2007	
yılında listeye giremediğini göstermektedir. 

Teknolojik Gelişme-Haberleşme ve Ulaşım Maliyetlerindeki 
Hızlı Düşme
Küreselleşmeyi 1970’ler sonrası dönemde başlatanların temel gerekçelerinden birini ha-
berleşme	teknolojisindeki	hızlı	gelişme	ile	ulaşım	ve	taşıma	maliyetlerindeki	hızlı	düşüş	
oluşturmaktadır. Nitekim küreselleşme her ne kadar mal ve hizmet ticareti ile sermaye 
hareketlerindeki miktar değişmeler ile ölçülüyor ise de küreselleşme sürecini hızlandıran 
itici-motor	 güç,	 haberleşme	 teknolojisindeki	 gelişmeler	 olmuştur	 (UN,	 2001:	 10;	 Zen-
gingönül,	2007:	87;	ILO,	2008:	29).	Haberleşme	teknolojisindeki	gelişme	ile	haberleşme	
hızındaki artış; öncelikle uluslararası mali piyasaların birbiri ile bağlantısını güçlendir-
mekte,	 teknolojinin	 yarattığı	 elektronik	 para	 daha	 önceki	 dönemlerde	 bir	 engel	 olarak	
ortaya çıkan farklı ulusal paraların dönüşümüne gerek kalmaksızın piyasaların bütün-
leşmesini sağlamaktadır. Uluslararası para piyasalarının anlık işleyişi ve bunun sağladığı 
bütünleşme,	bilgi	teknolojisindeki	gelişimin	bir	sonucudur	(Erdut,	2004:	13).	Haberleşme	
süresinin kısalması ve maliyet düşüşü bilgi transferini hızlandırdığı ölçüde ticaretin de 
bütünleşmesini kolaylaştırmaktadır. Bazı örnekler vermek gerekirse; New York-Londra 
hattında 3 dakikalık konuşma 1920 yılında 300 $ iken 1990’yılında 1 $’ın altına düşmüştür. 
Bir tonluk deniz taşımacılığının maliyeti 1920 yılında 90 $ civarında iken 1990’yılında 30 
$’ın	altına	düşmüştür	(UN,	2001:	10-11).	Bilgisayar	teknolojisindeki	gelişmeye	paralel	ola-
rak haberleşme maliyetlerindeki dramatik	düşüşler	ve	internet	teknolojisindeki	gelişmeler	
bugün için birçok alanda haberleşmenin maliyetini sıfıra indirmiştir. 2000’li yılların ba-
şında 400 milyon olan internet kullanıcısı sayısı 2014 itibariyle 3 milyar’a ulaşmıştır. Bu 
kullanıcıların % 41’i Asya Pasifik ülkelerindendir.

Grafik 8.1
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Kaynak: http://webrazzi.com/2014/08/28/dev-sayilarla-kuresel-internet-kullanimi-infografik(22/20/2015)
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Son	20	yılda	hiçbir	alandaki	teknolojik	gelişme	haberleşme	teknolojisi	alanındaki	ka-
dar	hızlı	olmamış,	bilgisayar	kullanımındaki	artış	ve	 internet	 teknolojisindeki	karşılıklı	
gelişme, küreselleşmenin önemli ayağını oluşturan bilgi akışını hızlandırma ve enformas-
yon toplumu oluşturma sürecini pekiştirmiştir (UN, 2001: 10-11).

Bilgi	ve	iletişim	teknolojisindeki	gelişmeler,	küreselleşmeyi	etkilerken,	küreselleşme-
nin	kendisi	de	bu	iki	alandaki	teknolojik	gelişmeyi	etkilemekte,	karşılıklı	bir	etkileşim	söz	
konusu	olmaktadır	(Temiz,	2004:	27).	İlginç	olan,	bizzat	bilgi	teknolojisi	kendisi	ulusla-
rarası ticaretin önemli bir metası haline gelmiştir. Sektör bir yandan ekonominin en fazla 
katma değer yaratan üretim alanlarından birini oluştururken, diğer yandan diğer alanlar-
daki rekabette önde olanı belirleyici faktör haline gelmektedir (Zengingönül, 2007: 88). 

Teknoloji	 kullanımının	 küreselleşmesi,	 üretiminin	 de	 küreselleşmesi	 anlamına	 gel-
memektedir.	Teknoloji	üretiminin	bir	göstergesi	olarak	kabul	edilen	araştırma	geliştirme	
(ar-ge) faaliyetleri ve bu alana yapılan yatırımlar bir gösterge olarak alınırsa hali hazırda 
OECD ülkeleri en büyük payı almakla birlikte son yıllarda OECD üyesi olmayan ülke-
lerde bu alandaki gelişme daha hızlı olmuştur (OECD, 2010: 118). Nitekim Çin, son dö-
nemde OECD üyesi olmayan ülkeler içinde % 54’lük payla ar-ge harcamalarına en fazla 
katkı yapan ülke olmuş, bu katkı ile ABD ve Japonya’dan sonra üçüncü sırada yer alırken, 
bütün AB üyesi sanayileşmiş ülkelerin önünde yer almıştır. Çin’in ar-ge harcamalarının 
2000-2007 arasında yıllık ortalama artış hızı % 22.1 gibi yüksek bir oranda geçekleşmiştir 
(OECD, 2010: 118). Bu konuda bir başka dikkat çekici gelişme de ar-ge harcamalarının 
GSYİH’na	oranı	bakımından	en	yüksek	payı	ayıran	ülke	%	3.7	 ile	 İsrail	olup,	bu	değer	
OECD ülkeleri ortalamasının 2 katıdır. 

Teknolojik gelişmelerin küreselleşme sürecine etkileri nasıl gerçekleşmektedir?

Çokuluslu İşletmeler
Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu işletmeler/şirketler (ulus ötesi işletmeler) 
küreselleşme	sürecinde	önde	gelen	bir	rol	oynamışlardır.	Gerçekte,	ülkeler	arasında	ger-
çekleştiği varsayılan küresel mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketleri, daha çok ulus-
lararası şirketler üzerinden yürütülmüştür. Çok uluslu şirketler üretimin küresel düzeyde 
yeniden örgütlenmesinin ve işletmelerin uluslararası düzeyde faaliyet göstermelerinin so-
nucu ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeye yönelik eleştirilerin çoğu çok uluslu şirketler üze-
rinden ve çok uluslu şirket uygulamaları örneklendirilerek yapılmıştır.

Çok uluslu şirketlerin dikkat çeken özelliği birçoğunun ülke ekonomilerinden daha 
güçlü hale gelmiş olmasıdır. Nitekim dünyanın 100 büyük ekonomisinden 51’inin çok 
uluslu şirketlerden oluştuğu belirtilmektedir (Vikipedia.org/çok uluslu şirket). 500 çok 
uluslu şirket, dünya çapında tüm doğrudan yatırımların % 80’ini kontrol etmektedir (Ulaş, 
2008: 87). 20 çok uluslu şirketin yabancı ülkelerdeki satış hasılatı toplamı 6 Kuzey Afrika 
ülkesi	hariç	toplam	49	ülkenin	GSYİH’nın	6	katıdır	(http://canaktan.org/ekonomi).	

Küreselleşme sürecinde önemli rol oynayan çok uluslu işletmeler köken ülke veya 
faaliyet gösterdikleri ülke politikalarından bağımsız politika izlemeleri, sahip oldukları 
ekonomik güçle yürüttükleri lobi faaliyetleri ile siyasi otorite üzerinde etkili olabilmele-
ri ve denetim dışında kalmaları dolayısıyla eleştirilmektedirler. Ancak, küreselleşmenin 
göstergesi olan doğrudan yabancı yatırımların birincil kaynağı oldukları için az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler arasında bu şirketleri kendi ülkelerine çekmek için mali politi-
kalardan çevre ve sosyal politika alanlarına kadar uzanan çok geniş bir alanda teşvik edici 
politikalar uygulanmaktadır (http://tr.vikipedia.org/çok uluslu şirketler). 

Çok uluslu şirketlerin % 90’a yakını ABD, AB ve Japonya kökenlidir. 2000 yılı itiba-
rıyla	en	büyük	10	çok	uluslu	şirketin	5’i	ABD,	2’si	Japonya,	1’i	İngiltere,	1’i	Alman-ABD,	

Bilgi ve iletişim teknolojisinin 
gelişmesi ile küreselleşme süreci 
arasında, birbirini tetikleyen 
karşılıklı bir etkileşim vardır.

5

Çok uluslu şirketler/işletmeler 
(multinational companies/
corporations): En basitinden, 
birden fazla ülkede faaliyet 
gösteren şirketler olarak tarif 
edilir. Çok bilinen özellikleri; 
birden fazla ülkede faaliyet 
göstermeleri, sermeyerinin 
değişik ülkelerden toplanması 
ve hükümetler üstü bir yapıya 
sahip olmaları olarak sayılır. 
Şirket, birden fazla ülkede faaliyet 
göstermesine rağmen bütünü 
için tek bir strateji belirlenmesi 
ve denetimin şirket merkezinden 
yapılması diğer dikkat çeken 
özelliklerini oluşturmaktadır. 

Ulus ötesi işletmeler 
(transnational companies/
corporations): Çok uluslu 
şirketler arasında sıklıkla 
görülmeye başlanan şirket 
birleşmeleri bu şirketlerin çok 
uluslu şirketleri tanımlayıcı bir 
özellik olan bir ülke kökenli olma 
özelliğini ortadan kaldırmakta, 
birden fazla köken ülke ortaya 
çıkabilmektedir. Bu değişim 
dolayısıyla son dönemlerde çok 
uluslu işletmeler yerine ulus ötesi 
işletmeler terimi kullanılmaktadır. 
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diğeri	de	İngiliz-Hollanda	kökenli	şirkettir	(Temiz,	2004:	23).	Çok	uluslu	işletmeler	petrol,	
otomotiv, elektronik ve ilaç sanayi gibi belirli alanlarda faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. 
Bu	şirketlerin	faaliyet	alanları	ile	teknoloji	arasında	yakın	bir	ilişki	bulunmakla	birlikte,	
düşük	teknoloji	gerektiren	ancak	yüksek	karlılığı	olan	toptan	ve	perakende	satış,	gıda	ve	
tütün ürünleri sanayi gibi alanlar da ağırlıklı faaliyet alanlarını oluşturabilmektedir. An-
cak, otomotiv sanayi gibi bazı üretim alanları var ki nerede ise bütün dünya üretimi bu 
şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse; Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti	ve	Macaristanda	otomotiv	üretiminin	%	90’dan	fazlası;	 İrlanda	ve	İsveç’de	
ilaç	sanayinin	%	90’dan	fazlası	çok	uluslu	şirketlerin	kontrolü	altındadır.	Gıda	sektörünün	
% 40-50’si de uluslararası şirketlerin kontrolündedir (OECD, 2010: 165). 

Yukarıda belirtilen 4 temel unsurun/faktörün dışında küreselleşme sürecini tanımla-
mak için küresel üretim zinciri, kuralsızlaştırma; işgücü hareketliliği, istihdamın değişen 
yapısı, bilgi toplumu, gibi unsurlar da küreselleşme sürecini anlamak için kullanılmakta-
dır (Erdut, 2002: 2-15; Temiz, 2004: 3-30; Zengingönül, 2007: 41-94). OECD, küreselleşme 
sürecini anlamak, ekonomik sonuçlarını değerlendirmek, süreçle ilgili ekonomik, sosyal 
ve	 siyasi	bakımlardan	alınacak	stratejik	kararlar	ve	 takip	edilecek	politikalar	 için	küre-
selleşme ile ilgili ölçülebilir değerler ve istatistikî seriler elde etme çabası içine girmiştir 
(OECD, 2005: 11). OECD bu çabaları ile küreselleşmeyi yalnızca anlaşılabiler değil yö-
netilebilir bir süreç haline getirmeye çalışmakta özellikle olumsuz eleştirilerin kaynağını 
tespit ve sonuçlarını giderici politikalar belirlemeye çalışmaktadır (OECD, 2010: 7-11). 
Özellikle	2001	ve	2008	yıllarında	yaşanan	küresel	finansal	krizler	ve	bu	krizlere	bağlı	ola-
rak sürecin sorgulanması OECD’nin bu yöndeki çabalarını artırmış görünmektedir. 

KÜRESELLEŞME VE SOSYAL POLİTİKA

Küreselleşme ve Sosyal Politika Sorunları
2001 ve 2008 yıllarında yaşanan krizler, küreselleşmenin yalnızca nimetleri değil prob-
lemleri de küreselleştirdiğini açık bir biçimde ortaya koymuş, kendi halinde gelişen bir 
süreç olarak bırakılamayacağını, mutlaka yönetilebilir ve yönlendirilebilir bir süreç olarak 
kontrol altına alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Nitekim Ekim 2008-Mart 2009 ara-
sındaki 6 aylık dönemde; hemen hemen bütün ülkelerde borsaların % 43-59 arasında düş-
mesi; büyüme hızının birçok ülkede artış hızının düşerken, diğer bir çok ülkede de negatif 
oranlarda gerçekleşmesi; uluslararası mal ve hizmet ticaretinde 1929 Krizinden sonraki 
en büyük daralmanın yaşanması; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki hızlı dü-
şüş (bu düşüş OECD ülkelerinden % 35 olarak gerçekleşmiştir); yatırımlardaki azalmaya 
bağlı olarak şirket birleşmelerindeki hızlı düşme; çok uluslu şirketlerin toplam istihdam 
seviyesindeki düşme ve nihayet ithalat ve ihracat daralmasına bağlı olarak küresel üretim 
zincirinde yaşanan kopmalar, ekonomik açıdan küreselleşmenin negatif yönünü ortaya 
koyan göstergeler olmuştur (OECD, 2010: 15-37). Bu olumsuz gelişmeler küreselleşmenin 
savunucuları olan OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların küreselleşme sürecini 
olumsuz sonuçlar doğurmayacak yönetilebilir bir sürece dönüştürme çabalarını hızlan-
dırmıştır. Bu yaklaşımda, küreselleşme ile sağlanan refah artışının insanlar ve ülkeler ara-
sında daha eşit paylaştırılabileceği inancı yatmaktadır (ILO, 2004: ix). 

Küreselleşme sürecine karşı çıkanların veya en azından eleştirenlerin temel iddiası-
nı,	 sosyal	 alanda	 yarattığı	 eşitsizlikler	 ve	 dengesizliklerin	 artışı	 oluşturmaktadır.	 İddia,	
küreselleşmenin yarattığı ileri sürülen pozitif getirilerden (nimetlerden-fırsatlardan) 
faydalanma konusunda bütün ülkelerin ve insanların aynı şansa sahip olmadığı tezine 
dayanmaktadır. Küreselleşmenin karanlık yüzü olarak da adlandırılan bu yönüne göre 
küreselleşme ulus devletlerin kendi içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri artırmakta, eko-

Küresel ekonomik krizler 
küresleşmenin kontrol altına 
alınması gereken bir süreç 
olduğunu ortaya koymuştur.
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nomik küreselleşme sürecinin yarattığı kazançların ve kayıpların paylaşımının bölgesel 
bloklar, devletler, şirketler, toplumlar ve insanlar arasında adaletli şekilde paylaşılmamak-
tadır (Selamoğlu, 2000: 37; ILO, 20014: x). Daha negatif bir yaklaşıma göre ise, özellikle 
1990’lı yılların başından itibaren, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde sosyal-refah devleti 
anlayışının sosyal politika alanında sağladığı kazanımların küreselleşme sürecinde kaybe-
dildiği	görüşü	hâkimdir.

1980-2000 arasındaki 20 yıllık küreselleşme sürecinin olumsuz sosyal sonuçlar doğur-
duğu yalnızca bir iddia veya küreselleşmeye ideolojik olarak yaklaşanların eleştirel görüşü 
olarak	kalmamış,	BM	İnsani	Gelişme	Raporları	 ile	de	doğrulanmıştır.	Nitekim	BM’nin	
1999	tarihli	İnsani	Gelişme	Raporuna	göre;	yoksulluk	hem	ülkeler	arasında,	hem	de	aynı	
ülkede kişiler arasında artmakta, bireyler, kurumlar ve ülkeler arasındaki gelir farklılaş-
ması derinleşmektedir (Zengingönül, 2007: 171-173). Küreselleşmenin savunucularından 
Dünya Bankasının ekonomik ve sosyal gelişmenin bütünleştirilerek insani gelişmenin 
hızlandırılması için BM ile işbirliğine gitmesi, BM tarafından 1995 yılında Kopenhag’da 
“Dünya Sosyal Gelişme Zirvesi”nin düzenlenmesi ve bu zirvede hükümetlere, insan merkezli 
bir ekonomik politika izlenmesi, ekonomik uyum politikalarının olumsuz sosyal sonuçlarını 
giderici tedbirler almaları ve bir bütün olarak yoksulluğu azaltacak etkin politikalar takip 
etmeleri tavsiye edilmiştir. Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar çok iyi biliyorlar ki, kü-
reselleşme sürecinin sürdürülebilirliği, yol açtığı sosyal sorunların giderilmesi ve potan-
siyel faydalarından yararlanmada fırsat eşitliğinin sağlanması ile mümkün olabilecektir. 
Nitekim Dünya Bankası ve IMF gibi ekonomi orijinli örgütlerin, ILO gibi sosyal orijinli 
örgütlerle işbirliğine giderek küreselleşmenin sosyal boyutunu geliştirmeye yönelik ortak 
çabalar içine girmesi, küreselleşmenin insani boyutunu güçlendirmeleri, ILO’nun küre-
selleşmenin sosyal sorunlarını çözmeye yönelik bütüncü politikalar geliştirme çabalarına 
ortak olmaları bu inancın sonucudur (ILO, 2011: viii).

Küreselleşmenin yarattığı sosyal politika problemleri; insanlar, ülkeler ve bölgeler ara-
sında ve içindeki eşitsizlikleri artırması, yoksulluğun artışı ve derinleşmesi, sosyal koru-
manın zayıflaması ve artan güvencesizlik ile istihdam piyasalarında yarattığı belirsizlik 
olarak özetlenmektedir (Erdut, 2004: 23-29). Bu genel problemlere çalışma hayatını ve 
endüstri ilişkilerini ilgilendiren ücretler, çalışma süreleri, sendikalaşma ve toplu pazarlık 
gibi başlıkları da eklemek mümkündür.

Yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği, küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarını tes-
pit için en yaygın olarak kullanılan alanların başında gelmektedir. Yoksulluk ve eşitsizlikle 
ilgili bazı temel göstergeler aşağıdadır (ILO, 2011: 20). 

•	 2005	yılı	itibarıyla	gelişmekte	olan	ülkelerde	yaşayan	toplam	nüfusun	1/4’üne	kar-
şılık gelen yaklaşık olarak 1.4 milyar insan günlük 1.25 $’ın altında bir açlık sını-
rında yaşamaktadır.

•	 2000-2005	arasında	Dünya	Ekonomisindeki	hızlı	büyüme	Dünyadaki	yoksulluğu	
1990 yılındaki % 46 seviyesinden 2005 yılında % 27’ye düşürmesine rağmen son 
2008 krizi ile birlikte 64 milyon kişi daha bu sınırın altına itilmiştir.

•	 925	milyon	kişi	kronik	açlık	tehlikesi	altında	yaşamaktadır.
•	 Dünyada	1.75	milyon	insan	çok	yönlü	bir	yoksulluk	tehlikesi	altında	olup,	temel	

sağlık hizmetleri, temel eğitim ve ekonomik fırsatlardan mahrum yaşamaktadır.
•	 2,6	milyon	kişi	hijyenik	bir	ortamda	yaşama,	884	milyon	kişi	de	temiz	su	imkanla-

rından mahrumdur. 
•	 796	milyon	kişi	okuma-yazma	bilmemektedir.
•	 Her	yıl	5	yaşın	altındaki	8.8	milyon	çocuk,	koruyucu	ve	önleyici	sağlık	hizmetleri	

yetersizliğinden ölmektedir.
•	 Dünya	nüfusunun	%	75’i	yeterli	sosyal	güvenliğe	sahip	değildir.
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Yoksulluk yalnızca bir gelir yetersizliği ve düşük gelir sahibi olma durumu değildir. 
Yoksulluk, yetersiz sağlık, beslenme, eğitim, düşük vasıf ve olumsuz ikamet problemleri 
dolayısıyla sosyal dışlanma yaratmaktadır. 

Küreselleşmenin ekonomik alanda sağladığı üretim ve verimlilik artışına bağlı parlak 
gelişmeler sosyal alanda gerçekleşmemekte, hatta bizzat küreselleşme dengesizlikleri artı-
rıcı sonuçlar doğurmaktadır. Yaşanan her küresel kriz eşitsizlikleri artıran ve derinleştiren 
bir etki yaratmaktadır. Bütün iyileşmelere rağmen son yirmi yıllık dönemde dünyanın 
en zengin % 20’lik nüfusu toplam gelirin % 70’inden fazlasını alırken en fakir % 20’lik 
diliminin	aldığı	pay	sadece	%2’dir	(ILO,	2011:	21).	Gelir	dağılımındaki	eşitsizlik	yalnızca	
gelişmekte olan ülkelere has bir problem olmayıp bir AB üyesi ülkede de 1980’lerin ikinci 
yarısından itibaren artmıştır (ILO, 2011: 21). 

Bölge 1990 2000 2008 2008-1990 
Değişimi

2008-2000 
Değişimi

Asya 36.4 40.0 40.4 4.0 0.6

Doğu	Avrupa	ve	Orta	
Asya 26.7 33.2 35.4 8.7 2.2

Latin	Amerika	ve	
Karayipler 46.9 49.2 48.3 1.5 -1.3

Orta	Doğu	ve	Kuzey	
Afrika 39.2 39.2 39.2 0.0 0.0

Sahraaltı	Afrika 49.1 46.1 44.2 -4.8 -1.8

Yüksek-gelirli	ülkeler 27.4 30.8 30.9 3.5 0.0

Ülke	Sayısı 137 140 141 132 132

Tablo 8.3’teki veriler, 1990-2008 döneminde Asya, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkele-
rinde gelir dağılımı eşitsizliklerinin arttığını, yüksek gelirli ülkelerle Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde değişmediğini, yalnızca Latin Amerika ve Karayiplerle Aşağı Sahra ül-
kelerinde kısmi bir iyileşme olduğunu göstermektedir. 

Küreselleşmenin sosyal politikaya yönelik etkileri; kısa dönemde dolaylı, uzun dö-
nemde ise doğrudan şekilde kendini göstermektedir. Daha kalıcı ve etkin olan dolaylı 
etkileri; küreselleşmenin ulus devlet yapısında meydana getirdiği değişiklikler dolayısıyla 
ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmenin ulus devletin sosyal devlet uygulamalarını zayıflatan 
veya ortadan kaldıran uygulamaları sosyal devletin sosyal politikalarını zayıflatmaktadır. 
Küreselleşmenin doğrudan etkileri ise özellikle çok uluslu şirketlerin uyguladığı ücret, 
istihdam, çalışma şartları, örgütlenme ve gelir transferi politikaları ile ortaya çıkmaktadır. 
Birinci etki daha kapsamlı ve tayin edicidir. Ünitenin bu bölümünde öncelikle küreselleş-
menin ulus devlete ve buna bağlı olarak sosyal devlet anlayışında yol açtığı değişiklikler, 
takiben de kısaca istihdam, ücretler ve sendikalaşma gibi temel sosyal politika alanlarına 
yönelik etkileri değerlendirilecektir. 

Küreselleşmenin yarattığı temel sosyal politika sorunlarından bazılarını belirtiniz?

Küreselleşme sürecinin yarattığı sosyal politika sorunları ve bunlarla ilgili tartışmalar için 
daha ayrıntılı bilgi edinmek için Abdulkadir Şenkal’ın Küreselleşme Sürecinde Sosyal Poli-
tika, (İstanbul: Alfa Yayınları, İstanbul, 2005) adlı kitabına bakınız. 

Yaşanan her ekonomik kriz, 
eşitsizlik ve dengesizlikleri 
artırmaktadır.

Tablo 8.3
1990, 2000 ve 2008 
Yıllarında (veya ulaşı-
labilen en son verilere 
göre) Bölgelere Göre 
Gini İndeksi (Ağırlıksız 
ortaama değerler)

Kaynak: ILO, 2011: 21.

Gini Katsayısı (İndeksi): 
Gini katsayısı, bir ülkede milli 
gelirin dağılımının adaletli olup 
olmadığını ölçmeye yarayan bir 
katsayıdır. Katsayı 0 ile 1 arasında 
değerler alır ve yüksek değerler 
daha büyük eşitsizliğe tekabül 
ederler. Örneğin herkesin aynı 
gelire sahip olduğu bir toplumun 
Gini katsayısı 0 iken tüm gelirin 
bir kişide toplandığı (birden 
çok kişinin mensup olduğu) 
toplumun Gini katsayısı 1’dir. 
Gini katsayısı Lorenz Eğrisinin 
üstündeki alanın, 45 derecelik 
eşitlik doğrusunun altında kalan 
tüm alana bölünmesiyle bulunur. 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/
gini_katsayısı).
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Küreselleşme ve Ulus Devletin Değişimi 
Küreselleşme ile ulus devlet ve buna bağlı olarak da sosyal devlet arasında karşılıklı, iç içe 
geçmiş hem destekleyici hem de rekabetçi, karmaşık bir ilişkiler ağı vardır. Sosyal devlet 
ve refah devleti uygulamaları da ulus devlet anlayışının ürünü olduğu için küreselleşme, 
sosyal devlet ve politikaları ile de benzer çok yönlü ve karmaşık bir etkileşim içindedir. 

Ulus devlet ile küreselleşme süreci arasındaki ilişkiyi karmaşık olmaktan öte çelişkili 
hale getiren, küreselleşmenin ancak ulus devletin kendine ait olanlardan vazgeçmesi ile 
mümkün olabilmesidir. Bir görüşe göre, zorunlu bir değişim-dönüşüm süreci olan bu du-
rum, ulus devletin kendi ipini kendisinin çekmesidir. Ulus devleti bu tür bir değişim ve 
dönüşüme zorlayan ise, bugün gelinen noktada hiçbir ulus devletin küresel bütünleşme 
sürecinin dışında kalamaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Küreselleşmenin zorunlu 
kıldığı değişime direnen, uyamayan veya kendini yenileyemeyen ulus devlet, kendi halkı 
nezdinde itibar kaybetmekte, meşruiyeti zayıflamaktadır (Temiz, 2004: 63). Bir diğer ifade 
ile varlık gerekçesi tartışma konusu haline gelmektedir. 

Küreselleşme uluslararasılaşma boyutuyla ele alındığı zaman, sürecin gerçekleşme-
si için ulus devletin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel hayatla ilgili olarak egemenlik 
hakkından kaynaklanan birçok yetkisinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya kendi 
dışında bir otoriteye devretmesi gerekmektedir. Küreselleşmenin özünü oluşturan mal ve 
hizmet ticareti ile sermayenin uluslararasılaşması ancak ulusal sınırların kaldırılması veya 
geçirgenliğinin artırılması	ile	mümkün	olacaktır.	Bu	da	ulus	devletin	bu	alandaki	hâkim	
otorite olma rolünden vazgeçmesi, yasaklamaları ve sınırlamaları kaldırması ile söz ko-
nusu olabilecektir. Mal ve hizmet ticaretini engelleyen veya sınırlandıran düzenlemelerin 
terkedilmesi,	ulusal	üretici	ile	yabancı	üretici	arasında	rekabet	avantajı	veya	dezavantajı	
yaratan gümrük politikalarından vazgeçilmesi, gümrük vergisi ve tarifelerinin yeniden 
düzenlenerek serbestleşmesi ilk değişiklik alanlarını oluşturmaktadır. Ulus devlet bu alan-
lardaki yetki ve otoritesini kısmen veya tamamen küresel sistemin kurallarını belirleyen 
Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşlarla AB gibi bölgesel kuruluşlara 
devredecek, ulus devlet sınırları içinde bu organizasyonların belirlediği evrensel kurallar 
geçerli olacaktır. 

Küreselleşme ulus devletin klasik yetkilerinden vazgeçmesi ile kendiliğinden gerçek-
leşecek bir süreç değildir ve yalnızca ulusal sınırların geçirgen hale gelmesi küreselleşme 
için yeterli olmayacaktır. Küreselleşme ile ulus devlet arasında bir çatışma olmakla birlikte 
paradoksal bir şekilde küreselleşme sürecinin gerçekleşmesi için vazgeçilemeyecek şekil-
de ulus devlete ihtiyaç vardır. Ulus devlet iki farklı rolle küreselleşme sürecinin vazgeçile-
mez aktörü olarak varlığını sürdürmektedir. 

Öncelikle,	 ulus	 devletin	 küreselleşme	 sürecini	 hızlandırmak	 üzere	 aktif	 bir	 rol	 ala-
rak, küresel sistemin uluslararası kurallarının ulus devlet sınırları içinde uygulanmasına 
imkan vermek üzere; ülke sınırları içinde geçerli olan mülkiyet ve yatırım politikalarını 
değiştirmesi, ülke vatandaşı olmayanların ve yabancı sermayenin bu alanlarda faaliyet 
göstermesine izin verecek düzenlemeleri yapması ve eğer varsa sınırlamaları kaldırması 
gerekecektir.	Özelleştirme,	yabancılara	mülk	satışı,	yatırım	izni	verilmesi,	kamuya	ait	bazı	
faaliyet alanlarının (iletişim, ulaşım, sağlık vb) yerli ve yabancı özel sektöre açılması, ban-
kacılık sisteminin ve sermaye piyasasının yabancı sermaye giriş-çıkışını kolaylaştıracak 
şekilde	düzenlenmesi,	para	ve	kar	transferlerine	imkân	verilmesi,	ulus	devletin	süreç	için-
de gerçekleştireceği düzenleme alanlarından ilk akla gelenlerini oluşturmaktadır. Bütün 
bu tedbirlerin alınması hala ulus devletin yetki ve otoritesi içinde olup bunu ikame edecek 
yeni bir düzen oluşturulamamıştır. 

Ulus devletin küreselleşme sürecini hızlandıran bir başka rol ve politika değişikliği 
de	yabancı	sermaye	yatırımlarını	 teşvik	etmek	 için	alacağı	 tedbirlerle	 ilgilidir.	Özellikle	

Ulus devlet; meşruiyetini bir 
ulusun belli bir coğrafi sınır 
içindeki egemenliğinden alan 
devlet şeklidir ve jeopolitik bir 
varlık olarak devlet ile kültürel ve/
veya etnik bir varlık olarak ulusu 
aynı belirli bir coğrafyada bir araya 
getiren devlettir. Ulus devlet, 
devleti oluşturan vatandaşların 
ortak bir dil, ortak bir kültür 
ve ortak değerleri paylaşması 
esastır. Ulus devlet, her milletin 
kendi kaderini tayin ve otonomi 
hakkına sahip olduğunu savunur 
(http://tr.wikipedia.org/wiki/
Ulus_devlet)

Küreselleşmenini zorunlu kıldığı 
değişime direnen ulus devlet 
kendi halkı nezdinde itibar 
kaybetmektedir.
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doğrudan yabancı sermaye yatırımları için vergi muafiyetleri sağlanması ve hatta teşvik-
lerinin uygulanması, sabit sermaye yatırımı yapacaklar için karşılıksız veya çok düşük 
bedelle	yer	 temini,	 enerji	 fiyatlarında	 indirim	gibi	 teşvik	edici	politikalar,	küreselleşme	
sürecini hızlandırıcı etki yapacaktır. Yalnızca teşvik değil, gelen yabancı sermayenin sü-
rekliliğini sağlamak üzere yatırımların geleceğine yönelik garantiler verilmesi, teminatlar 
sağlanması ve ciro ve karlılık garantileri verilmesi de bu politikalar içinde yer alacaktır. 
Bir görüşe göre küreselleşmenin ulus devlete yönelik etkisi, onu ortadan kaldırmaktan 
ziyade gücünü, fonksiyonlarını ve otorite alanlarını yeniden yapılandırma yönünde ortaya 
çıkmaktadır (Zengingönül, 2007: 233). Çünkü küreselleşme sürecinde ulus devlet yetki 
alanlarını yalnızca uluslararası kuruluşlara devretmemekte, ülke içinde de yetki ve otorite 
devirleri söz konusu olabilmektedir (Zengingönül, 2007: 236). Sosyal ve politik sivilleşme 
ve bu dönüşümün beraberinde getirdiği hükümet dışı organizasyonlar, ülke içinde ulus 
devletin yeni güç ortakları, uluslararası düzenin ise ulus devlet dışındaki yeni taraflarını 
oluşturmaktadır. Aynı şekilde ve içerikte gerçekleşmese bile uluslararası şirketlerin eko-
nomik alanda yaşadığı dönüşüm sivil toplum örgütleri aracılığı ile sosyal ve politik alanda 
gerçekleşmektedir. 

Küreselleşme sürecinde ulus devletin temel rolü ne olmuştur?

Küreselleşme ve Sosyal Devletin (Refah Devleti-Sosyal Refah 
Devleti) Değişimi
Küreselleşmenin ulus devleti değiştirmesi ulus devlet uygulaması olan sosyal devleti de 
değiştirmektedir. Sosyal devlet, (sosyal refah devleti, refah devleti); çok kısa olarak ikti-
sadi ve sosyal hayatın işleyişini piyasa kurallarına bırakmayarak, genel toplum menfaatini 
ve özellikle iktisaden güçsüz durumda olan geniş toplum kesimlerini korumak ve temel 
sosyal hakları kullanmalarına imkan veren bir iktisadi ve sosyal düzen oluşturmak üzere 
sosyal	politikalar	uygulayan	devlet	olarak	tarif	edilebilir.	Gelişmiş	ülkelerde	kullanılan	re-
fah devleti terimi ile gelişmekte olan ülkelerde kullanılan sosyal devlet veya sosyal refah 
devleti terimleri ile kastedilen büyük ölçüde aynı şeydir. Sosyal devlet anlayışı, II. Dünya 
Savaşı Sonrası dönemde sanayileşmiş-gelişmiş ülkelerde uygulanan Keynezyen ekonomik 
politikaların	 izlendiği	 bir	 ortamda	 gelişmiştir.	 Refah	 devleti	 anlayışının	 hâkim	 olduğu	
1945-1975 arasındaki yaklaşık 30 yıllık süre sosyal politikanın altın çağı olarak da ad-
landırılmaktır	(Temiz,	2204:	92).	Sanayi	toplumu	sosyal	politika	uygulamalarının	hâkim	
olduğu bu dönem; bir yandan tam istihdam hedefini gerçekleştirmeye yönelik ekonomi 
politikaları izlenirken diğer yandan çalışanlar için de yüksek ücret ve geniş sosyal hak-
lar sağlanmasına öncelik veren politikaların izlendiği bir dönem olmuştur. Ulus devletin 
gümrük ve koruma politikaları ülke içinde yatırımcıların yüksek kar elde etmesine, çalı-
şanların yüksek ücretler ve geniş sosyal haklara sahip olmasını sağlamıştır (Temiz, 2004: 
92). Devletin taraf olarak doğrudan uyguladığı ücret ve geliri yeniden dağıtmaya yönelik 
politikaların yanı sıra güçlü sendikaların varlığı ve toplu pazarlık süreci, gelir dağılımının 
çalışanlar lehine değişmesini sağlamıştır. Devlet, uluslararası sözleşmelerle garanti altına 
alınan temel insan haklarının (sağlık, sosyal güvenlik, eğitim vb.) geniş toplum kesimle-
rince	kullanılabilmesine	imkân	vermek	üzere	sosyal	harcamalarını	artırmış,	bu	da	geli-
rin yeniden dağılımını düşük gelirliler lehine değiştirerek refah devletini güçlendirmiştir. 
Devletin	sosyal	harcamaları	birçok	ülkede	GSYİH’nın	%	30’larına	ulaşmış,	geniş	toplum	
kesimleri	için	gelecek	endişesinin	asgariye	indirildiği	bir	sosyal	düzen	inşa	edilmiştir	(Öz-
demir, 2004: 161,163). II. Dünya Savaşından sonra bağımsızlığını kazanan veya sömürge 
ülkesi olmaktan kurtularak büyüme yarışına giren çok sayıda gelişmekte olan ülke, sosyal 
devlet	anlayışını	hâkim	kılan	bir	yaklaşımla	sosyal	politikalarını	düzenlemiş,	ILO	sözleş-
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Sosyal Devlet: Sosyal devlet; 
ferdin huzur ve refahını 
gerçekleştiren ve teminat altına 
alan, kişi ve toplum arasında 
denge kuran, emek ve sermaye 
ilişkilerini dengeli olarak 
düzenleyen, özel teşebbüsün 
güvenlik ve kararlılık içinde 
çalışmasını sağlayan, çalışanların 
insanca yaşaması ve çalışma 
hayatının kararlılık içinde 
gelişmesi için sosyal, iktisadî ve 
malî tedbirler alarak çalışanları 
koruyan, işsizliği önleyici ve millî 
gelirin adalete uygun biçimde 
dağılmasını sağlayıcı tedbirler 
alan adaletli bir hukuk düzeni 
kuran ve bunu devam ettirmeye 
kendini yükümlü sayan, hukuka 
bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi 
bir özgürlük rejimini uygulayan 
devlet demektir (Anayasa 
Mahkemesi’nin, T. 16-27 Eylül 
1967 ve K. 1967/29 sayılı Kararı).
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meleri çerçevesinde güçlü bir sendikacılık ve toplu pazarlık sistemini oluşturmaya yöne-
lik düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışırken, çalışma hayatını düzenleyen ve koruyucu 
hükümler içeren çok sayıda mevzuatı yürürlüğe koymuştur. Sosyal devlet, herkesin sağlık 
hizmetlerinden	 faydalanmasına	 imkân	veren,	 yaşlılık	başta	olmak	üzere	 sosyal	 risklere	
karşı koruma sağlayan yaygın ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmuş, iktisadi 
gelişme imkanlarının elverdiği ölçüde kamu sosyal harcamalarını artırmıştır. 

1973 petrol fiyatlarındaki artışla başlayan ancak kısa sürede yapısal sebeplere dayandı-
ğı anlaşılan kriz, altın çağı sona erdirirken sosyal devlet anlayışının da krizi olmuştur (Te-
miz, 2004: 73). Krizden çıkış için uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalarla başlayan 
küreselleşme süreci, sosyal devleti ortadan kaldıramamış ancak gelişme seyrini olumsuz 
etkilemiş, yön değiştirmesine sebep olmuştur. Küreselleşme sürecinin sosyal devlet anla-
yışına yönelik etkileri aşağıdaki alanlarda ortaya çıkmıştır. Ancak, hemen belirtmek ge-
rekir ki bu etkiler doğrudan ve yalnızca küreselleşme sürecine bağlı olarak ortaya çıkan 
etkiler olarak da yorumlanmamalıdır.

•	 Küreselleşmenin	hâkim	ekonomi	politikasını	oluşturan	 liberalizm,	ulus	devletin	
sosyal devlet anlayışı ile izlediği sosyal politika alanlarını daraltmış, bir kısmından 
vazgeçmesine yol açmıştır.

•	 Kamu	kesimini	 küçültmeye	 yönelik	 bütün	politikalar	 (özelleştirme	 başta	 olmak	
üzere) kamunun uyguladığı cömert ücret politikaları, güçlü sendikacılık, geniş 
sosyal haklar ve iş güvencesi uygulamalarından oluşan sosyal politikaları zayıflat-
mıştır.

•	 İktisadi	 şartların	 da	 zorlaması	 ile	 kamunun	 sosyal	 harcamalarındaki	 artış	 önce	
durmuş, daha sonra % 30’lar civarında sabitlenmiştir. Ancak, gelişmekte olan ül-
kelerde bu harcamalar gelişmiş ülkelerin seviyesine gelmeden sabitlenmiştir.

•	 Sanayi	toplumu	çalışma	hayatını	düzenlemek	için	oluşan	sosyal	hukukun	çok	katı	
olduğu, küreselleşme sürecini engellediği iddiası ile esneklik taleplerine cevap ve-
recek şekilde yeniden düzenlenmiş, belirsizlik ve güvencesizlik doğuran yeni bir 
çalışma hukuku oluşturulmaya başlanmıştır.

•	 Doğrudan	yabancı	sermaye	yatırımlarını	çekmek	ve	çok	uluslu	şirketleri	kalıcı	kıl-
mak için sosyal hukuk yeniden düzenlenmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke için 
ücretler ve çalışma şartlarını düzenleyen kurallar, yabancı sermayeyi cazip kılma 
araçları olarak kullanılmıştır.

•	 Kamu	sosyal	güvenlik	programlarının	sağladığı	koruma	garantisinin	kapsamı	da-
raltılmış, seviyesi düşürülmüş, ilave garanti isteyenler için özel sosyal güvenlik sis-
temleri önerilmiştir. 

•	 Çalışma	hayatında	pazarlık	gücünü	emek	lehine	değiştiren	toplu	ilişkiler	ve	sözleş-
melerin yerini, bireysel ilişkiler ve sözleşmeler almaya başlamıştır. 

Küreselleşmenin sosyal devlet üzerindeki etkilerini bütünüyle olumsuz olarak değer-
lendirmek yanlış ve eksik olacaktır. Küreselleşme sürecinin taşıdığı çelişkili (paradoksal) 
yapı, sosyal politika uygulamalarını dönüştüren hatta güçlendiren uygulamaları da be-
raberinde getirmiştir. Siyasal ve kültürel alanda nasıl küreselleşme ile yerelleşme eş za-
manlı olarak ortaya çıkmış ise sosyal politika alanında da benzer bir gelişme yaşanmıştır. 
Ekonomik hayatı liberalleştirmeye yönelik politikalar, bu politikaların yaratacağı sosyal 
sorunları dengeleyecek yeni sosyal politika uygulamalarını da beraberinde getirmiştir. Bu 
değişim önce ulus devlet içinde, sonra uluslararası kuruluşlar aracılığı ve öncülüğünde 
küresel	ölçekte	ortaya	çıkmıştır.	Özelleştirme	uygulamalarının	ortaya	çıkaracağı	 işsizlik	
sorununu çözmek üzere yüksek kıdem ve iş kaybı tazminatları uygulanması, işgücünün 
başta kamu kurumları olmak üzere diğer alanlara kaydırılarak istihdam garantisinin sağ-
lanması veya daha az güvenceli olmakla birlikte yeni istihdam statülerinin yaratılması, iş-
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sizlere ve aileye yönelik uzun dönemli sosyal destek programlarının başlatılması ve kamu 
sosyal güvenlik harcamalarının artışı ile iş kurma kredilerinin verilmesi gibi uygulamalar 
bunlardan bazılarını oluşturmaktadır. Benzer bir gelişme küresel alanda da yaşanmış, kü-
reselleşmenin yarattığı sosyal sorunları gidermeye yönelik küresel ölçekte sosyal politika-
lar geliştirilmeye başlanmıştır. 

Küreselleşme sürecinin sosyal devlet-refah devletine yönelik etkileri konusunda daha ayrın-
tılı bilgi için Süleyman Özdemir’in Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, (İstanbul: İstan-
bul Ticaret Odası Yayın No: 2004-69, 2004) adlı kitabına bakınız.

Sosyal devlet ile refah devleti farklı devlet anlayışını mı temsil etmektedir?

ILO ve Küresel Sosyal Politikalar
Diğer sosyal sorun alanları gibi küreselleşmenin yaratacağı sosyal sorunlara ILO’nun 
kayıtsız kalması beklenemezdi ve nitekim küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarının 
belirginlenmeye başladığı 1990’lı yılların başından itibaren ILO küreselleşmenin sosyal 
sorunlarını gündemine almıştır. 1995 yılında Kopenhag’da toplanan Dünya Sosyal Geliş-
me Zirvesi, bir yandan uluslararası camianın küreselleşmenin sosyal sorunlarına ilgisini 
artırırken, diğer yandan ILO’nun da süreçle ilgili görev alanları ve sorumluluklarını belir-
lemiştir (Kapar, 2009: 64). 1998 yılında ILO tarafından kabul edilen Çalışmaya İlişkin Te-
mel Haklar ve İlkeler Bildirgesi ile 1999 tarihli insana yakışır iş-uygun iş	yaklaşımı	Örgütün	
bu alana yönelik ilk faaliyetlerini oluşturmuştur. 

ILO’nun	küreselleşme	ile	ilgili	ilk	ve	en	kapsamlı	faaliyeti,	Örgüt	tarafından	oluşturu-
lan “Küreselleşmenin Sosyal Boyutu” komisyonunun hazırlamış olduğu 2004 tarihli Herkes 
İçin Fırsatlar Yaratan Adil Bir Küreselleşme Raporu olmuştur. Rapor, ILO’nun küreselleşme 
sürecine bakışını, tespitlerini, yaklaşımlarını ve politika önerilerini içermektedir. 

Küreselleşme sürecine karşı açık bir tavır almayan ILO, mevcut küreselleşme sürecinin 
küresel düzeyde eşitsizlikler yarattığını, bu eşitsizliklerin ahlaken kabul edilemeyeceğini 
ve politik olarak da sürdürülebilir olmadığını ileri sürerek küreselleşme sürecine yeni bir 
yön verilmesi ve sosyal boyut kazandırılması tespitinden hareketle duruşunu belirlemiş, 
politikalar oluşturma içine girmiştir (ILO, 2004: x). ILO, küreselleşme sürecinin formel 
ve informel sektör arasındaki farkı büyütmesinin, informal ekonomi şartlarında yaşamak 
zorunda kalan geniş toplum kesimlerinin adil ve eşitlikçi bir küreselleşme sürecinin dı-
şında bırakılarak dışlandığını, sürecin kazananlar ile kaybedenler ayrışmasını derinleş-
tirdiğini, zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkın açıldığını, global ekonomik düzenin 
işleyişinin ve kurallarının sosyal düzenin işleyişini ve kurallarını belirleyici etkiye sahip 
olduğunu ileri sürmektedir (ILO, 2004: 3,4). Ancak ILO, yalnızca olumsuz sonuçlardan 
hareket etmemekte, küreselleşme sürecinin yönünün değiştirilmesinin küreselleşmenin 
nimetlerini artıracağına ve sürecin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını da ileri sür-
mektedir (ILO, 2004: 2). ILO, küreselleşme sürecinin güçlü bir ahlaki temele dayandı-
rılması gerektiğini, insan haklarına saygılı, herkesin paylaşacağı evrensel ortak değerlere 
sahip bir küreselleşme yönetimi oluşturulmasını, kazanan hepsini alır anlayışından uzak-
laşılması gerektiğini belirtmektedir (ILO, 2004: 7). 

ILO insan haklarına ve insan onuruna saygıyı esas alan ortak evrensel değerlere da-
yanan, sosyal yönü güçlü bir küreselleşme sürecinin gerçekleşmesini arzu ettiklerini; adil, 
kapsayıcı, demokratik olarak yönetilebilir, bütün ülkeler ve insanlara nimetlerinden adil 
şekilde faydalanmak için eşit fırsatlar sunan bir küreselleşme sürecinin gerçekleştirilebil-
mesinin gerekli şartları şu başlıklarda toplamıştır (ILO, 2004: ix,x):
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Kazananlar-Kaybedenler 
(Winners-losers): Sınıf ayrımının 
belirgin olduğu Batılı toplumlarda 
alt ve üst sınıf ayrımını ifade 
etmek için kullanılan, deyim 
niteliği kazanmış terimlerdir. 
Kabaca, üst sınıflar kazananları, 
alt sınıflar kaybedenleri temsil 
etmektedir. Bugün daha çok 
herhangi bir süreçte, sürecin 
getirdiği olumlu sonuç veya 
artı değerden fazla pay alanlar 
kazananları, hiç alamayan veya 
az alanlar da kaybedenleri 
temsil etmektedir. Benzer bir 
değerlendirme küreselleşme 
süreci içinde yapılmaktadır. 
Bugün için terim, kazananlarla 
kaybedenler arasındaki uçurumun 
derinleştiği vurgulamak ve az 
sayıda kazanan ve fakat çok sayıda 
kaybeden olduğunu ifade etmek 
için kullanılmaktadır.
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•	 İnsan	haklarına	ve	kültürel	farklılıklara	saygılı,	insana	yaraşır	iş,	yerel	yönetimlerin	
güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliğine dayalı bir sosyal hayat oluşturma önceliklerine 
önem veren insan merkezli bir küreselleşme anlayışının varlığı,

•	 Küresel	ekonomi	ile	bütünleşirken	halkının	sosyal	ve	ekonomik	fırsatlardan	fayda-
lanma	imkânlarını	geliştirecek	demokratik	ve	etkin	işleyen	bir	devletin	varlığı,

•	 Ekonomik	gelişme	ile	sosyal	gelişmeyi	bütünleştiren,	yerel,	bölgesel	ve	küresel	dü-
zeyde çevrenin korunmasını sağlayan sürdürülebilir bir gelişmenin varlığı,

•	 Teşebbüs	hürriyeti	ve	fırsat	eşitliğine	imkân	veren	etkin	ve	adil	işleyen	piyasaların	
varlığı,

•	 Ülkelerin	gelişme	seviyeleri,	imkânları	ve	kapasitelerinin	farklılığını	dikkate	alarak	
bütün ülkelere eşit fırsatlar sunan adil kuralların varlığı, 

•	 Ülke	içinde	ve	ülkeler	arasındaki	eşitsizlikleri	azaltacak,	karşılıklı	yardımlaşma	ve	
işbirliğine dayalı bir dayanışmacı küreselleşme anlayışının varlığı, 

•	 Bütün	tarafların	kabulüne	dayalı	kural	ve	prensipleri	olan	bir	küreselleşme	politi-
kasının varlığı, 

•	 Küreselleşme	sürecinde	yer	alan	aktörler	arasında	(uluslararası	örgütler,	hükümet-
ler, parlamentolar, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve diğerleri) 
diyalog ve işbirliğini sağlayacak mekanizmaların varlığı,

•	 Küresel	düzeyde	demokratik,	meşru	ve	tutarlı	bir	küreselleşme	politikası	izlenme-
sini sağlayacak Birleşmiş Milletlerin etkinliğinin artırılması.

ILO’nun küreselleşmenin sosyal boyutu ile ilgili faaliyetleri Uluslararası Çalışma Ör-
gütü, Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi (The ILO Declaration on Social Jus-
tice For a Fair Globalisation) ile bütüncü bir nitelik kazanmıştır. Bildirge; küreselleşmenin 
adil olmayan sosyal sonuçlar ortaya çıkardığı, ILO Anayasası ve Filadelfiya Bildirgesinin 
bu sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik politikalar belirlemenin ILO’nun temel görevi 
olarak	belirlediği	tespitlerinden	hareketle,	Örgütün	1990’lı	yıllardan	itibaren	geliştirdiği	
insana yakışır	 iş	gündemi	ve	bu	gündemle	 ilgili	dört	stratejik	amacını	hayata	geçirecek	
şekilde güçlendirilmesini sağlayacak ilkelerle hazırlanmıştır (Kapar, 2009: 61).Birbirleri 
ile karşılıklı etkileşim içinde ve eşit derecede önemli olan bu dört hedef; 

1)	 İstihdamın	desteklenmesi,	
2) Sürdürülebilir bir sosyal koruma sisteminin oluşturulması, 
3) Sosyal diyalogun desteklenmesi ve güçlendirilmesi,  
4)	 Çalışma	 hayatına	 ilişkin	 temel	 hakların	 kullanılmasına	 imkân	 verecek	 şartların	

oluşturulması 
olarak	Bildirge’de	yer	almıştır.	ILO,	bu	dört	stratejik	amacın	birbirini	destekleyen	bir	bü-
tün oluşturduğunu, bunlardan birinin gerçekleştirilmesi konusunda yaşanacak başarısız-
lığın diğer amaçlara da zarar vereceği vurgusunu yaparak (Kapar, 2009: 68), Bildirge’de bu 
amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak ILO’nun ve üyelerin sorumluluklarına yer 
vermiştir.

ILO’nun küreselleşmenin sosyal boyutuna yönelik son faaliyeti Adil ve Kapsayıcı Bir 
Küreselleşme	İçin	Asgari	Sosyal	Koruma	(Social	Protection	Floor	For	a	fair	and	Inclusive	
Globalisation)	Raporu	olmuştur	(ILO,	2011:	vii).	Raporun	hazırlanmasında,	Dünya	Sağ-
lık	Örgütü	(WHO),	BM	Kalkınma	Teşkilatı	(UNDP),	BM	Çocuklara	Yardım	Teşkilatının	
(UNICEF),	yanı	sıra	IMF	ve	G20’nin	de	desteği	olmuştur.	Rapor,	esasen	ILO’nun	küresel,	
“Herkes	İçin	Sosyal	Güvenlik’’	kampanyası	doğrultusunda	hazırlanmış,	öncelikle	herkesin	
asgari seviyede sosyal korumaya kavuşturulması (yatay kapsam hedefi), bu hedefi takiben 
zaman içinde ILO standartlarına uygun olarak koruma kapsamının seviyesinin yüksel-
tilmesi (dikey kapsam hedefi) amaçlanmıştır. Asgari sosyal korumanın iki temel ayağı-
nı; değişik toplum kesimlerine yönelik ayni veya nakdi sosyal gelir transferleri yapılması 

Ülkeler arası ve ülke içi 
eşitsizlikleri kaldıran politikalar 
“dayanışmacı küreselleşmeyi’’ 
güçlendirir.
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(yaşlılara, sakatlara aylık bağlanması, çocuk parası verilmesi, işsizlere yönelik gelir desteği 
sağlanması ve/veya istihdam garantisi sağlanması gibi) ile herkese uygun şartlarda sağlık, 
içme suyu, temizlik, eğitim, mesken ve gıda gibi alanlarda sosyal hizmetler sağlanmasını 
içermektedir (ILO, 2011: xvii). ILO’yu bu kapsamlı çalışmaya iten önemli faktör; mevcut 
sosyal koruma tedbirlerinin 2008 ekonomik krizinin güçsüz toplum kesimlerine yönelik 
olumsuz etkilerini gidermede tampon fonksiyonu görmesi ve makro ekonomik istikrarın 
sağlanmasına katkıda bulunması olmuştur (ILO, 2011: xii).

ILO’nun insana yakışır iş hedefini gerçekleştirmek için birbiri ile karşılıklı ilişki içinde olan 
dört stratejik hedefi nelerdir? 9
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Özet
İktisadi, sosyal ve kültürel hayatın her yönünü etkileyen 
küreselleşmeyi tanımlamak.
 Küreselleşme, uluslararası düzeyde mal ve hizmet ti-
careti ile sermaye hareketlerindeki artış ile açıklanma-
ya çalışılmakla birlikte, zaman içinde yalnızca iktisadi 
hayatı değil sosyal, politik ve kültürel hayatı da etkile-
yen çok yönlü bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Zaten, 
iktisadi hayattaki değişmelerin sürekliliği sosyal, po-
litik ve kültürel alandaki değişimlerle desteklenmesi 
halinde mümkün olabilecektir. Nitekim ulus devlet 
anlayışının değişmesi ve ulus devletin küreselleşmeyi 
destekleyen mekanizmaları ve hukuk sistemini oluş-
turması ilk değişim alanıdır. Bunu, politik alanda 
çoğulcu	demokratik	rejimler	ve	bu	sistem	içinde	sivil	
toplum örgütlerinin etkin olarak yer alması takip et-
mektedir. Her alandaki liberalizm veya serbestleşme, 
küreselleşmenin olmazsa olmazı gibidir. Bütün bun-
lara	 ilaveten	 haberleşme	 teknolojisindeki	 gelişmeye	
bağlı olarak insanlar arası iletişimin artması, bilgisa-
yar kullanımı ve internet ağlarının gelişimi dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasın herkesi kendi dışındaki 
dünyadan haberdar hale getirmiştir. 

Küreselleşmeyi ortaya çıkaran sebepleri ve etkileri 
açıklamak.
 Birçoklarına göre insanlık tarihinde mutlaka yaşanıl-
ması gereken bir aşama olarak görülen küreselleşme-
nin, olumsuz sonuçlarının ortaya çıkmasını önleye-
cek yönetilebilir bir süreç haline gelmesi için ortaya 
çıkaran sebepleri ve etkilerini öğrenmek önemlidir. 
Öncelikle,	 bugünkü	 anlamda	 küreselleşme	 1980’li	
yıllardan sonra ortaya çıkmış 1990’lı yıllardan itiba-
ren gelişmiştir. 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyıl başın-
da görülen mal ve hizmet ticaretindeki artış, sömürge 
politikasının sonucu iken 1990’lı yıllar sonrası ulus-
lararası sürecinde, dengesiz de olsa, ülkeler arasında 
karşılıklılık ilkesi vardır. Uluslararası mal, hizmet ve 
sermaye hareketleri Dünya Bankası, IMF ve OECD 
gibi uluslararası örgütler tarafından genel esasları 
belirlenen kurallar çerçevesinde gelişmektedir. Bilgi 
ve	haberleşme	teknolojisindeki	gelişme	ile	ekonomik	
ve siyasi alandaki serbestleşme, küreselleşmenin te-
mel itici güçleri olarak kendini göstermektedir. Kü-
reselleşme, mal ve hizmet hareketleri ile uluslararası 
sermaye hareketleri başta olmak üzere ölçülebilir 
iktisadi büyüklüklerde belirgin gelişmelere yol açmış 
olmakla birlikte, iktisadi krizleri de küresel hale ge-

tirmiştir. 2001 ve 2008 krizleri, küreselleşmenin bu 
alandaki olumsuz etkilerinin ne boyutlara ulaşabile-
ceğini, ABD veya herhangi büyük ölçekli ekonomik 
sisteme sahip bir ülkedeki krizin kısa dönemde diğer 
ülkeleri ne kadar kısa zamanda etkileyebileceğini or-
taya koymuştur. 

Küreselleşmenin sosyal politika ile ilgili olumsuz 
sonuçlarını belirlemek.
 Küreselleşmenin sosyal politika alanına yönelik olum-
suz etkileri, küreselleşmenin karanlık yüzü olarak 
adlandırılmaktadır.	Özellikle	 küreselleşme	 karşıtları,	
küreselleşmenin herkesin kazandığı bir sonuç yarat-
madığı, bazı ülkelerin kaybedenler kümesine düştüğü 
veya birçok ülkede sınırlı bir toplumsal kesimin fazla-
sıyla kazandığı, geniş toplum kesimlerinin kaybettiği 
ileri sürülmektedir. Yalnızca ILO değil, IMF ve Dün-
ya Bankası gibi uluslararası ekonomik düzenle ilgili 
kuruluşlar da son 20 yılda yoksulluğun küresel bir 
problem haline geldiğini, insanlar, ülkeler ve bölgeler 
arası eşitsizliğin arttığını kabul etmektedirler. Küre-
selleşme öncelikle bir yoksulluk sorunu yaratmakta-
dır. Yoksulluğu, sosyal korumadan ve insana yakışır 
iş	 imkânlarından	 yoksunluk	 takip	 etmektedir.	Daha	
tartışmalı bir alan olmakla birlikte küreselleşmenin iş 
güvencesi, ücret seviyesi, sendikalaşma, çalışma süre-
leri, çocuk ve kadın emeğinin artması gibi sosyal po-
litikanın temel ilgi alanlarında geriye gidiş anlamına 
gelen sosyal sorunlar yarattığı belirtilmektedir. 

Küreselleşmenin ulus devlet ve sosyal devlet anlayışına 
etkilerini belirlemek.
 Ulus devlet, çok özet olarak, ortak değerlere sahip 
(dil, kültür, tarih vb) bir ulus ile yaşadığı coğrafya 
üzerinde hükümranlık hakları bulunan devlet şekli 
olarak tarif edilir. Ulus devlet, kendi sınırları içinde 
iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel hayatı düzenleyici 
hukuk sistemi oluşturma ve mekanizmaları kurma 
yetkisine sahiptir ve tek otoritedir. Küreselleşme, 
ulus devletin bu alanlardaki yetki ve otoritelerinden 
vazgeçmesi, önemli bir kısmını uluslararası kurullara 
devretmesi ve uluslararası kuralların kendi hüküm-
ranlık	hakları	olan	ülke	içinde	uygulanmasına	imkân	
vermesi sonucunu doğurmuştur. Sosyal devlet, ulus 
devletin uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. Koruyucu 
sosyal hukuk, ulus devletin oluşturduğu bir sistem-
dir. Sosyal güvenlik sistemi, istihdam kurumları, 

1
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sendikalar, toplu iş sözleşmesi sistemi, asgari ücret ve 
benzeri sosyal politika alanları ulus devlet tarafından 
geliştirilmiştir. Küreselleşmenin ulus devleti değiştir-
mesi, ulus devletin sosyal politika uygulamalarını da 
etkileyecektir.	Özellikle,	uluslararası	sermayenin	ge-
lişini teşvik etmek için ulus devlet tarafından gelişti-
rilen sosyal politika uygulamalarının esnetilmesi sos-
yal	devlet	yaklaşımını	zayıflatmaktadır.	Özelleştirme	
politikalarını da bu çerçevede değerlendirmek, dev-
leti iktisadi ve sosyal hayatta küçülmeye, geri adım 
atmaya iten tedbirlerin beraberinde sosyal devleti 
zayıflattığını belirtmek gerekir. 

Küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarına karşı 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) geliştirmeye 
çalıştığı yeni küresel sosyal politika yaklaşımını 
açıklamak. 

 ILO, küreselleşmeye karşı çıkmak yerine onu anla-
mak ve kendi faaliyet alanlarına yönelik olumsuz et-
kilerini giderecek yönetilebilir bir küreselleşme süreci 
oluşturmak üzere faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu 
konuda, IMF ve Dünya Bankası gibi ekonomik ha-
yatı düzenlemekle görevli uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğine gitme yolunu da benimsemiştir. ILO, kendi 
Anayasası ve Filadelfiya Bildirgesinde yer alan temel 
sosyal politika kurallarından vazgeçmeden küresel 
düzenin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal politika anlayı-
şı oluşturmaya çalışmıştır. Küreselleşmenin sürdürü-
lebilirliğinin sosyal boyut kazandırılması ile mümkün 
olabileceğini ileri sürmüş, adil bir küreselleşme için 
alınması gereken sosyal politika tedbirlerini belirle-
miştir.	 İnsana	 yönelik	 sosyal	 politika	 uygulamaları-
nın merkezini oluşturan insana yakışır iş politikası-
nı güçlendirmeye yönelik istihdam, sosyal diyalog 
ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili bütün 
sosyal	 politikalarını	 birbirini	 bütünleyen	 bir	 strateji	
içinde uygulamak için uluslararası kurallar ve ilkeler 
belirlemeye ağırlık vermiştir. Küreselleşmenin sosyal 
boyutu ile ilgili çalışmaları ve nihayet daha adil bir 
küreselleşme için kabul ettiği sosyal adalet bildirgesi 
bu çalışmaların dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu-
gün, daha önce başlattığı “herkes için sosyal güvenlik” 
politikasının gerçekleştirilmesine yönelik olarak as-
gari sosyal koruma hedefini gerçekleştirmeye yönelik 
küresel sosyol politikanın temel esaslarını belirleme 
çabası içine girmiştir. 

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Yaygın ve en fazla benimsenen görüşe göre küreselleşme 
ne	zaman	başlamıştır?

a. 15. yüzyılda 
b. 18. yüzyılda 
c. 1870’li yıllarda 
d. I. Dünya Savaşı öncesi dönemde 
e. 1980’li yıllarda 

2. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin öncelik-
li faaliyet alanı küreselleşmenin sosyal sorunları ile ilgilen-
mektir?

a. Uluslararası Para Fonu
b. Dünya Bankası
c.	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü
d. Birleşmiş Milletler
e.	 Dünya	Sağlık	Örgütü

3. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi küreselleş-
menin	ideolojik	alt	yapısını	oluşturan	uluslararası	serbestleş-
me (liberalizasyon) kurallarının genel çerçevesini belirleyen 
kuruluş	olmuştur?	

a.	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü
b.	 Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü
c. Dünya Bankası
d. Birleşmiş Milletler
e. Uluslararası Para Fonu

4. Küreselleşmeyi açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlar kaç 
ana	grupta	toplanabilir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

5. Aşağıdakilerden hangisi, bu ünitede küreselleşmenin 
göstergelerinden veya anahtar değişkenlerinden biri olarak 
belirtilmemiştir?

a. NATO gibi uluslararası askeri örgütlenmelerin kuru-
luşu

b. Çok uluslu işletmeler
c. Mal ve hizmet ticaretinin artışı
d. Sermaye hareketlerinin artışı
e.	 Haberleşme	teknolojisindeki	gelişmeler

6. 2007 yılında dünyada en fazla doğrudan yatırım yapılan 
ülke	aşağıdakilerden	hangisidir?

a. Çin
b. Hindistan
c. Rusya
d. ABD
e. Brezilya

7. Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşmenin yol açtığı sos-
yal politika sorunlarından biri olarak değerlendirilemez?

a. Sendikal örgütlenmenin zayıflaması
b. Kadın ve çocukların çalışma hayatına girmesi
c. Yoksulluğun artışı
d. Nüfus artış hızının düşmesi
e.	 İş	güvencesinin	azalması

8.	 Gini	Katsayısı	(İndeksi)	aşağıdaki	sosyal	politika	sorun-
larından	hangisi	ölçmek-değerlendirmek	için	kullanılır?

a. Kayıtdışı ekonominin artışı
b. Sendikal örgütlenmenin zayıflaması
c.	 Gelir	dağılımındaki	bozulmanın	artması
d. Çok uluslu işletmelerdeki ücretlerin düşmesi
e. Büyük işyerlerinde işsizliğin artışı

9. Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşmenin sosyal devlet 
anlayışında yol açtığı değişikliklerden biri değildir?

a. Kamu kesimindeki güçlü sendikal örgütlenmenin za-
yıflaması

b. Kamunun yüksek ücret politikasının ortadan kalk-
ması.

c. Kamuda istihdam güvencesinin zayıflaması 
d. Devletin sosyal harcamaları daraltması
e. Kamu işyerlerinde kadın işgücünün sayısının artması

10. Aşağıdakilerden hangisi, ILO’ya göre herkese eşit fırsat-
lar sunan bir küreselleşme için öncelikli şartlardan biri olarak 
değerlendirilemez?

a.	 İnternet	kullanımının	yaygınlaşması	ve	ucuzlaması
b. Demokratik ve etkin işleyen bir devletin varlığı
c. Teşebbüs hürriyetini güçlendiren piyasaların varlığı
d. Dayanışmacı bir küreselleşme anlayışının gelişmesi
e.	 Genel	kabul	görmüş	küreselleşme	kurallarının	varlığı	
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Yaşamın İçinden

Küreselleşmenin yarattığı değişimler KÜRESELLEŞME, 
oyun alanının sınırsızlaşmasıdır. Bu gelişme, ulusal eko-
nomilerde yeni eğilimler, yeni değişimler ve yeni dönü-
şümler ortaya çıkarmaktadır. 
Küreselleşme,	bir	bakıma	İpek	Yolu	ve	Baharat	Yolu’nun	or-
taya çıkmasıyla başlamıştır denilebilir. Afrikalı zencilerin, 
köleleştirilip, ABD’ye götürülmesi de aslında emek faktö-
rünün küreselleşmesidir. Küreselleşme, ekonomiktir. Yani 
maliyetleri düşürür, kaliteyi arttırır, mal çeşidini çoğaltır, 
milli geliri arttırır, istihdamı yükseltir, halkları daha mutlu ve 
müreffeh kılar. Makine mühendisliğin felsefesi olan termo-
dinamik, hareket olan yerde ısı, ısı olan yerde hareket vardır 
saptamasıyla başlar. Ekonomi, yaşam için gerekli olan ener-
jiyi	üretmek,	yani	para	kazanmaktır.	Para,	üretim	faktörleri-
nin hareket etmesiyle sağlanır. Hareket olan yerde, bereket 
vardır. Atalarımız, taş yerinde ağırdır demiştir. Bu özdeyişin 
anlamı, her taş, en ağır çektiği yere doğru hareketlenir de-
mektir. Hareket arttıkça bereket de artar. Bereket arttıkça da 
hareket artar. Taşların, küresel hareketlenmeyle birlikte aşa-
ğıdaki eğilimler ortaya çıkmaktadır. 
Dünya dış ticaret hacmi, dünya milli gelirinden hızlı arta-
caktır. Son yıllarda, dünya milli geliri yılda yüzde 5 artarken, 
dünya dış ticareti yüzde 15 artmıştır. 
Ticari hizmetler (turizm, taşımacılık, finansal hizmetler 
vs.) artışı da, dünya milli gelir artışından yüksek olacaktır. 
Son yıllarda bu ekonomik faaliyet yılda yüzde 11 hızında 
büyümüştür. 
Varlık fiyatları (menkul ve gayrimenkul) dünya enflasyonun-
dan çok daha hızlı artacaktır. 
Dünya milli serveti, dünya milli gelirinden daha hızlı arta-
caktır. Dolayısıyla esas kárlar gelir artışından değil, varlık 
fiyatlarının artışından sağlanacaktır. 
Az	gelişmiş	ülkelerde,	Gayri	Safi	Yurt	İçi	Hasıla,	Gayri	Safi	
Milli gelirden daha hızlı artacaktır. 
Türkiye gibi ülkelerden çıkan Doğrudan Yabancı Sermaye, 
Türkiye’ye gibi yabancı sermayeye kapılarını yeni açan ülke-
lere giren Doğrudan Yabancı Sermayeden hızlı büyüyecektir. 
Ülkelerin	Satın	alma	Gücü	Paritesi	(PPP)	ile	Kambiyo	Kurla-
rı (FX Rates) gitgide birbirine yaklaşacaktır. 
Göçmen	işçiler,	göçmenlikten,	vatandaşlığa	terfi	ettikçe,	ana-
vatana gitgide daha az para yollayacaktır. 
Milletlerin yaşam tarzları, davranışları ve tüketim kalıpları 
gitgide birbirine benzeyecektir. 

Küresel ekonomi, küresel şirket gerektirdiğinden, şirket bir-
leşme ve satın almaları devam edecektir. Az sayıda şirket, he-

men her sektörde pazarın çok büyük kısmını ele geçirecektir. 
İngilizce,	dünyanın	hukuk	dili	olma	özelliğini	arttıracaktır.	
Küreselleşme, demokrasiyi daha yaygın hale getirecektir. 
Demokrasinin kökleşmesi, küreselleşmeyi hızlandıracaktır. 
Küreselleşme, ulusal sorunları azdıracaktır. 
Son Söz: Çatlak kemik, çabuk kırılır. 

Kaynak:	Ege	Cansen,	Hürriyet	Gazetesi,	30	Mayıs	2007,	Çar-
şamba. 
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Okuma Parçası
Sanık Sandalyesindeki Küreselleşme
İnsanca	yaşamak,	bütün	insanların	özlemi.	Dünyadaki	7	mil-
yar insan, işte bu özlemi gerçekleştirmek için yaşam sava-
şı veriyor. Ama, insanca yaşamaya hakkı olmasına rağmen, 
yüz milyonlarca insan yaşam savaşında yenik düşmeye adeta 
mecbur bırakılıyor. Şartlar, her geçen gün daha da ağırlaşı-
yor. Barış, refah, özgürlük, adalet ve demokrasi kavramla-
rı, anlamlarına ancak insanın yanında kavuşmasına rağmen 
insanlar	giderek	bu	kavramlardan	uzaklaştırılıyor.	İnsanlığın	
1970’li yıllardaki yaşam kalitesine bugün sahip olamadığı 
yolundaki BM tespitleri bu görüşümüzü destekliyor.
Bu yılın başlarında dünyadaki 169 ülkeyi kapsayan İnsani 
Gelişme İndeksi başlıklı araştırmanın sonuçları BM Kalkın-
ma Programı tarafından açıklandı.169 ülke içinde yaşanıla-
cak olan ülkelerin başında sırasıyla Norveç, Avustralya ve 
Yeni Zelanda geliyor. Türkiye, 169 ülke arasında 83. sırada. 
Öte	 yandan,	 Forbes	 Dergisi	 tarafından	 yayınlanan	 ve	 134	
ülkeyi	 kapsayan	 “İş	 İçin	En	 İyi	Ülkeler”	 başlıklı	 araştırma-
da ise ilk sırayı Kanada alıyor. Bu araştırmada ülkeler, başta 
endüstrideki	 ileri	 teknoloji	 kullanımı	 olmak	üzere,	 para	 ve	
ticari özgürlükler dahil 11 alanda kritize ediliyor. Kanada 
Yeni Zelanda ve Hong Kong’un ilk üçü paylaştığı bu araştır-
mada Amerika 10’uncu sırada, geçen yıl 46’ncı olan Türkiye 
ise 54’ncü sırada yer alıyor.
Diğer araştırmada ise ülkelerdeki huzura ilişkin…
Ekonomi ve Barış Enstitüsünün (IEP) tarafından hazırlanan 
“Küresel Barış Endeksi” başlıklı ve ülkeleri huzur bakımın-
dan sıralayan araştırmanın sonucuna göre, dünyanın en hu-
zurlu	ülkeleri	arasında	İzlanda,	Yeni	Zelanda	ve	Japonya	ilk	
üç sırada yer alıyor. Bu araştırmada ülkeler, iç ve dış çatış-
malar, toplumda güvenlik, komşularla ilişkiler, şiddet, silah 
harcamaları ve çeşitli alanlarda özgürlükler olmak üzere 23 
başlıkta ele alınıyor. Amerika’nın ilk 10’da yer almadığı bu 
araştırmada, Türkiye 153 ülke arasında 127’nci sırada bulu-
nuyor.
Bu çalışmalarda ülkelerin sıralamasına baktığımızda gerek 
yaşam kalitesi, gerek iş imkanı gerekse huzur bakımından ön 
sırada olan yani ‘yaşanacak’ ülkelerin hemen hemen tamamı 
kuzey	yarım	kürede…	Ama	daha	ilginç	olan,	G-20	ülkelerin-
den sadece Avustralya ve Japonya’yı yaşanabilir, iş yapmaya 
uygun ve huzurlu ülkeler arasında görüyorsunuz. Diğerleri-
nin	büyüklüğü	ise	sadece	lafta…	Özellikle	A.B.D	ve	Avrupa	
Birliği ülkelerin ilk sıralarda olmayışı dikkat çekiyor.
Yunanistan’ın	ve	İtalya’nın,	kirli	para	politikaları	sonucu	bir	
çöküşün	eşiğine	gelmesi,	 İspanya	ve	Portekiz’in	sırada	bek-
lerken, dünyada ‘özgürlüğün ve refahın kalesi’ olarak bilinen 
Amerika’da ekonomi ve politikadan farklı seslerin çıkması ve 

bunun sonucu hem ekonomide hem de politikada kalitenin 
hızla irtifa kaybetmesi, 2011 yılının, tarih safhalarında çok 
farklı bir şekilde yer almasına yol açacak…
Hem ekonomi hem de politika anlamında temiz anlayış ve 
uygulamaları seçen ülkeler dünya siyasetinde ön planda olan 
ve ekonomileri giderek daralan A.B.D ve Avrupa Birliği ülke-
lerini geride bırakmaya, hatta tur bindirmeye başladı…
Peki	ne	oldu	da	böyle	oldu?
Birleşmiş Milletler’ in 1970’li yıllar dünyasının bugünkün-
den çok daha iyi ve yaşanılır olduğu söylenmesi neticede 
küreselleşme veya globalleşme gibi isimlerle tarif edilen yeni 
düzenin sorgulanmasını da kaçınılmaz yapıyor…
Yeni Dünya Düzeni, dünyayı savaş alanına çevirdi. Dünyaya 
ve insanlığa açık hale getirdi… Yeni Dünya Düzeninde, eko-
nominin	insan	için	olduğu	unutuldu.	İnsanın	ekonomi	için	
olması gereğinden hareket edildi. Ekonomi tavana çıktı bel-
ki ama insan hep yerlerde süründü… Bu düzenin yol açtığı 
yıkımlar sonucunda, şimdi 925 milyon insan açlık, 4 milyar 
insan da yoksulluk sınırında yaşıyor.
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz’in dediği gibi, Yeni-
dünya düzeninde ekonomilerin ipleri, çok uluslu şirketlerin 
eline geçti. Böyle olunca da önce insanlık, sonra da özgürlük 
refah, barış, demokrasi, hukuk ve adalet gibi   değerlerle bir-
likte sosyal devlette yok olmaya başladı…
Hizmet sektörü giderek genişlerken, sanayi daraldı. Finans 
sektörü	bütün	ülkelerde	tavan	yaptı…	İş	gücü	piyasaları	es-
nekleştirildi.	Örgütlenme	engellenerek,	çalışanların	pazarlık	
güçleri zayıflatıldı. Adı her geçtiğinde beraberinde işten çı-
karmaları ve yolsuzluğu çağrıştıran özelleştirmelerle ülkele-
rin kendine ait değerleri birer birer ellerinden alındı. Kamu 
hizmetleri ve sosyal güvenlik sistemleri tasfiye edildi. Hem 
sağlık hem de eğitimde özelleştirmelerle ülkelerin kendine 
ait değerleri birer birer ellerinden alındı. Kamu hizmetleri ve 
sosyal güvenlik sistemleri tasfiye edildi. Hem sağlık hem de 
eğitimde özelleştirmelerle sosyal devlet bitirildi. Tarım kesi-
minde köylüye, çiftçiye yapılan sübvansiyonlar kaldırıldı… 
Çalışma hayatında kuralsızlığa egemen kılan yaklaşımlar, 
çağdaşlık etiketli birer tuzak olarak, hem çalışanları hem de 
sendikaları olumsuz yönde etkiledi… Başlıklar halinde sıra-
lamaya çalıştığımız bu gelişmeler neticesinde, dünya gene-
linde, başta emekçiler olmak üzere insanca yaşama arzusu 
içindeki büyük kitlelerde bir huzursuzluk başladı…
İşte	Yunanistan…	İşte	İtalya	ve	İşte	Amerika…
Dünyadaki insanların hemen hemen en beğendiği ülke olan 
Amerika, şimdi kaynayan bir kazan durumunda… Dünya-
nın en zengin ülkelerinden biri olan Amerika’da 45 milyon 
insan	açlık	sınırında	yaşıyor…	İtalya	ve	Yunanistan’	da	hükü-
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
metler ayaklarını yorganlarına göre uzatmadığı için yıkıldı… 
Bize göre bu ülkelerin yanı sıra, birçok dünya ülkesinde var 
olan benzer sorunlar için bir mahkeme kurulsa, sanık san-
dalyesine ilk oturması gereken, hesap vermesi gereken küre-
sel güçler olacaktır.
Biz	bu	ülke	olarak	G-20	içindeyiz	ve	dünyanın	en	büyük	20	
ekonomisi arasındayız. Ama bizimde sorunlarımız var. Biz 
ne kadar dillendirmesek de, uluslararası platformlarda bun-
lar konuşuluyor.  OECD verilerine göre dünyada işsizlik ve 
yoksulluk bakımından ilk sıralarda olan Türkiye’de her yüz 
kişiden	 ancak	 44’ü	 çalışıyor	 veya	 iş	 arıyor.	Geri	 kalanlarda	
bunlardan	geçiniyor.	Öte	yandan,	gelir	adaletsizliği	bakımın-
dan en kötü 3 ülke arasında olan Türkiye’de kredi kartı ve 
tüketici kredisi nedeniyle 2 milyon kişi icralık durumda…
Evet… Türkiye’nin manzarasına daha geniş açıdan, daha çar-
pıcı örneklerle bakmak mümkün. Bu ülkeyi seven hiç kimse 
Türkiye’nin	İtalya	ve	Yunanistan	benzeri	bir	akıbete	mahkûm	
olmasını istemez, istememeli de… Ama sadece bu yetmiyor. 
Ülkeyi idare eden kadroların çalışma hayatıyla ilgili gelişme-
lerde sendikalar ile uyum içinde olması, sosyal devlet yaşat-
ması, başta çalışanlar olmak üzere, bu ülke için elini taşın 
altına koyan her kişi ve kuruma değer vermesi, değer katması 
gerekiyor.	İşte	bunlar	yapıldığı	zaman	Türkiye’nin	tansiyonu	
normalleşecek	ve	ülkemiz	ihtiyaç	duyduğu	pozitif	enerjiyi	de	
halkına ve kurumlarına yükleyecektir.

Kaynak: Pevrul Kavlak, Türk metal Dergisi, Sayı:148, Kasım 
2011

1. e Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin Ortaya Çıkışı 
ve	Gelişimi”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “ILO ve Küresel Sosyal Politika-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin Ortaya Çıkışı 
ve	Gelişimi”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmeye Farklı Yaklaşım-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin Unsurları Ve 
Göstergeleri”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Sermaya Hareketle-
ri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme ve Sosyal Politika 
Sorunları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme ve Sosyal Politika 
Sorunları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme ve Sosyal Devletin 
Değişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “ILO ve Küresel Sosyal Politika-
lar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
İktisadi,	 sosyal,	politik	 ve	kültürel	bakımdan	 iç	 içe	 geçmiş,	
karşılıklı etkileşim içinde olan çok yönlü bir olgu olması. 
Küreselleşmeye	 karşı	 ideolojik	 yaklaşım	 farklılıklarının	 ol-
ması ve küreselleşme sürecinden beklentilerin olumsuz veya 
olumsuz yönlerde olmasına dayalı olarak tanımlar yapılması.

Sıra Sizde 2 
Birleşmiş Milletler’e göre küreselleşme, ileri sürüldüğü gibi 
1980’li yıllarda ortaya çıkan yeni bir olgu değildir. wKüresel-
leşme; ülkeler arası mal ve hizmetler hareketliliğinin önceden 
öngörülemeyen	bir	hızda	artması,	özel	sermayenin	hâkimiyeti,	
düşüncelerin ve eğilimlerin ülkeler arasında dolaşımı ve niha-
yet yeni sosyal ve politik hareketlerin doğuşudur.

Sıra Sizde 3 
Farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, bugünkü anlamda küre-
selleşme süreci 1980’li yıllarda başlamıştır. Birinci Dünya Sa-
vaşı öncesi dönemde olduğu gibi uluslararası mal ve hizmet 
ticaretinin arttığı çeşitli dönemler olmasına rağmen, 1980’li 
yıllar mal ve hizmet ticaretinin artışının ötesinde haberleşme 
ve	iletişim	teknolojisindeki	gelişmenin	etkisiyle	küreselleşme	
ekonomik boyutun yanı sıra sosyal, politik ve kültürel boyutu 
ile de gelişmiştir.

Sıra Sizde 4 
Dönüşümcüler, diğer yaklaşımlar gibi küreselleşmenin kaçı-
nılmaz olarak yaşanacak bir süreç olduğunu kabul etmekle 
birlikte, bütünüyle sürecin lehinde olmak veya karşısında 
bulunmak yerine yarattığı fırsatlar ve olumlu sonuçlar ile ge-
tirdiği tehditler ve olumsuz sonuçların birlikte değerlendiril-
mesi görüşündedirler. 

Sıra Sizde 5 
Özellikle	 haberleşme	 ve	 bilgi	 teknolojisindeki	 gelişmeler,	
ulaşım, ulaştırma ve haberleşme maliyetini düşürdüğü öl-
çüde küreselleşme sürecini hızlandıran faktör olarak rol 
oynamaktadır.	 Bilgi	 teknolojisinin	 sermaye	 piyasalarında	
kullanılması para ve sermaye piyasalarının anlık işleyişine 
imkân	vermektedir.	

Sıra Sizde 6 
Doğrudan küreselleşme sürecine bağlanmamakla birlikte 
1990’lı yıllardan sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ara-
sındaki eşitsizliğin artması, bütün ülkelerde ilk % 20’lik nüfus 
kesimi ile son sıradaki % 20’lik nüfus kesimi arasındaki gelir 
payı farklılığının artması, beklentilerin aksine iş ve sosyal gü-
venlik korumasındaki azalma küreselleşme sürecinin yarattığı 
temel sosyal politika sorunları olarak belirtilmektedir. 

Sıra Sizde 7
Küreselleşme sürecinde ulus devlet çelişkili bir rol oynamış-
tır. Esasen, ulus devletin varlığı küreselleşme sürecinin önün-
deki en büyük engel olarak gösterilmesine rağmen, sürecin 
gerçekleşmesi bir yandan ulus devletin ülke sınırları içindeki 
yetki ve otoritesinden vazgeçmesini gerektirirken, diğer yan-
dan bizzat ulus devletin alacağı (özelleştirme, hukuk siste-
mini serbestleştirme, para ve sermaye piyasasını düzenleme 
gibi) tedbirlerle küreselleşmenin hayata geçmesi mümkün 
olabilecektir.

Sıra Sizde 8 
Çok zaman birbiri yerine kullanılan bu iki kavram arasında 
belirgin farklar yoktur. Esasen, refah devleti sanayileşmiş ül-
kelerin belirli bir sermaye birikimine sahip olduktan sonra 
sosyal politika tedbirleri uygulamaya başladığı bir devlet an-
layışını; sosyal devlet ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
devletin müdahaleci yapısını ifade etmek için kullanılan dev-
let anlayışını temsil etmektedir. Bir anlamda sosyal devlet, 
zaten	 kıt	 olan	 imkânları	 adaletli	 şekilde	 dağıtmaya	 çalışan	
devlet yaklaşımıdır. 

Sıra Sizde 9 
ILO, 1990’lı yıllarda geliştirdiği insana yakışır iş konseptini 
gerçekleştirmek	için	Adil	Bir	Küreselleşme	İçin	Sosyal	Adalet	
Bildirgesinde; 1) istihdamın desteklenmesi; 2) sürdürülebilir 
bir sosyal koruma (sosyal güvenlik) sisteminin oluşturulma-
sı, 3) sosyal diyalogun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve 4) 
çalışma	hayatına	ilişkin	temel	hakların	kullanılmasına	imkân	
verecek	bir	ortamın	oluşturulması;	hedeflerini	stratejik	hedef-
ler olarak belirlemiştir.
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