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Önsöz

Sosyal Politika adl› bu çal›flma; Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi, Kamu

Yönetimi Bölümü ve Aç›kö¤retim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü ile Sosyal Hizmet-

ler Program› ö¤rencilerinin ders kitab› gereksinimlerinin karfl›lanabilmesi amac›y-

la haz›rlanm›fl, kitab›n içeri¤inin belirlenmesi sürecinde ö¤rencilerin ders prog-

ramlar› ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmufltur. 

Kitab›n yaz›larak bas›ma haz›rlanmas› sürecinde çok say›da de¤erli kifli katk›

sa¤lam›flt›r. Her fleyden önce üzerimizde eme¤i olan tüm hocalar›m›za ve bu ça-

l›flmaya katk› sa¤layan de¤erli yazarlar›m›za flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

Ayr›ca, bu kitab›n haz›rlanmas› do¤rultusunda bize f›rsat tan›yan ve gerekli or-

tam› sa¤layan Anadolu Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne, Aç›kö¤retim Fakültesi ve ‹kti-

sat Fakültesi Dekanl›klar›’na teflekkür borçluyuz. 

Son olarak da kitab›n bask›ya haz›rlanmas› sürecinde eme¤i geçen tüm Üni-

versitemiz çal›flanlar›na teflekkür ediyor, kitab›n ö¤rencilere ve baflvuracaklara

faydal› olmas›n› diliyoruz. 

Editörler

Doç.Dr. A. ‹lhan ORAL

Yrd.Doç.Dr. Yener fi‹fiMAN
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sosyal politika bilim dal›n› genifl ve dar anlam› ile tan›mlayabilecek,
Sosyal politikan›n ortaya ç›k›fl sürecini ve sosyal politikan›n ortaya ç›k›fl ne-
denlerini aç›klayabilecek,
Sosyal politikan›n kimleri, hangi risklere karfl› korudu¤unu tan›mlayabilecek,
Uluslararas› sosyal politika araçlar›n›n ulusal araçlar› etkileme derecesini tar-
t›flabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. 
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SOSYAL POL‹T‹KA

Sosyal Politikaya
‹liflkin Genel Bilgiler
ve Sosyal Politikan›n
Araçlar›



SOSYAL POL‹T‹KANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVES‹
Sosyal politikan›n kelime anlam›na bak›ld›¤›nda, Latince bir kelime olan “socius”
ve “politika” kavramlar›ndan türedi¤i görülmektedir. Politika, “belirli bir amaca yö-
nelik önlemler bütününü”, socius ise “ortak dost arkadafl” anlamlar›n› tafl›maktad›r.
Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluflan sosyal politika ise devletin belirlenen
toplumsal amaç ve hedeflere ulaflmak için ald›¤› kararlar ve yürüttü¤ü uygulama-
lar bütünü anlam› tafl›maktad›r. Bu çerçevede en genel anlam› ile bir sosyal politi-
ka tan›m› yapmak gerekirse; bir ülkede devletin ülke insan›n›n mutlulu¤u ve refa-
h› hedefine yönelik olarak ülke insan›n›n sa¤l›¤›, e¤itimi, güvenli¤i, beslenmesi,
korunmas›, bar›nmas› ve istihdam›n›n sa¤lanmas› yönünde ald›¤› kararlar ve
sürdürdü¤ü uygulamalar›n bütünü sosyal politika olarak tan›mlanabilir.

Genel olarak sosyal politikan›n kavramsal çerçevesini çizen ancak çok genifl bir
tan›m olan devletin belirli toplumsal amaç ve hedeflere ulaflmak için ald›¤› kararlar
bütünü tan›m›, sosyal politika bilim dal›n› tan›mlamakta yetersiz kalmaktad›r. Sosyal
politika aç›s›ndan ulafl›lmak istenen hedefin ne olaca¤›, kararlar›n hangi yöntemler-
le al›naca¤› gibi konular sosyal politika bilim dal›n›n alt bafll›klar›n› oluflturmakla be-
raber, tan›mlar›n içeriklerinde yer almaktad›r. Bu anlamda sosyal politika literatü-
ründe, sosyal politikan›n bir bilim dal› olarak ortaya ç›k›fl sürecine ve sosyal politi-
kan›n kapsam›ndaki farkl›l›¤a iliflkin olarak ikili bir tan›ma gidildi¤i görülmektedir.

Dar Anlamda Sosyal Politika Kavram›
Dar anlamda sosyal politika kavram›, bu bilim dal›n›n ortaya ç›kt›¤› dönemde ken-
disine yüklenen anlam ve dönem itibar›yla inceledi¤i konular temel al›narak yap›-
lanm›fl bir kavramd›r. Bu tan›ma göre dar anlamda sosyal politika, iflçi statüsünde
çal›flanlar›n ifl iliflkileri ve çal›flma yaflam›nda korunmas› amac›yla, devletçe al›nan
karar ve sürdürülen uygulamalar› inceleyen bilim dal›d›r. 

Dar anlamda sosyal politika kavram›, sosyal politikaya olan bak›fl aç›s›n› ve sos-
yal politikan›n s›n›rlar›n› çizmesi aç›s›ndan incelenmelidir. Sanayi Devrimi sonras›
ortaya ç›kan kötü çal›flma koflullar› ve emek ile sermaye aras›ndaki tezatlar, benim-
senen kapitalist ekonomik sistemin iflleyebilmesi için önlenmesi gereken sorunlar-
d›. Dar anlamda sosyal politika bu sebepler dolay›s›yla, kapsam›na sadece iflçileri
ve ifl iliflkilerinden kaynaklanan sorunlar› alan ve amac› da getirece¤i uygulamalar
ile kapitalist sistemin ve mevcut hukuki düzenin devam›n› sa¤lamak olarak tan›m-
lanan dar bir çerçeveye sahipti (Tuna ve Yalç›ntafl, 1997: 30).

Sosyal Politikaya ‹liflkin
Genel Bilgiler ve Sosyal

Politikan›n Araçlar›

Sosyal Politika: Devletin
ülke insan›n›n refah›na
yönelik olarak ald›¤› kararlar
ve sürdürdü¤ü
uygulamalar›n bütünü.

Dar Anlamda Sosyal
Politika: Sanayi Devrimi’nin
ortaya ç›kard›¤› kötü
çal›flma koflullar›na karfl›
iflçileri ve eme¤i sermayeye
karfl› korumak ve bu yolla
toplumdaki s›n›f
çat›flmalar›n› önleyerek
toplumun ve devletin
varl›¤›n› sürdürmesini
sa¤lamaya yönelik
uygulamalard›r.



Bu amaçlar do¤rultusunda dar anlamda sosyal politika, “amac› sosyal adalet ve
adil bir gelir da¤›l›m› olan, ekonominin iflleyiflindeki aksakl›klar› düzeltici rol oy-
nayan, s›n›f mücadelesinin ortaya ç›kma nedenlerini azalt›c› önlemler alarak top-
lumsal bir denge gözetmeye çal›flan, bar›fl ve denge bilimi” fleklinde tan›mlanmak-
tad›r (Talas, 1990: 12). Bar›fl ve denge bilimi olarak tan›mlanmas›ndaki temel ne-
den, kapitalist ekonomik sistemin devam›n›n sa¤lanmas›n›n ekonomik büyümeyi,
kalk›nmay› ve refah› temsil etmesi ve bu sistemin devam›n›n da korunacak denge
ile mümkün oldu¤una duyulan inançt›r. Bar›fl bilimi tan›m› ise sosyal politikan›n
di¤er bilimlerden ayr›lan hümaniter bir bak›fl aç›s›n› ve yaklafl›m›n› temsil etmek-
tedir. Dar anlamda sosyal politikan›n tan›m›, sanayileflmenin ürünü olarak ortaya
ç›kmas›n›n ve sanayileflmenin tetikledi¤i sosyal sorunlarla mücadele etmek için
üretilen kamu politikalar› olarak görülmesinin bir sonucudur (Dereli, 2002: 1). An-
cak sosyal politika yasal - kurumsal düzenlemelerden önce ve öte bir politika ola-
rak yasal düzenlemelere yön verdi¤inden, bu politikalar›n belirlenmesinde top-
lumsal konumlanma ve güç iliflkileri oldukça önemlidir (Koray, 2008: 27). Sanayi-
leflen dünyan›n egemen s›n›f› olan burjuvazinin bu süreçte sermaye birikimini h›z-
land›rmak istemesi ancak iflçi s›n›f›n›n a¤›r ve zor çal›flma flartlar›na olan tepkisi,
devletlerin ilk olarak bu yönde sosyal politikalar üretmesini gerekli k›lm›flt›r. Sos-
yal politikan›n ilk uygulamalar›n›n özellikle a¤›r çal›flma flartlar›na yönelik olmas›,
kad›n ve çocuklar› konu almas›, toplumsal güç dengesinin bir sonucu olarak, sos-
yal politikalar›n en az seviyede ve sadece bu koflullara dayanamayacak durumda-
ki hassas s›n›flar› kapsamas›na neden olmufltur.

Dar anlamda sosyal politika kavram›n› tan›mlayarak, tan›m›n unsurlar›n› aç›klay›n›z.

Genifl Anlamda Sosyal Politika Kavram›
Sosyal politikan›n bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›nda büyük etkisi olan Sanayi
Devrimi, sosyal politikan›n yaln›zca dar anlamdaki tan›m›na temel teflkil etmekte-
dir. Bu tan›m›n günümüzdeki sosyal sorunlara çerçeve oluflturmas› mümkün de¤il-
dir. Bu anlamda insanlar›n birlikte yaflamalar› ile bafllayan sosyal sorunlar ve sosyal
sorunlara çözüm bulma aray›fl›, Sanayi Devrimi’nin do¤urdu¤u çal›flma iliflkileri ve
kapitalist ekonomik sistemin devam› amac›yla zaruri hâle gelmifl ve toplumun refa-
h›na hizmet edecek politikalar üretme gereklili¤i dolay›s›yla sosyal politika bilimi
do¤mufltur. Sosyal politikan›n bir disiplin hâline gelmesi Sanayi Devrimi ile paralel-
lik gösterse de kökeni insanl›k tarihi kadar eskidir (fienkal, 2007: 28). Sosyal sorun-
lar›n de¤ifliklik gösteren yap›s›, sosyal politikan›n dinamizmini aç›klamaktad›r. 

Sosyal politika, genel anlam› ile refah›n sa¤lanmas›n› hedef alan, sosyal sorun-
lara çözüm arayarak bu hedefe hizmet eden bir bilim dal›d›r. Bu tan›m› ile sosyal
politikan›n, sosyal sorunlara müdahale etme nedeninin refah› artt›rmak oldu¤u, or-
taya ç›k›fl›ndaki gereklili¤in ise toplumsal mekanizmalar›n, sosyal sorunlar›n çözü-
münde yetersiz kalmas› oldu¤u söylenebilir. Özellikle piyasa mekanizmas›n›n or-
taya ç›k›fl› ve piyasan›n toplumsal iliflkilerin merkezine yerleflmesi ile birlikte (Po-
lanyi, 2009: 101), sosyal politika hem kapitalizmin vicdani yönünü temsil etmeye
bafllam›fl hem de hangi olgular›n piyasa d›fl›nda tutulmas› gerekti¤ine karar veren
bir mekanizma hâline gelmifltir. 

Piyasa olgusu ve sosyal politika aras›ndaki iliflki ile ilgili daha detayl› bilgi edinmek ve
sosyal politikan›n sosyal sorunlara bak›fl›n› daha iyi anlayabilmek için “sosyal politika fo-
rumundan” radyo program›n›n kay›tlar›na
http://www.acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=26482 adresinden ulaflabilirsiniz. 
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Genifl anlamda sosyal politika kavram›, birkaç flekilde tan›mlanabilmektedir.
Kapsam›n›n geniflli¤i vurgulanmak istendi¤inde; “toplumun ba¤›ml› çal›flan, eko-
nomik yönden güçsüz ve özel olarak bak›m, gözetim, yard›m, desteklenme gerek-
sinimi duyan kesimlerinin ve gruplar›n karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflabilecekleri risk-
lere, olumsuzluklara karfl› en genifl biçimde korunmalar›na yönelik kamusal politi-
kalar› konu alan sosyal bilim dal›” (Altan, 2009: 4) tan›m› yap›labilmektedir. Toplu-
ma bak›fl aç›s›n›n ideolojik s›n›f kavram›ndan farkl› oldu¤u vurgulanmak istendi-
¤inde “topluma bir bütün olarak bakan, toplum içinde bütün s›n›flar› ilgilendiren
çok çeflitli konular› s›n›f fark› gözetmeksizin ele alan bir disiplin” (Talas, 1990: 32)
tan›m› yap›labilmektedir. Genifl anlamda sosyal politikan›n toplumsal ve siyasi ha-
yattaki durumu vurgulanmak istendi¤inde ise varl›¤›n› liberal devlet anlay›fl›na ve
bu anlay›fl› de¤ifltirmek isteyen mücadelelere, demokratik siyasi rejimlere, eflit oy
hakk›na borçlu bir bilim dal› (Koray, 2008: 36-37) tan›m› yap›labilmektedir.

Tüm bu tan›mlardan hareketle genifl anlamda sosyal politikay›, amac› sosyal
adalet ve sosyal eflitlik ile birlikte sosyal refah› sa¤lamak olan, kapsam› sosyal so-
runlar›n kapsam› ile paralellik gösteren, ekonomi politikalar›na sosyal boyut kat-
ma amac›nda olan ve ekonominin iflleyiflindeki aksakl›klar› düzeltici politikalar›n
oluflmas›n› sa¤layan, bu yönüyle sosyal dengeyi arzulayan hümaniter bir bilim da-
l› olarak ifade etmek mümkündür. 

Sosyal politikan›n dar ve genifl anlam› tan›mland›ktan sonra her ikisi aras›nda-
ki fark›n analiz edilmesi, kavramlar›n daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layacakt›r. Buna gö-
re dar anlamda sosyal politika ile genifl anlamda sosyal politika aras›ndaki farklar
flu flekilde s›ralanabilir;

Dar anlamda sosyal politika Sanayi Devrimi ile ortaya ç›kan sosyal sorunlar› ele
al›r ve temelinde çal›flma iliflkilerinden kaynaklanan sorunlar vard›r. Genifl anlam-
da sosyal politika ise Sanayi Devrimi’nden önceki sosyal sorunlardan, günümüz-
deki sosyal sorunlara kadar uzanan genifl bir çerçeveyi ifade etmektedir. Dar an-
lamda sosyal politika çal›flma hayat›ndaki sorunlara emek - sermaye ba¤lam›nda
yaklafl›rken, genifl anlamda sosyal politika sosyal sorunlara bak›fl aç›s›n› s›n›f pers-
pektifinden daha genifl bir flekilde kurgular. Dar anlamda sosyal politika, ekono-
mik sistemi kapitalist ekonomik sistem olarak kabul eder ve temel amac› bu siste-
mi sürdürmektir. Genifl anlamda sosyal politika ise ekonomi politikalar›n›n sadece
liberal politikalardan olufltu¤unu varsaymaz. Dar anlamda sosyal politika temeline
iflçileri al›rken, genifl anlamda sosyal politikan›n kapsam› ba¤›ml› çal›flanlar›n da
içinde oldu¤u genifl toplum kesimleridir.

SOSYAL POL‹T‹KANIN ORTAYA ÇIKIfiINI
HAZIRLAYAN KOfiULLAR
Sosyal politikan›n ortaya ç›k›fl›n› haz›rlayan koflullar temelde iki tarihsel gerçe¤e
dayanmakla beraber tarihin ak›fl› içinde birçok olayla iliflkilendirilebilir. Sosyal po-
litikan›n ortaya ç›k›fl›na yol açan ilk olay Frans›z ‹htilali ve ‹htilal sonras›n›n düflün-
ce ortam›yken di¤eri Sanayi Devrimi’dir. Frans›z ‹htilali ve Sanayi Devrimi yaklafl›k
ayn› zamanlarda gerçekleflen ve birbirini tamamlayan etkilere sahip olan iki gelifl-
medir. Frans›z ‹htilali, Sanayi Devrimi ve sonras›ndaki ekonomik ve toplumsal ilifl-
kilerin geliflmesini sa¤layan fikirlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›fl, siyasal yap›lar› de-
¤ifltirmifl ve Sanayi Devrimi’nin do¤uflunu h›zland›rm›flt›r. Sanayi Devrimi ise do¤-
rudan do¤ruya teknolojik bir geliflim süreci ile hem ekonomik bir de¤iflim yarat-
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Genifl Anlamda Sosyal
Politika: Amac› sosyal
adalet ve sosyal refah›
sa¤lamak olan, kapsam›
sosyal sorunlar ile paralellik
gösteren, ekonomiye sosyal
boyut katmak ve ekonominin
iflleyiflindeki aksakl›klar›
düzeltici politikalar›n
oluflmas›n› sa¤layarak
sosyal dengeyi gözetmek
amac›ndaki hümaniter bir
bilim dal›d›r.



m›fl hem de sosyal politikan›n do¤uflunu, ortaya ç›kard›¤› kavramlar üzerinden be-
lirlemifltir. Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›kard›¤› ba¤›ml› çal›flanlar ve kapitalist eko-
nomik sistem, sosyal politikan›n kavramsal çerçevesinin çizilmesinde referans
noktalar› olmufltur. 

Sanayileflme bu özellikleri ile toplum yap›s›n› temelinden de¤ifltirmifl ve merke-
zilefltirilmifl, bireyselli¤in ön plana ç›kt›¤› sanayi toplumlar›n›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤lam›flt›r (Toeffler, 2008: 51 - 75). Sanayileflme yeni sosyal s›n›f ve tabakalar›n
do¤mas›na yol açm›fl, mevcut sosyal yap›lar›n neredeyse tamam›n› etkilemifl, üre-
tim ve çal›flma iliflkilerini kökten de¤iflikli¤e u¤ratm›flt›r (Ersöz, 2003: 124). Sanayi
Devrimi bu yönüyle kendinden önceki birçok olguyu de¤ifltiren bir kavram olarak
ortaya ç›kmaktad›r.

Sanayileflmenin toplumsal ve ekonomik yap›da yaratt›¤› farkl›laflma ile ilgili daha detayl›
bilgi için “Raymond Aron (1997) Sanayi Toplumu. Dergâh Yay›nlar›” adl› eserinden, Tür-
kiye’nin sanayileflmesi ile ilgili detayl› bilgi için “‹lhan Tekeli (2010) Sanayi Toplumu ‹çin
Sanayi Yaz›lar›. Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›” adl› eserden yararlanabilirsiniz. 

Sosyal politikan›n bir bilim dal› olarak ortaya ç›k›fl›n› haz›rlayan Sanayi Devrimi,
iflçi s›n›f›n› ve kapitalist ekonomik sistemi beraberinde getirmifltir. Ancak sosyal po-
litika, Sanayi Devrimi öncesinde de var olan hatta piyasa olgusu ortaya ç›kt›¤› andan
itibaren var olan, yasal kurumsal düzenlemelerden önce ve öte bir politikad›r (Ko-
ray, 2008: 27). Frans›z ‹htilali’nin de¤ifltirdi¤i siyasal ortam ve düflünce ak›mlar› ile
Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›kard›¤› yeni ifl iliflkileri dolay›s›yla ve her iki de¤iflimin
arkas›nda yatan özgürlükçü ve liberal anlay›fl do¤rultusunda yaflanan geliflmelerin
bir bilim dal› olarak ortaya ç›kard›¤› sosyal politika, bu geliflmelerden önce de piya-
sa olgusuna ba¤l› olarak varl›¤›n› sürdürmekteydi. Piyasa olgusunun ekonomileri
kontrol etti¤i bir toplumun günümüzden önce yaln›zca ilkesel olarak bile var olma-
d›¤› görüflü (Polanyi, 2009: 86), sosyal politikan›n da bir bilim olarak günümüz za-
man dilimi ile birlikte ortaya ç›kmas›n› aç›klamaktad›r. Piyasa olgusundan önce de
sosyal politika varl›¤›n› korumaktayd›, insanlar›n birlikte yaflamas› gereklili¤in orta-
ya ç›kmas›, çözülmesi gereken sosyal sorunlar›n varl›¤›na neden olmufltur. S›n›fl›
toplum yap›s›n›n belirgin bir flekilde ortaya ç›kmas›, sosyal sorunlar›n h›zla artmas›
ve sanayileflmenin etkisi ile birlikte sosyal politika bir bilim dal› olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Ayr›ca yaflanan geliflmeler sosyal politikan›n, kapitalist ekonomik sistemin deva-
m›n› sa¤layacak bir mekanizma olarak tan›mlanmas›n› ve ilk etapta Sanayi Devrimi’-
nin ürünü genifl iflçi s›n›flar›n›n haklar›n› koruyacak düzenlemeler uygulayarak top-
lumsal birlikteli¤i sa¤lamas› hedefine yönelik olarak biçimlenmesini sa¤lam›flt›r.

SOSYAL POL‹T‹KAYA ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER
Sosyal politikaya iliflkin genel bilgiler bafll›¤› alt›nda, sosyal politikan›n kapsam›,
özellikleri, hedefleri ve finansman›na iliflkin bilgiler verilecektir.

Sosyal Politikan›n Kapsam›
Sosyal politikan›n kapsam›, bütün toplum kesimleri ve toplumun refah›n› ilgilen-
diren bütün sosyal sorunlard›r. Ancak üzerine e¤ildi¤i konular ve toplum kesimle-
ri, sosyal politikan›n kapsam›n› ifade etmektedir. Sosyal politikan›n kapsam› konu
ve kifli bak›m›ndan iki ayr› bafll›kta ele al›nacakt›r. Sosyal sorunlar ve sosyal sorun-
lara maruz kalanlar de¤ifltikçe sosyal politikan›n konular› ve kapsam› da geniflle-
mekte ve de¤iflim göstermektedir. 
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Kifli Bak›m›ndan Kapsam›
Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›, sosyal sorunlar›n farkl›laflmas›na pa-
ralel olarak dinamik bir geliflim göstermifltir. Sosyal politikan›n bir bilim dal› olarak
ortaya ç›kt›¤› süreçte, sanayileflmenin ortaya ç›kard›¤› bir s›n›f olan iflçi s›n›f›, sos-
yal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›n› oluflturan tek kesimdi. Ancak çal›flma
yaflam›n›n de¤iflimi, kamu kesimi ve hizmetler sektörünün geliflimi ile birlikte sa-
dece iflçi kesimi de¤il, kamu görevlileri de kapsama girmifltir. Ayr›ca, sosyal adale-
tin ve sosyal bar›fl›n sa¤lanmas› aç›s›ndan özel bir önem tafl›yan ekonomik yönden
güçsüzler yan›nda özel olarak korunmas› gereken toplum kesimleri de sosyal po-
litikan›n kapsam›n› belirlemede önemli bir yere sahip olmufltur. 

Ba¤›ml› Statüler Alt›nda Çal›flanlar
Ba¤›ml› statüde çal›flma kavram›n›n içine yaln›z iflçiler de¤il, sözleflmeli çal›flanlar,
kamu görevlileri, memurlar ve baflka statüler alt›nda ba¤›ml› olarak çal›flanlar da
girmektedir. Ba¤›ml› çal›flanlar›n statülerindeki farkl›l›ktan ba¤›ms›z olarak ortak
yönleri, üretim araçlar›na sahip olmamalar› ve emeklerini bir iflverenin emrine ve-
rerek ücret veya maafl olarak adland›r›lan bir gelir elde etmeleridir. 

Ba¤›ml› çal›flman›n hukuk sistemlerinde düzenlenen üç unsuru söz konusudur.
Buna göre teknik ba¤›ml›l›k, çal›flan›n iflverene iflin yap›lmas› ve yürütülmesi, yön-
temi ve koflullar› bak›m›ndan ba¤l› olmas›n›, hukuki ba¤›ml›l›k, çal›flan›n iflverenin
emir ve otoritesine tabi olmas›n› ve iflin yürütülmesi ile ilgili olarak iflverene dene-
tim ve yapt›r›m anlam›nda ba¤l› olmas›n›, ekonomik ba¤›ml›l›k ise yapt›¤› ifl karfl›-
l›¤›nda düzenli ve sürekli bir gelir elde etmesini ve ekonomik yönden iflverene ba-
¤›ml› olmas›n› ifade etmektedir. 

Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n korunma gereklili¤i, eme¤in niçin korun-
mas› gerekti¤i sorusunun cevab› ile paraleldir. Eme¤in yani ba¤›ml› çal›flan›n geli-
ri olan ücret veya maafl ço¤unlukla kiflinin tek geliridir ve kapitalist ekonomik sis-
tem içerisinde sermaye birikimi öncelikli amaç oldu¤u için genellikle düflük bir se-
viyededir. Emek di¤er üretim faktörlerinden farkl› olarak saklanabilen bir üretim
faktörü olmad›¤› ve onu sunan kifliden ayr›lamad›¤› için en k›sa zamanda geliri
ödenmesi gereken ve sadece bir obje olarak nitelendirilemeyen bir üretim faktö-
rüdür. Bu özellikleri dolay›s›yla emek di¤er üretim faktörlerinden ayr›l›r ve ba¤›m-
l› statüler alt›nda çal›flanlar, sosyal politikan›n kapsam› içerisinde korunan gruplar-
dand›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1997: 55-56). 

Ekonomik Yönden Güçsüz Kesimler
Ekonomik yönden güçsüz kesimler, sosyal politikan›n do¤rudan ilgi alan›ndaki bir
di¤er kesimdir. Ekonomik yönden güçsüz kesimler toplumda yeterli, düzenli ve
sürekli bir gelir güvencesinden yoksun kesimler olarak tan›mlanabilir (Altan,
2009: 6). Bu tan›ma göre bireyin piyasa iliflkileri içerisinde gelir elde etmesini sa¤-
layacak bir üretim faktörüne sahip olmamas› veya üretim faktörüne sahip olmas›-
na ra¤men bunu piyasa içerisinde de¤erlendirememesi, ekonomik yönden güç-
süz olarak nitelendirilmesine yol açmaktad›r. ‹flsizler, sermayeleri olmayan ya da
s›n›rl› olan küçük esnaflar, bir sanat› ve becerisi olmas›na ra¤men yeterli kayna¤a
sahip olmayan ve gerekli pazarlara ulaflamayan sanatkârlar, topraks›z köylüler ve-
ya yeterli arazisi olmayan küçük çiftçiler ekonomik yönden güçsüz kesimler içe-
risinde yer almaktad›r.
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Ekonomik yönden güçsüz kesimleri koruman›n gereklili¤i, sosyal devlet ilke-
si içerisinde kendisine hukuki zemini bulmufltur. II. Dünya Savafl’› sonras› ortaya
ç›kan sosyal devlet veya refah devleti anlay›fl›, bireyin ekonomik faaliyetleri dola-
y›s›yla korunmas› ve piyasa mekanizmas› d›fl›nda gelir güvencesi sa¤lanmas› an-
lay›fl› dolay›s›yla ekonomik yönden güçsüz kesimlerin korunmas›nda önemli rol
oynam›flt›r. 

Özel Olarak Korunmas› Gereken Kesimler
Toplumsal hayatta baz› kesimler özel olarak korunma gereksinimi duymaktad›rlar.
Toplum içerisinde var olmalar› ve toplumla bütünleflmeleri özel uygulamalarla
mümkün olabilecek bu kesimlere iliflkin sosyal politikalar üretilmek durumunda
kal›nmaktad›r. Bu kesimler çocuklar, yafll›lar, tüketiciler, özürlüler, eski hükümlü-
ler, gençler, kad›nlar, göçmenler olarak s›n›fland›r›labilir. 

Çocuklar, topluma uyum sa¤lama noktas›nda e¤itimleri ve çal›flma hayat›ndaki
koflullar dolay›s›yla; yafll›lar, çal›flma yaflam›ndan ayr›ld›klar› andan itibaren ekono-
mik olarak ve yafll›l›klar› süresince bak›m ve gözetim olanaklar› itibar›yla sosyal
anlamda; tüketiciler, do¤ru bilgilendirme zorunluluklar›na ba¤l› olarak ekonomik
anlamda; özürlüler, yetersizlikleri dolay›s›yla toplumla bütünleflmelerini zorlaflt›ra-
cak her türlü konuda; eski hükümlüler, topluma uyumlar› noktas›nda; gençler, ifl-
gücü piyasas›na giriflleri anlam›nda ve e¤itimleri noktas›nda; kad›nlar, fiziksel du-
rumlar› ve kad›n olma durumlar› nedeniyle hiçbir ayr›mc›l›¤a u¤rat›lmama nokta-
s›nda; göçmenler de çal›flma koflullar› anlam›nda özel olarak korunmal›d›rlar. Sos-
yal devlet anlay›fl› çerçevesinde bütün bu kesimler, baz› özel uygulamalar ve poli-
tikalar ile korunma alt›na al›nmaktad›r. 

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›n› aç›klamakta bu kesimlerin tan›m-
lanmas› yöntemi izlenmifltir. Son olarak, sosyal politikan›n kapsam›nda olmayanla-
r›n belirlenmesi, konunun daha iyi alg›lanmas›n› sa¤layacakt›r. Sosyal politikan›n
genel anlamda kapsam› bütün toplumdur. Ancak sosyal politikan›n kapsam›ndaki
kifliler, baz› koflullar dolay›s›yla kapsam alt›na al›nm›fllard›r. Kapsamda olmayan
kifliler, ekonomik yönden kapsamda olan kiflilerle ayn› koflullarda olmad›klar› gi-
bi, özel olarak korunmas› gereken kesimde veya ba¤›ml› çal›flan statüsünde de ol-
mayanlard›r. Ancak ekonomik yönden avantajl› olan veya sosyal anlamda korun-
ma gereksinimlerini kendi imkânlar› ile karfl›layabilecek varl›kl›, zengin toplum ke-
simleri, sosyal politikalardan yararlanmak noktas›nda talepte bulunduklar› andan
itibaren sosyal politikan›n kapsam› içerisinde yer alabilirler.

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›n› aç›klayarak bu kesimlerin hangi yönlerden
korumaya tabi olduklar›n› belirtiniz.

Konu Bak›m›ndan Kapsam›
Sosyal politikan›n kapsam›ndaki kesimlerin hangi konularda korunaca¤›, sosyal
politikan›n konu bak›m›ndan kapsam›n› ifade etmektedir. Sosyal politikan›n bir bi-
lim dal› olarak do¤uflunu h›zland›ran Sanayi Devrimi sonras›, sosyal politikan›n ilk
konusu çal›flma iliflkilerinde iflçilerin korunmas›yd›. Ancak sosyal politikan›n kap-
sam› geniflledikçe konular› da genifllemifltir. Bu ba¤lamda toplumun refah›n› ilgi-
lendiren tüm konular, sosyal politikan›n da konular›d›r. 

Sosyal politikan›n konular›na tarihsel ak›fl içerisinde bak›ld›¤›nda, koruyucu ifl
hukuku mevzuat›n›n oluflturulmas›, örgütlenme özgürlü¤ünün elde edilmesi, çal›fl-
ma hayat›ndaki risklere karfl› sosyal sigortalar›n oluflturulmas› ve ücretin korunma-
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s› sosyal politikan›n ilk konular› olarak ifade edilebilir (Tuna ve Yalç›ntafl, 1997:
102). Ortaya ç›kt›¤› y›llarda toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren çal›flma ilifl-
kilerindeki aksakl›klar, bir gereklilik olarak sosyal politikan›n bu alana daha çok
e¤ilmesine yol açm›flt›r. Ancak daha sonralar› sadece çal›flma iliflkileri de¤il, yok-
sulluk, istihdam edilebilme, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikler, sosyal d›fllanma,
yoksunluk, çevre sorunlar› da sosyal politikan›n kapsam›na girmifltir. Daha do¤ru
bir ifade ile sanayileflme sonras› ortaya ç›kan yap›, öncelikle çal›flma hayat›ndaki
sorunlar› yaratm›fl, daha sonra yoksulluk, iflsizlik gibi sorunlar› üretmifl ve toplum-
lar›n refah› ile ilgili bir bilim olan sosyal politika da yeni sosyal sorunlar ile kapsa-
m›n› geniflletmifltir. 

Sosyal politikan›n konular›nda bir genellik olabilece¤i gibi, oldukça özel ke-
simleri ilgilendiren konular da söz konusudur. Örne¤in, iflsizlik en genel anlam›y-
la insan faktörünün üretim sürecinde yeteri kadar kullan›lamamas›d›r ve toplum-
daki bireyin hem ekonomik hem de psikolojik anlamda sorunlar yaflamas›na ne-
den olur. Ancak e¤itimli iflsizlik ve genç iflsizli¤i, sosyal politikan›n iflsizlik konusu
alt›nda özel olarak ilgilendi¤i konulardand›r. E¤itimli insanlar›n iflsizli¤i, sonuçlar›
bak›m›ndan tazmin edilse dahi, bireyin toplumla olan ba¤lar›n›n kopmas›n› h›zlan-
d›rabilecek özelliklere sahiptir. Genç iflsizli¤i de özellikle toplumsal hareketlerin
temelini oluflturabilecek kadar tehlikeli bir sosyal sorun niteli¤i tafl›maktad›r. 

Genç iflsizli¤i ile kapsaml› bilgi edinmek, konunun teorik altyap›s› ve nedenleri hakk›nda
ayr›nt›l› bir de¤erlendirme için Naci Gündo¤an’›n Genç ‹flsizli¤i (Anadolu Üniversitesi Ya-
y›nlar›, Eskiflehir, 2001) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Günümüzün sosyal politikas›n›n ilgilendi¤i konular ise iflsizlik, çal›flma koflulla-
r›n›n iyilefltirilmesi, düzgün ifl, yoksulluk, yoksunluk, göç, sosyal d›fllanma, çevre
sorunlar›, konut sorunu, ayr›mc›l›k, çocuklar ve yafll›lar›n bak›m›, kad›nlara karfl›
ayr›mc›l›¤›n her türünün önlenmesi, çok uluslu flirketler, gelir da¤›l›m›ndaki ada-
letsizlikler, ›rkç›l›k ve tüm bu riskleri önleyecek bir sistemin kurulabilmesidir. 

Sosyal Politikan›n Özellikleri
Sosyal politikan›n özelliklerini, bu kapsam›nda üretilmifl düzenlemelerin nitelikle-
ri belirlemektedir. Sosyal politikan›n özellikleri, sözü edilen politikalar›n yürütücü-
leri ve politika üreticileri bak›m›ndan kamusal niteli¤i ve mutlaka evrensel bir ni-
telik tafl›mas›ndan hareketle iki bafll›kta incelenecektir. 

Sosyal Politikan›n Kamusal Niteli¤i
Sosyal politika en genel anlam›ndaki tan›m›ndan hareketle de¤erlendirildi¤inde
devlet eliyle yürütülmesi gereken politikalar bütünüdür. Sa¤l›k, e¤itim, savunma,
bay›nd›rl›k ve iflgücü piyasas› politikalar›n›n oluflturulmas›, ilke olarak devletin gö-
rev tan›m› içerisindedir. Kamu yarar› gözetilerek devletçe yap›lan müdahaleler sos-
yal politikan›n çal›flma alan›n› oluflturmaktad›r (Altan, 2011: 23). Sosyal politika bu
özelli¤i dolay›s›yla kamuya ait politikalard›r ve yürütücüsü devlettir. 

Ancak sosyal politikalar›n oluflturulmas› sürecinde etkili olan tek unsur kamu
de¤ildir. Demokratik siyasal rejimlerin benimsendi¤i ülkelerde meslek kurulufllar›,
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sosyal örgütlenmeler ve sendikalar sosyal po-
litikalar›n oluflturulma aflamas›nda önemli rol oynayan kurumlard›r. Sosyal politika
devlet taraf›ndan uygulan›r ve yine denetlenmesi de devletin sorumlulu¤undad›r.
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Ancak, yerel yönetimler ve kâr amac› gütmeyen kurulufllar ile toplumdaki örgütlü
tüm kurumlar›n sosyal nitelikli faaliyetleri, sosyal politikalar› destekleyici ve güç-
lendirici niteliktedir (Altan, 2011: 23).

Sosyal politika uygulamalar› devlet eliyle yürütülebildi¤i gibi, toplum kesimle-
rinin bir araya gelerek oluflturduklar› sendika, kooperatif, dernek, vak›f gibi sivil
toplum örgütleri eli ile toplumu tehdit eden ekonomik ve sosyal tehlikelere karfl›
tedbir ve politika gelifltirmesi amac›yla da oluflturulabilir. Ancak bu yolla oluflturu-
lan tedbirlerin nas›l uygulanaca¤›, s›n›rlar›n›n ne olaca¤›, kimler taraf›ndan bu hak-
k›n kullan›labilece¤i gibi konular yasal düzenlemelerin çerçevesi içerisinde belir-
lenmektedir. Bu flekillenme, politikay› üreten kurumlar taraf›ndan yap›labilece¤i
gibi devlet taraf›ndan da yap›labilmektedir ancak s›n›rlar› yine yasal mevzuat ve
hukuk kurallar›n›n çizdi¤i s›n›rlard›r. 

Devaml›l›¤› olmayan, ac›ma, merhamet, yard›m ve dinî duygularla yap›lan uy-
gulamalar, özellikleri itibar›yla bireyleri baflka bir bireyin insaf›na b›rakmaktad›r.
Bu tip yard›mlar nas›l, ne zaman ve kimlere yap›laca¤›na iliflkin kamusal bir çerçe-
venin bulunmamas› nedeniyle, sosyal politika tedbiri olarak de¤erlendirilemez. Bir
uygulaman›n sosyal politika tedbiri olarak de¤erlendirilmesi için; düzenli, sürekli
olmas› bununla beraber, tesadüfi ve bir defal›k olmamas› gerekmektedir. Bu nok-
tay› vurgulamak ad›na zekât, fitre ve sadaka fleklinde yap›lan yard›mlar bu özellik-
leri dolay›s›yla sosyal politika tedbiri olarak de¤erlendirilemez. 

Sosyal Politikan›n Evrensel Niteli¤i
Sosyal politika ilke olarak yürütücülü¤ünü devletin yapt›¤›, kapsam›n›n da o ülke-
nin s›n›rlar› ile flekillendi¤i bir düzenlemeler bütünüdür. Bu anlamda bir ülkenin
uygulad›¤› sosyal politikalar›n karakteristi¤ini, o ülkenin içinde bulundu¤u koflul-
lar belirlemekte ve bir devletin sosyal politikalar› o ülkeye has özellikleri içerisin-
de bar›nd›rmaktad›r. Ülkelerin ekonomik ve sosyal yap›lar›ndaki farkl›l›klar, ülke-
nin benimsedi¤i yönetim biçimi, ülkede hakim olan ekonomi anlay›fl›, demografik
özellikler, aile yap›s›, gelenekler ve kültürel yap› sosyal politikalar›n belirlenmesin-
de ülkelere has özelliklerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r (Altan, 2011: 24). Bu
anlamda sosyal politikalar›n ulusal niteli¤inden bahsetmek mümkündür.

Sosyal politikalar›n ulusal niteli¤ine yön verip, biçim kazand›ran etkenler iç et-
kenler ve d›fl etkenler olarak iki grupta s›ralanabilir. ‹ç etkenler içerisinde yönetim
biçimi, hukuk düzeni, ekonomik düzen, demografik yap› ve özellikleri, sosyo -
kültürel özellikler, endüstri iliflkileri sistemi ile sosyal güvenlik sistemi say›labilir.
D›fl etkenler ise sosyal politikaya evrensel nitelik kazand›ran unsurlard›r.

Sosyal politikan›n evrensel niteli¤i anlam›nda ilk örnekler, sosyal güvenlik sis-
temlerindeki farkl›l›klar›n önüne geçilmesi ve bireylerin emeklilik hakk›na sahip ol-
malar›n› engelleyici düzenlemelerin ortadan kald›r›lmas›na yönelik ikili anlaflmalar-
d›r. Uluslararas› göçlerin h›z kazanmas› ve ülkeler aras›ndaki iflgücü hareketlili¤inin
bir sonucu olarak ortaya ç›kan ikili anlaflmalar bu anlamda sosyal politikan›n evren-
sel niteli¤inin ilk göstergesidir. ‹lerleyen zaman içerisinde baflta Uluslararas› Çal›flma
Örgütü ve Avrupa Birli¤i olmak üzere, sosyal politikalar›n evrensel ve bölgesel an-
lamda baz› standartlara kavuflturulmas› amac›n› tafl›yan örgütlerin, sosyal politikala-
r› gelifltirmek amac›yla bildirgeler, kararlar ve sözleflmeler üretti¤i görülmektedir.

Sosyal politikalar›n evrensel niteli¤i, uluslararas› sosyal politika düzenlemeleri-
nin genifllemesi ve dünyan›n tek bir pazar hâline dönüflmesi ile kendisini hissettir-
mektedir. Sosyal politikalar›n hedefinin evrenselleflmesi, düzenlemelerin de evren-
sel boyut kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.
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Sosyal Politikan›n Hedefleri
Sosyal politikan›n ilk ve en genel hedefi, refah seviyesinin yükseltilmesi ve refah›n
toplumsallaflmas›d›r. Sosyal politikan›n konular›n› oluflturan sosyal sorunlarda ya-
flan›lacak olumlu geliflme, sosyal politikan›n hedefidir. Örne¤in iflsizli¤in azalt›lma-
s›, yoksulluk oran›n›n düflmesi ve özürlülerin toplumsal hayata kat›lmas›nda yafla-
n›lacak her olumlu geliflme sosyal politikan›n vazgeçilmez hedefleridir.

Sosyal politikan›n ortaya ç›kt›¤› dönemdeki hedefleri daha çok çal›flma hayat›
ile s›n›rl›yken, kapsam›ndaki konular›n çeflitlenmesi ile sosyal bar›fl, sosyal adalet
ve sosyal refah hedeflerinin yan›nda özel hedefleri de de¤iflime u¤ram›flt›r. Örne-
¤in gelir da¤›l›m›ndaki bozukluklar›n düzeltilmesi, kad›n, genç ve e¤itimli iflsizli¤i-
nin önlenmesi, yoksullu¤u önleyici politikalar›n üretilmesi, e¤itim politikalar›n›n
iflgücü piyasas› ile ba¤lant›s›n›n kurulmas› ve e¤itimin toplumun bütününe yayg›n-
laflt›r›lmas›, sosyal politikan›n konular› ile paralel özel hedefleridir. 

Sosyal politikan›n sosyal bar›fl hedefi, toplumu oluflturan unsurlar› ayr›flt›rmak
yerine, birlefltirmek olarak ifade edilebilir (fienkal, 2007: 46). Sosyal anlamda bar›-
fl›n sa¤lanmas›, sosyal sorunlar›n üretilmesini engelleyici bir unsurdur. Sosyal bar›-
fl›n etkili olarak ve sürekli bir flekilde sa¤lanmas› ise do¤rudan toplumun içinde
bulundu¤u ekonomik ve siyasi faktörlere ba¤l›d›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1997: 210).
Etkili ve sürekli bir sosyal bar›fl›n sa¤lanmas›, toplumu sosyal sorunlardan uzak tu-
taca¤› gibi ekonomik anlamdaki kay›plardan koruyarak, ekonomik ve sosyal gelifl-
meye uygun ortam› da sa¤layacakt›r.

Sosyal politikan›n bir di¤er hedefi olan sosyal adalet, bütün insanlar›n ba¤›m-
l› olmadan yaflamlar›n› sürdürebilmesi, kendilerini gelifltirebilme ve sosyal hiz-
metlere ulaflmas›nda eflit f›rsatlara sahip olabilmesi olarak tan›mlanabilir (fienkal,
2007: 48). Sosyal politika aç›s›ndan sosyal adalet, toplumdaki kesimlerin yaflam
seviyeleri aras›ndaki fark›n, sosyal hizmetlere ulaflabilmek noktas›ndaki aksakl›k-
lar›n ve ekonomik haklara eriflmedeki eksikliklerin giderilmesi olarak ifade edile-
bilir. Bu hedefin gerçeklefltirilmesi, sadece sosyal anlamda de¤il, ekonomik an-
lamda da toplum kesimleri aras›ndaki farkl›l›¤›n azalt›lmas›n› sa¤layabilir (Tuna
ve Yalç›ntafl, 1997: 211). 

Sosyal politikan›n en önemli hedefi ise sosyal refah›n sa¤lanmas› ve gelifltiril-
mesidir. Sosyal hizmetlerin seviyesinin yükseltilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile sosyal
refah›n sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Sosyal refah, ekonomik sistemin sonuçlar›-
n›n eflitlenme çabas› olarak ifade edilebilece¤i gibi, toplum kesimlerinin sosyal
haklar›n›n eflitli¤i do¤rultusunda tüm sosyal haklar›n yükseltilmesi olarak da ifa-
de edilebilir. E¤itim, sa¤l›k, bar›nma, sosyal güvenlik alanlar›nda daha çok kiflinin,
daha yüksek seviyede yararlanmas› sosyal refah›n amaçlar›ndand›r (Tuna ve Yal-
ç›ntafl, 1997: 209). E¤itim imkânlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, ö¤retmen bafl›na düflen
ö¤renci say›s› gibi e¤itimin kalitesini gösteren göstergelerdeki iyileflme, sosyal har-
camalar›n gayrisafi millî has›la içerisindeki pay›n›n yükselmesi, hastane say›s› ve
sa¤l›k hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, konutlardaki elektrik kullan›m› gibi gös-
tergeler sosyal refah›n art›fl›n› ifade etmektedir. Sosyal refah›n en önemli gösterge-
si ise sosyal harcamalar›n art›fl göstermesi ve toplum kesimlerinin sosyal refaha
ulaflmas›n›n kolaylaflmas›d›r. 

Sosyal Politikan›n Finansman›
Sosyal politikan›n finansman kaynaklar›, sosyal politikan›n yürütücüsü olarak ifa-
de edilen devletin bütçesi ve bu bütçeye gelir olarak yaz›lan bütün kalemler ola-
rak ifade edilebilir. Sosyal politikan›n yürütücüsü temel olarak devlettir. Bu an-
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lamda sosyal politikan›n ana finansman kayna¤› devlet bütçesidir. Devlet bütçe-
sinin gelir kalemleri, sosyal politikan›n finansman›ndaki unsurlar olarak belirtilebi-
lir. Devlet bütçesinin zenginli¤i, sosyal politikan›n da finansman kaynaklar›n›n
zenginli¤ini ifade etti¤i için, sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi ile devlet bütçe-
sinin zenginli¤i aras›nda yak›n bir iliflki söz konusudur (Altan, 2011: 25). 

Devlet bütçesinin en önemli gelir kayna¤›, halktan toplanan vergilerdir. Bu çer-
çevede ülke insan›n›n geliri veya serveti oran›nda, ülkedeki sosyal politikalar› fi-
nanse etti¤i söylenebilir. Buna ek olarak, iflçi ve iflverenlerden al›nan sigorta katk›-
lar› ile bizzat devletin sigorta fonlar›na yapt›¤› katk›, sosyal politikan›n finansman
kayna¤›d›r. Yerel yönetimlerin bütçeleri, parasal nitelikli tüm yapt›r›mlar, belirli
amaca yönelik düzenlenmifl tüm vergiler, harçlar, flans oyunlar›n›n gelirlerinden
özel olarak ayr›lan paylar, ba¤›fllar ve uluslararas› kurulufllardan al›nan yard›mlar
sosyal politikan›n finansman kaynaklar›d›rlar.

Sosyal politikan›n finansman kaynaklar› ve bu kaynaklar›n büyüklü¤ü ile dev-
let bütçesinden sosyal nitelikli harcamalara ayr›lan pay, devletin sosyal niteli¤ini
belirleyen oldukça önemli bir unsurdur (Koray, 2008: 100). Sosyal harcamalar›n,
gayrisafi yurt içi hâs›la içerisindeki pay› ölçütü, sosyal politikalar›n geliflmifllik
düzeyini yans›tan önemli bir göstergedir. Ayr›ca bu oran, ülkenin yaflam kalitesi
hakk›nda da fikir vermektedir. Refah devleti tan›m› içerisinde de¤erlendirilebile-
cek ülkeler için bu oran oldukça yüksektir. Örne¤in, Norveç ve Danimarka’da bu
oran s›ras›yla %22,9 ve %30,8’dir. Bu iki ülke insani geliflmifllik endeksinde de üst
s›ralarda yer almaktad›r. Bu ülkelerde sosyal politikan›n finansman› genellikle
devlet taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu nedenle devlet taraf›ndan yap›lan sosyal har-
camalar›n gayrisafi yurt içi hâs›la içerisindeki pay› oldukça yüksektir. Amerika
Birleflik Devletlerinde bu oran %20,0 olmakla beraber, ülkenin insani geliflmifllik
endeksindeki yeri 3.’lüktür. Amerika Birleflik Devletlerinde, sosyal harcamalardan
pay alan kesimlerin ve özel fonlar›n sosyal harcamalara katk›s› yüksek oldu¤u
için gayrisafi yurt içi hâs›la içerisinde devlet taraf›ndan yap›lan sosyal harcamala-
r›n pay› düflükse de ülkenin insani geliflmifllik endeksindeki s›ralamas› yüksektir.
Türkiye’de ise bu oran %12,8’dir. Ekonomik Kalk›nma ve ‹fl Birli¤i Örgütü (OECD)
üyesi ülkelerin ortalamas› olan %21,9’un alt›nda olan bu oran, sosyal harcamala-
r›n yeterli büyüklü¤e ulaflmad›¤›n› göstermektedir. Bu yorumu destekler bir di¤er
gösterge de Türkiye’nin insani geliflmifllik endeksinde 90. s›rada yer almas›d›r
(OECD ‹statistikleri ve ‹nsani Geliflme Raporu 2011’den elde edilen oranlard›r.
http://stats.oecd.org, http://hdr.undp.org).

‹nsani geliflmifllik endeksi ve insani geliflme raporu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek, in-
sani geliflme endeksinin geçmifl raporlar›n› edinmek ve insani geliflmifllik endeksinin han-
gi kriterlere dayal› oldu¤unu ö¤renmek için Birleflmifl Milletler Geliflme Program›’n›n ‹n-
ternet adresinden (http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html) yararlanabilirsiniz.

Sosyal politikan›n finansman kaynaklar› ülkelerin refah sistemleri çerçevesinde
de¤ifliklik gösterebilmektedir. Baz› ülkelerde sosyal harcamalar›n önemli bir bölü-
mü devlet taraf›ndan yap›l›rken, baz› ülkelerde özel kesimin pay› ve bizzat sosyal
hizmetlerden yararlananlar›n kat›l›m› söz konusu olabilmektedir. 

SOSYAL POL‹T‹KANIN ÖNEM‹
Sosyal politikan›n önemi, bafll› bafl›na toplumun refah›n› hedef almas› ile ilgilidir.
Ancak bununla beraber, sosyal politikan›n kapsam›ndaki kiflilerin say›sal çoklu¤u
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ve niteli¤i, sosyal politikan›n hedeflerinin ayn› zamanda devletin hedefleri ile pa-
ralellik göstermesi, özellikle sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyinin o ülkenin
ekonomik geliflmesini, refah›n› yans›tmas› ve sosyal devlet olman›n göstergesi ni-
teli¤ini tafl›mas› aç›s›ndan sosyal politikan›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu anlam-
da sosyal politikan›n önemi üç bafll›kta aç›klanabilir.

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Say›sal Çoklu¤u
Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›ndaki ba¤›ml› çal›flanlar, ülkelerin nü-
fusu içerisinde önemli bir paya ulaflm›fllard›r. Günümüzün dünyas›nda bu pay, ge-
nel oy hakk›n›n sa¤lanm›fl olmas› ve demokratik yönetim biçimlerinin benimsen-
mesi dolay›s›yla oldukça önemli hâle gelmifltir. Genel oy hakk›n›n sa¤lanmas› ile
iflçiler siyasal örgütlenme imkân›n› bulmufllar ve devletin toplumsal bir anlam ka-
zanmas› için çaba sarfetmifllerdir (Talas, 1990: 24). Demokrasi ile iflçi s›n›f› ve bu-
günkü anlam›yla ba¤›ml› çal›flanlar aras›nda böyle bir iliflki söz konusudur. ‹flçi s›-
n›f›n›n önderli¤ini üstlenen siyasal örgütler, siyasal yelpazede bir alternatif olarak
bulunma lüksüne, bu s›n›f›n say›sal çoklu¤u dolay›s›yla sahip olabilmektedir. Ay-
r›ca bu mevcudiyet, sosyal politikalar›n belirlenmesinde ve uygulanmas›nda di¤er
siyasal partileri de zorlay›c› bir etki yaratmaktad›r. 

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›n› oluflturan ba¤›ml› çal›flanlar›n sa-
y›sal çokluklar› hakk›nda istatistiki bilgiler bize daha net bir çerçeve çizebilecektir.
Endüstrileflmifl ülkelerde ba¤›ml› çal›flanlar›n toplam nüfus içerisindeki oranlar› ol-
dukça yüksektir. Danimarka’da ba¤›ml› statüde çal›flanlar›n nüfusa oran› %72,4, Ja-
ponya’da %71,8, Norveç’te %75,4, ‹sveç’te %74,5, ‹ngiltere’de %70,8 iken bu oran
Türkiye’de sadece %49,2 ile OECD ortalamas› olan %65,2’nin oldukça alt›ndad›r
(OECD ‹statistikleri, http://stats.oecd.org). Ba¤›ml› çal›flanlar›n say›s›n›n ülke nüfu-
su içerisinde yüksek olmas›, sosyal politikalar›n yararlan›c›lar›n›n say›s›n›n artma-
s›n› ve bir bask› grubu oluflturarak taleplerine eriflmelerini kolaylaflt›r›c› bir etki ya-
ratmaktad›r. 

Ba¤›ml› çal›flanlar, sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›ndaki sadece bir
kesimdir. Ekonomik yönden güçsüz kesimler, özel olarak korunmas› gerekenler
ve bu kiflilerin aileleri birlikte düflünüldü¤ünde sosyal politikan›n kapsam›ndaki
kiflilerin say›sal çoklu¤u daha üst seviyelere yükselmektedir. 

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Niteli¤i
Sosyal politika sadece kapsam›ndaki kiflilerin say›sal çoklu¤u ile de¤il, bu kiflilerin
nitelikleri ile de önem kazanmaktad›r. Sosyal politikalara konu olan kesimlerin nite-
likleri, e¤er sosyal politikalar yeterince uygulanmazsa, sa¤l›kl› bir toplum yap›s›n›n
ortaya ç›kmas›n› engelleyebilir. Örne¤in, sosyal politikan›n konu bak›m›ndan kap-
sam›ndaki iflsizlik sorunu çözülmeden, ekonomik anlamda dinamik bir yap›ya erifl-
mek mümkün olmad›¤› gibi, sosyal anlamda huzursuzluklar›n engellenmesi de söz
konusu de¤ildir. Ayr›ca iflsiz birey topluma olan güvenini kaybedecek ve toplumun
düzenini bozacak davran›fllara yönelebilecektir. Geçmiflte yaflanan büyük toplumsal
çalkant›lar›n, sosyal sorunlar›n oda¤›ndaki toplum kesimlerinin hareketleriyle orta-
ya ç›kt›¤› bilinmektedir. Ayr›ca yoksulluk sorunu sadece yoksullukla yüz yüze kal-
m›fl bireyin sorunu olamayaca¤› gibi, birey e¤er sosyal politikalar›n korumas› alt›n-
da de¤ilse, baflka baz› sosyal sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilecektir. 

Ülkenin önemli zenginlik kayna¤› olan insan›n korunmas›na yönelik önlemler
al›nmas›, sa¤l›kl› bir toplum yap›s›n›n oluflturulmas› bak›m›ndan önemlidir. Deste-
¤e ve korunmaya ihtiyaç duyan kesimler baflta olmak üzere, toplumun tamam›na
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yönelik olarak verilecek daha iyi sa¤l›k, e¤itim, beslenme, bar›nma, korunma, üc-
ret, istihdam, yoksulluk ve iflsizlikle mücadele ve benzeri alanlardaki hizmetler, bi-
reylerin refah seviyesini yükseltecek, yurttafll›k ba¤lar›n› güçlendirecek, hak arama
bilincini art›racak, devletin fonksiyonlar› üzerinde bask› grubu hâline getirecek ve
en önemlisi daha iyi ve daha güvenli ortamlarda yaflamas›n› sa¤layacakt›r.

Sosyal Politikalar›n Sosyal Devlet ‹lkesinin Bir Göstergesi
Olmas›
Sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi, sosyal devlet ilkesi ile yak›ndan ilgilidir. Bir
ülkede sosyal politikalar›n çeflitlili¤i ve düzeyi, o ülkenin sosyal devlet ilkesi ile
olan iliflkisini ifade etmektedir. Devlet sosyal politika alan›ndaki yükümlülüklerini
yerine getirebildi¤i ve sosyal politika uygulamalar›n›n baflar› düzeyini yükseltip ül-
kenin refah›n› artt›rabildi¤i ölçüde sosyal devlet niteli¤ini kazanabilecektir. 

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›ndaki kesimlerin korunma düzeyi,
sosyal hizmetlere ulaflmas› ve elde ettikleri sosyal hizmetlerin kalitesi, devletin sos-
yal niteli¤ini göstermektedir. Sosyal devlet olman›n gereklili¤i ise sosyal politika-
n›n kapsam›na giren kesimlerin önemli bir niteli¤e sahip olmas› ve ekonomi poli-
tikalar›n›n y›prat›c› etkilerinin önüne geçilmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu do¤rultu-
da birçok ülkenin anayasas›nda sosyal devlet ilkesine yer verilmekte ve bu amaca
ulaflma iste¤i beyan edilmektedir. 

Sosyal politika bilimine önem kazand›ran bu özellikler, sosyal politikalar›n he-
deflerinin sadece duygusal, insanc›l ya da ahlaki de¤il, somut ve ak›lc› gerekçele-
re dayal› oldu¤unu göstermektedir (Altan, 2009: 15). Sosyal politika bu anlam› ile
sadece hümaniter nedenlerle de¤il, ak›lc› ve somut nedenlerle yürütülmesi gere-
ken politikalar bütünüdür.

SOSYAL POL‹T‹KA ‹LE D‹⁄ER SOSYAL B‹L‹MLER
ARASINDAK‹ SINIRLAR
Sosyal politikan›n bir bilim dal› olarak temelleri, di¤er sosyal bilimler kadar eski
de¤ildir. Sosyal politika, bilim dal› olarak de¤erlendirilmeden önce, di¤er sosyal
bilim dallar› kapsam›nda irdelenmifltir (Altan, 2011: 27). Ancak sosyal politikan›n
bilim dal› olarak di¤er sosyal bilim dallar›ndan temel fark›, toplumsal refah› konu
edinmesidir. Bu yönüyle farkl›laflan sosyal politika, analizlerinde kulland›¤› yön-
temler ve di¤er sosyal bilim dallar› ile olan yak›n iliflkisi sebebiyle de disiplinler-
aras› bir yaklafl›ma sahiptir. 

Sosyal politika ile di¤er sosyal bilim dallar› aras›ndaki temel farkl›l›k hangi noktaya da-
yanmaktad›r?

Sosyal politika süreç içerisinde konular› belirlenen, hedefleri oluflan, finansman
kaynaklar› gelifltirilen, kendine has araçlara sahip ve uluslararas› niteli¤e kavuflan
ba¤›ms›z bir bilim dal› hâline gelmifltir (Altan, 2011: 27). Sosyal politika, sosyal bir
bilim ve kamusal niteli¤e sahip olmas› gibi nedenlerle di¤er sosyal bilim dallar› ile
kesiflen özelliklere sahiptir. Temel farkl›l›¤›ndan ayr› olarak bu benzerlikler ile s›-
n›rlar, ayr› bafll›klar hâlinde incelenerek aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r. Sosyal politika-
n›n di¤er sosyal bilimler ile iliflkisinde incelenen bilim dallar›, sosyal politikaya ya-
k›n olan tüm bilim dallar› de¤ildir. Ancak bu kitab›n konusu itibar›yla en yak›n ilifl-
kiye sahip oldu¤u düflünülen bilim dallar› seçilerek incelenmifltir.
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Sosyal Politika ve Ekonomi
‹nsan gereksinimlerinin sonsuz ancak bu gereksinimleri karfl›layacak kaynaklar›n
s›n›rl› olmas› kavram›, ekonomi biliminin temel konusunu oluflturmaktad›r. Ekono-
mi bilimi, ekonomik nitelikli olaylar ve bunlar›n etkileflimi konusu üzerinde çal›fl-
maktad›r. Sosyal bir bilim olmas› dolay›s›yla ekonomi bilimi de insan odakl›d›r.
Ancak ekonomi insan davran›fllar›n›n ekonomik yönü ile ilgilenir ve insan›n dav-
ran›fllar› sadece ekonomik yönü ile ekonomi biliminin konusu içerisindedir. Eko-
nomi bilimi bu özelli¤i ile amac› toplumlar›n refah› ve bu refah›n yükseltilmesi
olan sosyal politikadan ayr›l›r (Altan, 2011: 28). 

Ekonomi bilimi ile sosyal politika aras›ndaki bir di¤er önemli fark, ekonominin
iflleyiflinden kaynaklanan baz› sorunlar, ekonomi biliminin ilgi alan›n› oluflturmaz-
ken, sosyal politika ekonominin iflleyiflinden kaynaklanan sorunlar›n oda¤›ndad›r.
Ekonominin iyi iflleyip ifllemedi¤i, ekonomi bilimi aç›s›ndan gayrisafi yurt içi has›-
la ile ölçülebilirken, sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi hakk›nda gayrisafi yurt
içi has›la tek bafl›na bir anlam ifade etmemektedir. Gayrisafi yurt içi has›lan›n art›-
r›lmas› ekonomi biliminin hedefiyken, transfer ödemelerinin ve sosyal harcamala-
r›n art›fl göstermesi ve artan gayrisafi yurt içi has›lan›n toplum kesimleri içerisinde-
ki bölüflümü sosyal politikan›n konusunu oluflturmaktad›r. 

Ekonomi biliminin bir alt dal› olarak çal›flma ekonomisi, üretim faktörü olarak
insan› ele alarak iflgücü piyasas›nda istihdam ve ücret konular›n› incelemektedir.
‹flgücü piyasalar›n›n yap›lar›, iflsizlik ve nedenleri çal›flma ekonomisinin konular›-
n› oluflturmaktad›r. ‹flsizlik sorununa iliflkin oluflturulacak özellikle kamusal nitelik-
li politikalar ise sosyal politikan›n ilgi alan›ndad›r. Çal›flma ekonomisi iflsizli¤in ne-
denleri ve oluflumunu incelerken sosyal politika iflsizlik sorununun toplum kesim-
leri üzerindeki etkilerini ve bu etkileri önlemeye yönelik politikalar›n yine çal›flma
ekonomisi ile etkileflimli bir biçimde oluflturulmas›n› konu edinir.

Sosyal Politika ve Sosyoloji
Geçmiflte üniversitelerin örgütlenmesi içinde sosyal politikan›n sosyoloji bölümü
ile birlikte ayn› bölüm içerisinde örgütlendi¤i görülmüfltür. Baz› görüfllere göre de
sosyal politika sosyolojinin alt dal› olarak ifade edilmektedir (Alcock ve di¤erleri,
2003: 11). “Sosyoloji en genifl anlam›yla insan davran›fl ve iliflkilerini ele alan bilim
dal›d›r” (Tezcan, 1995: 1). Sosyal kesimler aras›ndaki iliflkileri ve bu iliflkilerin na-
s›l kurulup geliflti¤ini incelemektedir. Sosyal kesimler aras›ndaki iliflki sosyal poli-
tikan›n ortaya ç›k›fl› noktas›nda oldukça önemlidir. Güç iliflkileri yaklafl›m› çerçe-
vesinde iflçi - iflveren iliflkilerinde sosyal politikan›n do¤uflundaki mücadele ger-
çekleflmeseydi, sosyal politikan›n bilimsel temellerinin at›lmas› söz konusu olma-
yabilirdi. Bu çerçevede sosyal kesimler ve aralar›ndaki iliflki, sosyal politikan›n
önemli bir aya¤›n› oluflturmaktad›r. Ancak sosyal politika ve sosyoloji aras›ndaki
temel farkl›l›k, sosyal politikan›n bu iliflkileri düzenleyici fonksiyonlar› üretici po-
litikalar ortaya koyabilmesi ve bu yolla toplumsal refah›n ve bar›fl›n sa¤lanmas›na
çabalamas›d›r. 

Sosyal Politika ve Hukuk
Hukuk, toplumda yaflayan insanlar aras›ndaki iliflkileri düzenleyen, uyulmas› zo-
runlu kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir. Sosyal politika ile hukuk aras›n-
daki iliflki ise sosyal politikan›n en önemli arac› olarak hukuki düzenlemelerin ka-
bul edilmesi ve bu arac›n, hukuk sistemi taraf›ndan üretilmesidir.
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Sosyal politika ile hukuk aras›ndaki iliflki, “dün sosyal politikan›n bir konusu
olan sosyal sorunun, bugün hukuki düzen çerçevesinde baz› kanunlar içerisinde
yer bulmufl ve baz› normlara ba¤lanm›fl bir konu olmas›” fleklinde ifade edilmek-
tedir (Talas, 1990: 11). Hukuk ile sosyal politika aras›ndaki bu ifl birli¤i, sosyal po-
litikan›n tan›m›ndan da güç almaktad›r. Hat›rlanaca¤› üzere sosyal politikan›n he-
deflerinden birisi de ortaya koydu¤u politika ve uygulamalarla mevcut hukuki dü-
zenin devam›n› sa¤lamakt›r. 

Sosyal Politika ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
“‹nsan kaynaklar› yönetiminin temel amac›, insan kaynaklar›n›n di¤er kaynaklarla
birlikte nas›l sa¤lanaca¤›na, nas›l istihdam edilece¤ine ve nas›l yönlendirilece¤ine
iliflkin bir çerçeve sunmakt›r” (Bilgin ve di¤erleri, 2007: 6). Bu amaç, iflgücü piya-
sas›ndan nitelikli iflçi sa¤lanmas›, istihdam flartlar›n›n iflletmenin yarar›na olarak na-
s›l gelifltirilebilece¤ini ve iflletmedeki personelin nas›l motive edilece¤ini düzenle-
meyi gerektirmektedir. Sosyal politika ise insan kaynaklar›n›n amaçlar›n›n yöneldi-
¤i iflgücü piyasas› ve hukuki mevzuat›n çerçevesinin çizilmesinde ortaya ç›kmak-
tad›r. Bu anlamda sosyal politika ile insan kaynaklar› yönetiminin hedefleri çeliflir
görüntüdedir. Bu çerçevede insan kaynaklar›n›n insan unsuruna yaklafl›m› ile sos-
yal politikan›n yaklafl›m› oldukça farkl›d›r. Sosyal politika daha hümanist bir karak-
ter tafl›rken, insan kaynaklar› yönetimi, konulara daha teknik bir rasyonellikle yak-
laflmaktad›r (Altan, 2011: 34). 

SOSYAL POL‹T‹KANIN ARAÇLARI
Frans›z ‹htilali ve Sanayi Devrimi sonras›nda ortaya ç›kan klasik demokrasi ve ik-
tisadi liberalizm anlay›fl›, bar›fl›n ve adaletin sa¤lanmas›nda yeterli olamam›flt›r. ‹k-
tisadi liberalizmin ticari kapitalizme dönüflmesi memnuniyetsizli¤i daha da derin-
lefltirmifl, sömürü artm›fl, ücretler düflmüfl, çal›flma koflullar› kötüleflmifl, çal›flma sü-
releri uzam›fl, aile birli¤i bozulmufl, yoksulluk ile kad›n ve çocuk eme¤inin istisma-
r› artm›flt›r. Bunun sonucu, çal›flma bar›fl› ve gelir da¤›l›m› bozulmufl, toplumsal
huzursuzluklar artm›flt›r. 

Ulus devletler, artan çat›flma ve sürtüflmelerin azalt›labilmesi, bar›fl›n ve adale-
tin kurulabilmesi, sömürünün ve istismar›n önüne geçilebilmesi ve nihayet gelir
da¤›l›m›nda adaletin sa¤lanabilmesi için ekonomik ve sosyal hayata müdahale et-
meye bafllam›fllard›r. Bu müdahaleler, bazen yasal, bazen kurumsal, bazen politi-
ka düzenlemeleri ile bazen de hepsinin birlikte uyguland›¤› yöntemlerle olmufltur.
Bu müdahale yöntemleri, sosyal politika disiplininin ve araçlar›n›n ortaya ç›k›fl›n›
sa¤lam›flt›r. Ulusal düzeyde gelifltirilen yöntemler ve araçlar, ulusal sosyal politika
araçlar›n› oluflturmaktad›r.

Ulus devletler, ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bazen isteksiz davrana-
bilmekte, bazen de yaflan›lan ekonomik ve sosyal sorunlar›n büyüklü¤üne ba¤l›
olarak, tek bafllar›na bu sorunlar› çözme gücüne sahip olamamaktad›rlar. Ülkeler
aras›nda, 19. yüzy›ldan itibaren artan ekonomik ve sosyal iliflkiler, yaflan›lan sorun-
lar›n, iliflki içerisinde olunan di¤er ülkelere yans›mas›na neden olmufl ve bir ülkede
bozulan sosyal bar›fl ve adaletin di¤er ülkeleri tehdit etmesine yol açm›flt›r. Ayr›ca,
Sanayi Devrimi’nin hemen sonras›nda, artan sorunlar›n çözümüne yönelik olarak
düflünce alan›nda geliflmeler yaflanmaya bafllam›fl ve kapitalist anlay›fl a¤›r elefltiri-
lere u¤ram›flt›r. Devletleri ve izledikleri sistemleri tehdit eden bu geliflmeler karfl›-
s›nda, sistemi kurtaracak çözüm ve politika aray›fllar›na gidilmifl ve ilk uluslararas›
iflbirlikleri gerçeklefltirilmifl ve uluslararas› sosyal politika araçlar› ortaya ç›km›flt›r.
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Ulusal ve uluslararas› sosyal politika araçlar› özellikle 20.yüzy›lda yaflanan de-
¤iflime ba¤l› olarak toplum hayat›nda giderek önem kazanm›fl ve sosyal politika-
n›n teorik amaçlar› olan, bar›fl›n ve adaletin toplum hayat›na uygulanabilmesi için
vazgeçilmez araçlar hâline gelmifltir.

Ulusal Araçlar
Sosyal politikan›n teorik amaçlar› içerisinde, devleti ve hukuk sistemini sürdürme
amac› öne ç›kmaktad›r. Ulus devletler, bu amaca ulaflabilmek için, toplumun e¤i-
timi, sa¤l›¤›, güvenli¤i, beslenmesi, bar›nmas› ve istihdam› ile ilgili sorunlar› orta-
dan kald›rmaya ve azaltmaya yönelik tedbir almak durumundad›r. Bu yap›labildi-
¤i takdirde sosyal bar›fl, sosyal adalet ve toplumun dengeli kalk›nmas› sa¤lanm›fl
ve farkl›l›klar, tezatlar ve çat›flmalar en aza indirilmifl olur. Böylece devletin ve hu-
kuk düzeninin devaml›l›¤› sa¤lanm›fl olur. Sanayi Devrimi sonras›nda, kapitalist
sistemin yol açt›¤› toplumsal sorunlar› aflabilmek için ulus devletler birtak›m yasal,
politik ve hukuki düzenlemeler yapm›flt›r. Ekonomik ve toplumsal geliflmeye ba¤-
l› olarak ilerleyen dönemlerde, ulus devletlerde, klasik demokrasinin yerini ekono-
mik demokrasi alm›flt›r. Bunun sonucu olarak, toplumlar›n sosyal sorunlar›n› afla-
bilmek için kamunun ald›¤› tedbirler yan›nda, toplumlar›n kendilerinin üretti¤i
sendikalar, kooperatifler, vak›flar ve dernekler gibi sivil toplum kurumlar›n›n da
öne ç›kt›¤› görülmüfltür. Birinci grupta yer alan araçlar, Kamu Müdahalesi arac›n›,
ikinci grupta yer alan araçlar ise Kollektif Kendi Kendine Yard›m araçlar›n› olufltur-
mufltur (Tuna ve Yalç›ntafl, 1997: 195).

Kamu Müdahalesi Araçlar›
Kamu müdahalesi, devlet gücü ile ekonomik ve/veya sosyal bir geliflmenin ortaya
ç›kard›¤› sorunlar›n giderilmesi demektir. Kamu müdahalesi, sanayi kapitalizminin
neden oldu¤u, bozulan iflçi iflveren iliflkilerinin devlet eli ile düzenlenmesine yö-
nelik yasal düzenlemeleri, kamunun kurdu¤u kurumlar› ve yapt›¤› politikalar› kap-
sam›flt›r. Ancak zaman içerisinde kamu müdahalesi araçlar›nda önemli ölçüde de-
¤iflim yaflanm›flt›r. Devlet anlay›fl›nda yaflanan de¤iflim, siyasal partiler aras›nda ya-
flanan rekabet, devletin (kamu sektörünün) büyümesi, piyasa baflar›s›zl›klar›na ka-
munun müdahale etmesi gerekti¤i düflüncesi, kat›l›mc› demokrasi anlay›fl›n›n be-
nimsenmesi, bölgeler aras›ndaki geliflmifllik farklar›, korunmaya muhtaç kesimle-
rin (dezavantajl› gruplar) büyümesi, hümaniter, kültürel ve dinî nedenler, kamu
müdahalesindeki de¤iflimin temel nedenleridir. 

Yasal Düzenlemeler (Mevzuat)
Kamunun sosyal sorunlar› gidermede kulland›¤› en önemli araç, yasal düzenleme-
lerdir. Bafllang›çta sadece iflçileri ve iflverenleri kapsayan yasal düzenlemeler, gü-
nümüzde bütün toplum kesimlerini hatta yabanc›lar› da kapsar hâle gelmifltir. Ay-
n› flekilde, bafllang›çta çal›flma hayat›n›n temel sorunlar›n› kapsayan yasal düzen-
lemeler, günümüzde ayr›mc›l›k, sosyal d›fllanma, çevre ve yoksulluk gibi toplu-
mun korunmaya muhtaç kesimlerinin tamam›n› kapsam›na alm›flt›r. Yasal düzen-
lemeler hiyerarflisi içerisinde yer alan düzenlemeler, baflta anayasa olmak üzere,
kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve yarg› kararlar›n› kapsamaktad›r. Gücü ve
meflruiyeti yasalara dayanan kamu müdahalesinin s›n›rlar›n› da yasalar belirler. 

Yasal düzenlemeler fleklinde ortaya ç›kan kamu müdahalesinin en tepesinde
“Anayasa” yer almaktad›r. Türkiye’de sosyal politika alan›na giren sorunlar ve bu
sorunlara yönelik tedbirler, 1982 Anayasas›’n›n üçüncü bölümünde, 41 ila 65.nci
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maddeleri aras›nda düzenlenmifltir. Ailenin korunmas›, e¤itim ve ö¤renim hakk›,
çal›flma ve sözleflme hürriyeti, sendika kurma hakk›, toplu pazarl›k hakk›, grev
hakk›, ücret adaletinin sa¤lanmas›, sa¤l›k, çevre, konut ve sosyal güvenlik gibi
alanlar, temel sosyal politika alanlar› olarak kabul edilmifl ve devlete görev ve so-
rumluluklar yüklenmifltir. Bu özellikleri ile Anayasa, en önemli kamu müdahalesi
arac›d›r. 

Kamu müdahalesinin di¤er önemli araçlar› olan kanunlar, tüzükler, yönetme-
likler, yönergeler ve yarg› kararlar›, yasal düzenlemeler hiyerarflisi içerisinde, Ana-
yasa ile verilen ve güvence alt›na al›nan haklar›n nas›l kullan›laca¤›n› ve s›n›rlar›-
n› belirler. 

Türkiye’de sosyal politikan›n temel yasal düzenlemeleri içerisinde, 4857 say›l›
‹fl Kanunu ilk s›rada yer almaktad›r. ‹lk olarak 1936 y›l›nda düzenlenen ve en son
fleklini 2003 y›l›nda alan ‹fl Kanunu, çal›flma hakk› ve sözleflme hürriyeti yan›nda
ücreti, k›dem tazminat›n›, iflçinin haklar›n›, borçlar›n› ve korunmas›n› düzenleyen
bir kanun olarak en önemli sosyal politika arac›d›r. Di¤er önemli kanunlar aras›n-
da, Sendikalar, Toplu Sözleflme Grev ve Lokavt ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ka-
nunlar› yan›nda, temel e¤itimi, sa¤l›¤›, çevreyi ve yoksullukla mücadeleyi amaçla-
yan kanunlar yer almaktad›r.

Anayasa ve kanunlardan sonra gelen tüzükler ve yönetmelikler ise kanunlar›n
uygulamas›n› gösteren hukuki metinler olarak, sosyal politika aç›s›ndan önem ta-
fl›rlar. Asgari ücretin belirlenmesi, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i, fazla çal›flma ve ifl süre-
leri gibi tüzükler ve yönetmelikler bunlar›n en önemlileridir.

Kamusal Politikalar
Sosyal politikan›n kapsam›na giren toplum kesimlerinin korunmas›, anl›k tepkiler-
le ve ekonomik, sosyal ve hukuki altyap›s› olmayan yasal düzenlemelerle yap›la-
maz. Bütün bu risk alanlar› ile ilgili olarak devlet, k›sa, orta ve uzun vadeli politi-
kalar üretmek zorundad›r. Devletin sosyal politikalar alan›nda üretti¤i yasal ve ku-
rumsal düzenlemelerin dayana¤›, bu politikalard›r. Türkiye’de çal›flma hayat›, sa¤-
l›k, e¤itim, yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik, vergi, istihdam ve iflsizlikle mü-
cadeleye iliflkin yasal ve kurumsal düzenlemeler, önemli birer kamu müdahalesi
arac› olarak, izlenilen kamusal politikalar› yans›tmaktad›r. 1961 Anayasas›’ndan iti-
baren planl› kalk›nma anlay›fl›n› benimseyen Türkiye’de, say›lan kamusal politika-
lar›n kayna¤›, kalk›nma planlar›d›r. Kalk›nma plan›, ait oldu¤u döneme iliflkin iz-
lenilecek kamusal politikalar›n genel çerçevesini belirler. 

Kamusal Kurumlar
Kamu müdahalesinin en önemli araçlar›ndan biri de kamusal kurumlard›r. Gerek
yasal düzenlemeleri gerekse de kamusal politikalar› uygulayacak ve denetleyecek
kamusal kurumlara ihtiyaç vard›r. E¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, ücret, istihdam,
sosyal yard›mlar gibi alanlarda ç›kart›lan yasal düzenlemeler ve baflta 5 y›ll›k plan-
lar olmak üzere ilgili alanlardaki kamusal politikalar, oluflturulan kamusal kurum-
lar eliyle uygulan›r. Bunlar›n bir k›sm› do¤rudan sosyal politika kurumudur. Bir
k›sm› ise kurulufl amac› sosyal politika olmamas›na ra¤men, baz› alanlarda verdi¤i
hizmetler sosyal politikay› ilgilendirdi¤i için, dolayl› sosyal politika kurumudur.

Türkiye’de, Aile ve Sosyal Politikalar, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik, Milli E¤itim
ve Sa¤l›k Bakanl›klar› do¤rudan sosyal politika bakanl›klar›d›r. Milli Savunma ve
‹çiflleri gibi bakanl›klar, verdikleri savunma ve güvenlik hizmetleri ile halk›n güven
duygusunu yükselttikleri için dolayl› sosyal politika bakanl›klar›d›r. Ayr›ca, Sosyal
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Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›, Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR) ve Sosyal Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü gibi kurumlar da do¤rudan sosyal politika kuru-
mu olarak önemli birer kamu müdahalesi arac›d›rlar.

Kollektif Kendi Kendine Yard›m Araçlar› 
Sanayi Devrimi sonras›nda yaflanan sosyal sorunlardaki art›fl ile birlikte bozulan
sosyal bar›fl ve adaleti sa¤lamak üzere devletlerin gösterdi¤i çabalar›n yetmemesi,
hükümetlerin politika üretmek noktas›ndaki gönülsüz davran›fllar›, toplumsal ke-
simlerin kendi sorunlar›n› çözmek üzere harekete geçmelerine neden olmufltur.
Ayn› zamanda flehirlerde artan nüfusa ba¤l› olarak artan duyarl›l›k, ücretli say›s›n-
da görülen art›fllar, kapitalist uygulamalar›n ortaya ç›kard›¤› olumsuz geliflmelere
tepki olarak do¤an düflünce ak›mlar›n›n h›z kazanmas› ve kat›l›mc› demokrasi an-
lay›fl›na geçifl, kolektif kendi kendine yard›m araçlar›n›n, önemli birer araç hâline
gelmesine neden olmufltur. Bu araçlar›n en önemlileri “sendikalar” ve di¤er kolek-
tif kendi kendine yard›m araçlar› olarak kooperatifler, vak›flar ve derneklerdir.

Sendikalar
Kollektif kendi kendine yard›m araçlar›n›n en önemlisi sendikalard›r. Çok önemli
bir sivil toplum kuruluflu olan sendikalar, ayn› zamanda bir mesleki dayan›flma ör-
gütüdür. Çal›flma hayat›n›n demokratikleflmesinde ve sosyal politika alan›na iliflkin
ilk koruyucu düzenlemelerin yap›lmas›nda, sendikalar›n etkisi di¤er unsurlardan
daha fazlad›r. Sanayi Devrimi sonras› yaflanan sömürü ve istismara karfl› ilk tepki-
leri gösteren toplum kesimi, iflçiler olmufltur. ‹flçiler, mücadelelerini daha etkin bir
flekilde yerine getirebilmek için günümüzün modern sendikalar›n kayna¤›n› olufl-
turan iflçi birlikleri ve koalisyonlar›n› oluflturmufllard›r (‹zveren, 1970: 37). Hatta
sonraki y›llarda iflçiler, di¤er ülkelerin iflçileri ve onlar›n kurduklar› dayan›flma ör-
gütleri ile kurduklar› iliflkilerle ilk uluslararas› dayan›flman›n örneklerini de vermifl-
lerdir. Günümüzde iflçiler yan›nda kamu görevlileri ve iflverenler de sendikal ör-
gütler kurmak suretiyle, üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlar›n› koruma ve ge-
lifltirme çabas› içerisindedir. 

Ancak sendikalar›n, üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlar›n› koruma ve ge-
lifltirme do¤rultusunda etkili olabilmeleri için, sendikal hak ve özgürlüklerin tan›n-
m›fl ve güvence alt›na al›nm›fl olmas› gerekir. Bafllang›çta iflçilere verilen ancak
ilerleyen dönemlerde kamu görevlilerinin ve iflverenlerin de kavufltu¤u sendikal
hak ve özgürlüklerin, demokratik toplumlarda bir sosyal politika arac› olarak an-
lam tafl›mas› ancak bu haklar›n ülkelerin anayasalar› ile güvence alt›na al›nmas› ile
mümkün olur. 

Sendikal hak ve özgürlüklerin güvence alt›na al›nmas›, çal›flanlar›n önceden
izin almaks›z›n serbestçe sendika kurabilmesi, kurulmufl sendikalar üye olmas›/ol-
mamas› ve üyelikten ayr›lma hakk›n›n tan›nmas› ile mümkündür. Bireysel özgür-
lükler olarak kabul edilen bu özgürlüklere ek olarak, toplu pazarl›k, toplu sözlefl-
me yapma, üst kurulufllar kurma ve uluslararas› benzer kurulufllara kat›lma ve ilifl-
ki kurma hakk›n›n da tan›nmas›n› kapsayan kollektif özgürlükler, sendikal hak ve
özgürlüklerin ikinci önemli aya¤›n› oluflturmaktad›r.

Sendikal hak ve özgürlükler hakk›nda daha fazla bilgi için “Dünyada ve Türkiye’de Sendi-
kac›l›k” (Adnan Mahiro¤ullar›, Bursa: Ekin Bas›m Yay. 2011) adl› eserden yararlanabilir-
siniz.
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Türkiye’de ilk defa 1961 Anayasas› ile kazan›lan sendikal özgürlükler zaman
zaman kesintiye u¤ram›fl ise de 1982 Anayasas›’nda da varl›¤›n› sürdürmektedir.
Türkiye’nin Bat› ülkeleri ile iliflkileri gelifltikçe ve uluslararas› organizasyonlara ka-
t›l›m› artt›kça, sendikal hak ve özgürlükler geliflmifl ve çal›flanlar›n önemli bir k›s-
m› sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanmaya bafllam›flt›r. Bat› ülkelerinden
farkl› olarak ülkemizde, hâlâ tar›m kesimindeki yo¤un istihdam, kay›t d›fl› ekono-
mi ve kay›t d›fl› istihdam›n büyüklü¤ü ve küçük ölçekli iflletmelerin yayg›n oluflu
sendikalar›n ve sendikalaflman›n önündeki en önemli engellerdir. Günümüzde,
küresel geliflmelere ve sendika karfl›t› düflüncelerin yükselmesine ba¤l› olarak sen-
dikalar, güç kaybetmekte ise de di¤er sosyal sorunlarla ilgili gelifltirdikleri politika-
larla güçlerini korumaya devam etmektedirler.

Di¤er Kollektif Kendi Kendine Yard›m Araçlar› 
Toplumun de¤iflik kesimlerinin, kendi ekonomik ve sosyal durumlar›n› korumak
ve gelifltirmek amac›yla oluflturduklar› örgütler, di¤er kolektif kendi kendine yar-
d›m araçlar›d›r. Kâr amac› gütmeksizin, gönüllülük esas›nda ve yard›m amaçl›
olarak faaliyet gösteren kooperatifler, vak›flar ve dernekler bu araçlar›n en önem-
lileridir.

Yap›, üretim, tüketim ve emek kooperatifleri, mensuplar›n›n küçük tasarruflar›-
n›, çabalar›n› ve emeklerinin karfl›l›¤› olarak elde ettikleri ürünlerinin ya da ka-
zançlar›n›n en iyi flekilde de¤erlendirilmesi amac› ile oluflturulan örgütler olarak
kolektif kendi kendine yard›m›n en önemli arac›d›r. Toplumda özel olarak korun-
maya muhtaç kesimlerin, do¤al hayat›n, çevrenin ve sosyal d›fllanmaya en kolay
u¤rama ihtimali olan kesimlerin korunmas› amac› vak›flar›n varl›k nedenidir. Var-
l›k ve güç sahibi insanlar›n varl›klar›n› ve güçlerini yard›m amaçl› ve ebedi olarak
tahsis etmesinden oluflan vak›flar, verdikleri burslar, yapt›klar› ayni ve nakdi yar-
d›mlar ile tipik bir kollektif kendi kendine yard›m arac›d›r. 

Toplumsal faydan›n art›r›lmas› için oluflturulan derneklerin en temel amaçlar›,
yard›mlaflma ve dayan›flmay› sa¤lamakt›r. Temel insan haklar›n›n en önemlilerin-
den biri olan dernek kurma hakk› ve özgürlü¤ü, toplumlarda ekonomik ve sosyal
hayata iliflkin kararlar›n, sadece siyasi otorite taraf›ndan de¤il, dernekler arac›l›¤›
ile al›nmas›n› sa¤lar. Bu durum sivil toplumun gücünü aç›klar. Dernek kurma hak-
k› ayn› zamanda, kiflilerin kendilerini gelifltirmeleri ve düflüncelerini rahatça aç›k-
lamalar› anlam›na gelir.

Kooperatifler, vak›flar ve dernekler sendikalarla birlikte kat›l›mc›l›¤›n, demok-
rasinin ve sosyal devlet olman›n niteli¤ini belirler. Bu özellikleri ile bu kurumlar
sosyal bar›fl›n ve sosyal adaletin sa¤lanmas›nda büyük önem tafl›r. Ayn› zamanda
toplumun dengeli kalk›nmas›, yoksullu¤un azalt›lmas› ve kifliler ile toplum grupla-
r›n›n devlet ve güçlü kesimler taraf›ndan istismar edilmesini önlemede önemli rol-
ler oynarlar.

Uluslararas› Araçlar 
Sanayi Devrimi sonras›nda, artan üretim ve geliflen teknolojiye ba¤l› olarak ülke-
ler aras›ndaki ticari iliflkiler geliflmifl, iç ve d›fl göçlerde önemli art›fllar yaflanm›fl ve
bunlara ba¤l› olarak, ülkelerin yaflad›klar› ekonomik ve sosyal sorunlar, iliflki içe-
risinde oldu¤u di¤er ülkelere de yans›m›flt›r. Sanayi Devrimi ve ticari kapitalizmin
neden oldu¤u, iflçi s›n›f›n›n ve di¤er toplum kesimlerinin ve hatta di¤er ülkelerin
de sömürü ve istismar›n› kapsayan toplumsal sorunlar daha da art›rm›flt›r. Artan so-
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runlar karfl›s›nda, iflçilerin önderli¤inde bafllayan direnifl hareketleri, uluslararas›
iliflkilerde ve düflünce alan›nda yaflanan geliflmelere ba¤l› olarak güç kazanm›fl ve
direnifl uluslararas› bir boyut kazanm›flt›r.

Bozulan sosyal bar›fl›n sa¤lanmas›nda, ulusal sendikal hareketlerin uluslararas›
boyut kazanmas› ve uluslararas› bask›y› art›rmas›, kapitalist anlay›fla karfl›t düflün-
ce hareketlerinin güç kazanmas›, siyasal bar›fl›n sosyal adaletle desteklenmedi¤i
sürece kal›c› olamayaca¤› düflüncesinin öne ç›kmas› ve uluslararas› rekabetin eflit-
lenmesi düflüncesi, uluslararas› sosyal politika araçlar›n›n do¤umunu ve geliflimini
haz›rlayan temel nedenlerdir (Altan, 2009: 97). 

Uluslararas› sosyal politika aray›fllar›na yönelik ilk ad›mlar, ‹ngiltere’de Robert
Owen’›n 1830-1840, Fransa’da Daniel Le Grand’›n 1840-1855 y›llar› aras›ndaki ça-
balar› ile at›lm›flt›r. Ancak ilk resmî giriflimler, 1881 y›l›nda ‹sviçre’de bafllat›lm›flt›r
(Gülmez, 2000: 9). Bu giriflimler, sosyal politika sorunlar›n›n ve çözümlerinin ulus-
lararas›laflt›r›lmas› anlam›nda önemlidir (Alper ve Kaya, 1995: 10). Bu giriflimlere
ra¤men uluslararas› sosyal politika alan›ndaki as›l geliflmeler I. Dünya Savafl› son-
ras› döneme denk gelmektedir.

Uluslararas› sosyal politika arac› olarak ilk akla gelen kurum, Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü (ILO)’dür. ILO ile ayn› y›lda kurulan ve sonradan yerini Birleflmifl
Milletler’e (UN) devreden Milletler Cemiyeti, Avrupa Birli¤i (AB), ‹ktisadi ‹fl Birli¤i
ve Geliflme Teflkilat› (OECD), Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), Birleflmifl Milletler G›-
da ve Tar›m Örgütü (FAO) gibi ulus devletlerin oluflturdu¤u kurumlar da bu alan-
da önem tafl›maktad›r. ‹flçi sendikalar› ve konfederasyonlar›n›n kurdu¤u, Dünya
Sendikalar Federasyonu ve Milletleraras› Hür ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu,
Üçüncü Yol, Yefliller ve Feminist hareketler gibi sivil toplum hareketleri ve bölge-
sel ve uluslararas› alanda faaliyet gösteren çok say›daki örgüt bu alandaki önemli
araçlard›r. Ülkeler aras›nda imzalanan ikili ve çok tarafl› anlaflmalar da di¤er ulus-
lararas› sosyal politika araçlar› kadar önemlidir.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)
Sosyal politikan›n uluslararas› araçlar›n›n en önemlisi ILO’dur. I. Dünya Savafl›
sonras›nda imzalanan Versay Bar›fl Antlaflmas› ile 1919 y›l›nda kurulmufltur. Millet-
ler Cemiyeti ile efl zamanl› olarak kurulan ILO’nun kuruluflunda, siyasi bar›fl›n an-
cak sosyal bar›fl ve sosyal adaletin sa¤lanmas› ile kal›c› olaca¤› düflüncesi etkili ol-
mufltur. Bu düflünce, Versay Bar›fl Antlaflmas›n›n giriflinde yer bulmufltur. Milletler
Cemiyeti’nin da¤›lmas› ile Birleflmifl Milletlerin bir uzmanl›k kuruluflu olarak faali-
yet gösteren ILO’nun, 1944 y›l›nda yap›lan Uluslararas› Çal›flma Konferans›’nda ka-
bul edilen Filedelfiya Bildirgesi ile amaçlar›n› yeniden tan›mlanm›flt›r. Özellikle ça-
l›flma hayat›na iliflkin sorunlara çözüm bulunmas› ve ücretlilerin durumunu yak›n-
dan etkileyen ekonomik sorunlarla u¤rafl›lmas› benimsenmifltir. Bildirge’de ayr›ca,
eme¤in ticari bir mal olmad›¤›, dernek kurma ve ifade özgürlü¤ünün ilerlemenin
vazgeçilmez bir flart› oldu¤u, yoksullu¤un herkesin refah›n› tehdit eden bir tehlike
oldu¤u ve her ulusun sorunlar›n›n sosyal diyalog içerisinde ve üçlü kat›l›m yolu ile
çözülmesi gerekti¤ine iflaret edilmifltir. 

ILO’nun hâlen 183 üyesi bulunmaktad›r. Üçlü temsil anlay›fl› ile yönetilen ve bu
özelli¤i ile tek olan ILO, bugüne kadar 189 Sözleflme ve 201 Tavsiye Karar› kabul
etmifltir. Bu sözleflmelerden 8’i temel insan haklar›n› ilgilendiren sözleflmeler ola-
rak özel bir öneme sahiptir. Bunlar, 29 Say›l› Zorla Çal›flt›rma Sözleflmesi, 87 Say›-
l› Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Örgütlenme Hakk›n›n Korunmas› Sözleflmesi, 98 Sa-

211.  Ünite  -  Sosyal  Pol i t ikaya ‹ l iflk in  Genel  Bi lg i ler  ve  Sosyal  Pol i t ikan›n Araçlar ›



y›l› Örgütlenme Hakk› ve Toplu Pazarl›k Sözleflmesi, 100 Say›l› Eflit Ücret Sözleflme-
si, 105 Say›l› Zorla Çal›flt›rman›n Yasaklanmas› Sözleflmesi, 111 Say›l› Ay›r›mc›l›k
(‹stihdam ve Meslek) Sözleflmesi, 138 Say›l› Asgari Yafl Sözleflmesi ve 182 Say›l› Ço-
cuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimleri Sözleflmesi’dir. ILO’nun yapt›¤› di¤er sözleflmeler
üzerinde ayr›ca durulmayacakt›r. Bu temel sözleflmeler bile, ILO’nun sosyal politi-
ka aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi anlatmaya yetmektedir. ILO’nun kabul etti¤i sözleflme
ve tavsiye kararlar›, çal›flma hayat›na iliflkin olarak, üye ülkelerin tamam›nda, ben-
zer sorunlar karfl›s›nda benzer uygulamalar yap›lmas› amac›n› tafl›maktad›r. Di¤er
bir ifade ile amaç, standart oluflturmakt›r. 

Temel ILO Sözleflmelerinin ortak özellikleri nelerdir?

ILO’nun Uluslararas› Çal›flma Konferans›, Yönetim Kurulu ve Çal›flma Bürosu
olarak 3 temel organ› bulunmaktad›r. Ayr›ca çok say›da komisyon, komite ve mer-
kez gibi alt organlar› vard›r. Türkiye, 1932 y›l›nda ILO’ya üye olmufl ve bugüne ka-
dar 56 sözleflmeyi onaylam›flt›r. Türkiye’nin ILO’ya üye olmas›, çal›flma hayat›na
iliflkin konulara Devlet’in yaklafl›m›n› de¤ifltirmeye yetmifltir. Bunun sonucu ola-
rak, çal›flma hayat›n›n temel sözleflmelerine ek olarak, di¤er sözleflmeleri de onay-
lama süreci h›z kazanm›flt›r. 

Di¤er Araçlar
Uluslararas› Sosyal Politikan›n di¤er önemli araçlar› aras›nda, ulus devletlerin olufl-
turdu¤u uluslararas› ve bölgesel organizasyonlar önemli bir yere sahiptir. Bu ör-
gütlerin bafl›nda, Birleflmifl Milletler Teflkilat› gelmektedir. I. Dünya Savafl› sonra-
s›nda kurulan Milletler Cemiyeti’nin da¤›lmas› üzerine, 1946 y›l›nda kurulan Birlefl-
mifl Milletler, kabul etti¤i sözleflmeler ve di¤er belgeler ile sosyal bar›fl ve sosyal
adaletin sa¤lanmas›na önemli katk›lar yapmaktad›r. Bu belgelerden önemlisi, ‹n-
san Haklar› Evrensel Bildirgesidir. Ayr›ca çocuk haklar›, ›rk ay›r›mc›l›¤›n›n kald›r›l-
mas›, göçmen iflçilerin sorunlar› gibi, önemli alanlarda kabul etti¤i sözleflmeler ev-
rensel bar›fl›n sa¤lanmas› için gerekli ad›mlard›r. 

‹kinci önemli araç, Avrupa Birli¤i’dir. II. Dünya Savafl›’ndan sonra, y›k›lan Av-
rupa’y› yeniden kurmak ve siyasal bar›fl›n, yan›nda kal›c› bir sosyal bar›fl› gerçek-
lefltirmek isteyen Avrupa ülkeleri, Roma Antlaflmas› ile Avrupa Ekonomik Toplulu-
¤u (AET)’nu kurmufltur. Kurulmas› s›ras›nda, ekonomik endiflelerin öne ç›kt›¤›
topluluk, izleyen y›llarda ekonomik topluluk olmaktan daha çok Sosyal Avrupa’y›
oluflturmaya çal›flm›fl, ismini Avrupa Birli¤i’ne dönüfltürmüfl ve önemli sosyal poli-
tika görevleri üstlenmifltir. 

Avrupa Birli¤i’nin sosyal politikaya iliflkin faaliyetleri aras›nda, ifl hukuku dü-
zenlemeleri, sosyal diyalo¤un sa¤lanmas›, istihdam politikalar› ve Avrupa Sosyal
Fonu önem tafl›maktad›r. Bu faaliyetlerin tamam›, AB ülkeleri içerisinde ücret, ça-
l›flma ortam›, insan haklar›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, ay›r›mc›l›kla mücadele, eflit hak-
lar, sendikal haklar ve dernek kurma hakk› gibi alanlarda ortak standartlar olufltur-
maktad›r.

Türkiye, kuruldu¤u y›ldan itibaren AB’ye üye olmay› istemifltir. Günümüzde
önemli mesafeler katedilmifl olmakla birlikte, üyelik sürecine iliflkin müzakereler
devam etmektedir.

Birleflmifl Milletler Teflkilat›’na ba¤l› di¤er kurulufllar›n yan›nda di¤er uluslarara-
s› ve bölgesel kurulufllar›n da sosyal politika alan›na iliflkin faaliyetleri olmaktad›r.
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Uluslararas› sosyal politika araçlar› içerisinde Üçüncü Yol, Yefliller ve Feminist
hareketler gibi sivil toplum hareketleri de önemli bir yer tutmaktad›r. Bu hareket-
ler ulus devletlerin organize etti¤i hareketler de¤ildir. Bu özelli¤i ile bu türden ha-
reketler, hem sivil iradeyi temsil etmek hem de sivil toplumu sosyal olaylara karfl›
daha duyarl› hâle getirmek için önemli görevler üstlenmektedir.

Ülkelerin imzalad›¤› ikili ya da çok tarafl› iflgücü anlaflmalar› veya sosyal güven-
lik sözleflmeleri de önemli birer sosyal politika arac›d›r.

Uluslararas› sosyal politika araçlar› içerisinde, uluslararas› sendikal organizas-
yonlar ve meslek örgütleri de ayr› bir yere sahiptir. Küresel geliflmelere ba¤l› ola-
rak sendikalar, bütün dünyada ve Türkiye’de önemli güç kay›plar› yaflamaktad›r.
Buna ra¤men, sendikal organizasyonlar ve meslek örgütleri, çal›flma hayat›n›n te-
mel sorunlar› yan›nda di¤er toplumsal sorun alanlar›nda da ulus devletlerin, ifllet-
melerin ve güç merkezlerinin daha sorumlu ve duyarl› davranmalar› ve çözüm ge-
lifltirmeleri konusunda önemli bir bask› grubu olma özelli¤ini sürdürmektedir. 

Uluslararas› Sendikal örgütlerin en önemlileri, Uluslararas› Hür ‹flçi Sendika-
lar› Konfederasyonu (ICFTU) ve Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU)’dur. Bu
örgütler, amaçlar›na ulaflabilmek için di¤er uluslararas› örgütlerle iliflkiler kur-
maktad›r.

Sonuç olarak, evrensel bar›fl›n ve sosyal adaletin sa¤lanmas›nda, uluslararas›
sosyal politika araçlar›n›n önemli roller üstlenmeye devam etti¤inin belirtilmesi
gerekir.
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Sosyal politika bilim dal›n› genifl ve dar anlam›

ile tan›mlamak. 

Dar anlamda sosyal politika, Sanayi Devrimi’nin
ortaya ç›kard›¤› kötü çal›flma koflullar›na karfl›
eme¤i sermayeye karfl› korumak ve bu yolla top-
lumdaki s›n›f çat›flmalar›n› önleyerek toplumun
ve devletin varl›¤›n› sürdürmesini sa¤lamaya yö-
nelik uygulamalar olarak tan›mlanabilir.
Genifl anlamda sosyal politika ise, amac› sosyal
adalet ve sosyal refah› sa¤lamak olan, kapsam›
sosyal sorunlar ile paralellik gösteren, ekono-
miye sosyal boyut katmak ve ekonominin iflle-
yiflindeki aksakl›klar› düzeltici politikalar›n olufl-
mas›n› sa¤layarak sosyal dengeyi gözetmek
amac›ndaki hümaniter bir bilim dal› olarak ta-
n›mlanabilir.

Sosyal politikan›n ortaya ç›k›fl sürecini ve sosyal

politikan›n ortaya ç›k›fl nedenlerini aç›klamak. 

Sosyal politikan›n ortaya ç›k›fl sürecinde, iki tari-
hi olay›n önemini çizmek gerekmektedir. Frans›z
‹htilali, dönemin önemli bir toplumsal kurumu
olan loncalar›n da y›k›lmas›n› beraberinde geti-
recek birçok geliflme ile çal›flma iliflkilerinin alt-
yap›s›n› de¤ifltirirken, Sanayi Devrimi üretimi s›-
n›rs›z bir enerji kayna¤›na kavuflturarak sosyal
politikan›n ortaya ç›kma gerekçelerinin oluflma-
s›n› sa¤lam›flt›r. Bu çerçevede s›n›rs›z bir üretim
kayna¤›na sahip olan üretim süreci, kötü çal›flma
koflullar› ve piyasa için üretim anlay›fl›n› do¤ur-
mufl, bu sürecin sonunda da emek ve sermayeyi
karfl› karfl›ya getiren geliflmeler yaflanm›flt›r. Dar
anlamda sosyal politikan›n ortaya ç›kmas›n›n
önemli nedenleri olarak bu iki tarihi olay göste-
rilebilecekken, sosyal sorunlar›n h›zla art›fl gös-
termesi ve özellikle Sanayi Devrimi sonras› ala-
bildi¤ine uygulama alan›n› gelifltiren kapitalist
ekonomik düzen, sosyal politikan›n bilimsel te-
mellerinin en önemli nedenleridir.

Sosyal politikan›n kimleri, hangi risklere karfl›

korudu¤unu tan›mlamak. 

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam› bü-
tün toplum kesimleridir. Ancak sosyal politika-
n›n özel olarak ilgi alan›n› oluflturan toplum ke-
simleri de söz konusudur. Ba¤›ml› çal›flanlar, ba-
¤›ml› çal›flmalar› dolay›s›yla karfl›laflabilecekleri
risklere karfl› korunmaktad›r. Ekonomik yönden
güçsüz kesimler, ekonomik hayatta karfl›laflt›kla-
r› tüm sorunlara karfl› ve genellikler gelirden yok-
sun olma riskine karfl› korunmaktad›r. Özel ola-
rak korunma gereksinimi duyan kesimler ise bu
özel durumlar› do¤rultusunda karfl›laflt›klar› sos-
yal ve ekonomik risklere karfl› korunurlar. Genel
anlamda ise sosyal devlet ilkesi çerçevesinde bü-
tün toplum, sosyal ve ekonomik risklere karfl›
sosyal politikan›n kapsam› içerisindedir.

Uluslararas› sosyal politika araçlar›n›n ulusal

araçlar› etkileme derecesini tart›flmak. 

Uluslararas› sosyal politika araçlar›, ulusal araçlar
üzerinde önemli bir etkileme gücüne sahiptir.
Özellikle uluslararas› sözleflmeler baflta olmak
üzere, ülkeler aras›ndaki ikili ve çok tarafl› anlafl-
malar, taraf ülkelerin parlamentolar›nca onaylan-
d›¤› andan itibaren, ba¤lay›c›l›k gösterir. Taraf
ülkeler bu sözleflme ve anlaflma hükümlerine gö-
re kendi mevzuatlar›n› ve politikalar›n› düzenle-
mek zorundad›rlar. Tavsiye kararlar› ise uyulma-
s› zorunlu olmayan ancak üye olunan uluslarara-
s› kuruluflun üyesi olman›n bir sonucu olarak ye-
rine getirmesinin gerekli oldu¤u araçlard›r. Ulus-
lararas› araçlar›n, ulusal araçlar üzerinde yol gös-
terici ve tamamlay›c› özelli¤i vard›r. Ayr›ca, ulus-
lararas› kurulufllara üye olman›n sonucu olarak,
üye ülkeler taraf›ndan imzaya yanafl›lmayan söz-
leflmelere ve kararlara uyulmas› konusunda, bu
kurulufllar taraf›nda bask› yap›l›r ve ambargolar
uygulanabilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal politikalar›n kifli ba-
k›m›ndan do¤rudan kapsam› içerisinde yer almaz?

a. Ekonomik yönden güçsüz kesimler
b. Ba¤›ml› çal›flanlar
c. Özürlüler
d. fiirket Sahipleri
e. ‹flçi

2. Afla¤›dakilerden hangisi dar anlamda sosyal politika
kavram›n›n bir unsuru de¤ildir?

a. Kapitalist ekonomik sistemi temel almas›
b. Emek ve sermaye aras›ndaki mücadeleyi konu

edinmesi
c. Emek ve sermaye aras›ndaki mücadeleyi sadece

ekonomik anlamda konu edinmesi
d. Toplumun tüm kesimlerini kapsamas›
e. Temel amac› mevcut ekonomik sistemin korun-

mas› olmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal politika araçlar›ndan
yasal düzenlemeler içerisinde de¤erlendirilemez?

a. 5 Y›ll›k Kalk›nma Planlar›
b. Anayasa
c. Yönetmelikler
d. Kanunlar
e. Tüzükler

4. Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudan sosyal politika-
n›n konu bak›m›ndan kapsam› içerisinde de¤erlendi-

rilemez?

a. Çevre sorunlar›
b. Irkç›l›k
c. Eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda korunmas›
d. Siyasal partilerin örgütlenme biçimi
e. Yoksulluk

5. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› sosyal politika
araçlar›n›n ortaya ç›kma nedenleri aras›nda say›lamaz?

a. Sendikal hareketlerin uluslararas› boyut kazan-
mas›

b. Uluslararas› rekabetin eflitlenmesi düflüncesi
c. Dünya’da yaflanan yüksek ekonomik büyüme
d. Sosyal politikan›n ulusal araçlar›n›n sosyal so-

runlar›n çözümünde yetersiz kalmas›
e. Uluslararas› düflnüce alan›nda yaflanan de¤iflim

6. Afla¤›dakilerden hangisi bir uygulaman›n sosyal po-
litika uygulamas› olarak de¤erlendirilmesi için gerekli
özelliklerden biri de¤ildir?

a. Sürekli olmas›
b. Düzenli olmas›
c. Bir defal›k olmamas›
d. Objektif kriterlere dayanmas›
e. Ekonomik de¤er tafl›mas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal politikan›n finans-
man kaynaklar›ndan birisi olarak de¤erlendirilemez?

a. Özel sigortalar›n fonlar›
b. Özel amaçl› vergiler
c. fians oyunlar›ndan elde edilen gelirler
d. Yerel yönetimlerin bütçeleri
e. Devlet bütçesi

8. Sosyal politikay› di¤er sosyal bilim dallar›ndan ay›-
ran en önemli özellik hangisidir?

a. ‹nsan› temel almas›
b. Kulland›¤› yöntem ve teknikler
c. Sosyal refah› hedef almas›
d. Ekonomik temelli yaklafl›m› olmas›
e. Kamusal niteli¤i

9. Afla¤›dak›lerden hangisi sosyal politikan›n önemini
ifade etmemektedir?

a. Sosyal politikalara konu olan kesimlerin say›sal
çoklu¤u

b. Sosyal politikan›n geliflmifllik düzeyi ile sosyal
devlet ilkesi aras›ndaki yak›n iliflki

c. Sosyal politikan›n kamusal niteli¤i
d. Sosyal politikalara konu olan kesimlerin niteli¤i
e. Sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyinin insani

geliflmifllik düzeyini yans›tmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudan sosyal politika-
n›n bir hedefi olarak de¤erlendirilemez?

a. Ekonomik büyüme
b. Sosyal refah
c. Sosyal adalet
d. Sosyal bar›fl
e. Sosyal refah›n gelifltirilmesi

Kendimizi S›nayal›m
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Uluslararas› Çal›flma Örgütü ile Ekonomik ‹fl Birli-

¤i ve Kalk›nma Örgütü, G-20 ülkelerine, 2012’de

iflsizlik oranlar›nda ciddi art›fl olaca¤› uyar›s›nda

bulundu

Ekonomik ‹fl Birli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) ile or-
tak haz›rlanan ve G-20 çal›flma ve istihdam bakanlar›
toplant›s› dolay›s›yla kamuoyuna aç›klanan raporda,
küresel ekonomideki gerilimin, gelecek y›l kitlesel ola-
rak istihdam oranlar›nda düflüfle yol açaca¤› bildirildi.
Raporda, G-20 ülkelerinde küresel krizle birlikte 2008
y›l›ndan bu yana iflini kaybedenlerin say›s›n›n 20 milyo-
nu ulaflt›¤› hat›rlat›larak, her y›l yarat›lacak yüzde 1’lik
istihdam›n bile bu iflsizlik oran›n› çözmeye yetmeyece-
¤i uyar›s›nda bulunuldu.
Raporda, istihdam›n art›r›lmas› için reel ekonomiye ya-
t›r›m yapabilmek için kararl› bir flekilde küresel anlam-
da ifl birli¤i yap›lmas› istendi. ILO raporunda, iflsizlik
say›s›nda 2008 öncesi rakamlar›na gelebilmek için,
2015’e kadar y›lda yüzde 1.3 oran›nda istihdam yarat›l-
mas› gerekti¤i bildirildi. Mevcut rakamlar›n istihdam›n
2012 y›l› sonuna kadar sadece 0.8 oran›nda art›fl göste-
rilece¤i sinyali verdi¤i hat›rlat›lan raporda, gelecek y›l
G-20 ülkelerinde iflsiz say›ndaki art›fl›n 40 milyona ka-
dar ç›kabilece¤i uyar›s› yap›ld›.
G-20 ülkeleri çal›flma ve istihdam bakanlar›, iki gün sü-
recek toplant›larda, istihdam, sosyal koruma, çal›flma
haklar› ile ilgili yap›lacak çal›flmalar ele al›nacak. Ba-
kanlar, bu konularla ilgili her düzeydeki çal›flmada,
özellikle uluslararas› kurulufllar›n da dâhil olaca¤› bir
uyumun aranmas›n›n yollar›n› arayacak.

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Kifli Ba-
k›m›ndan Kapsam›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Dar Anlamda Sosyal Politi-
ka Kavram›” konusunu yeniden gözden geçiri-
niz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kamu Müdahalesi Araçla-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Konu
Bak›m›ndan Kapsam›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Uluslararas› Araçlar” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Özellik-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Finans-
man›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politika ‹le Di¤er
Sosyal Bilimler Aras›ndaki S›n›rlar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Önemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikan›n Hedefle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

Dar anlamda sosyal politika, amac› sosyal adalet olan,
ekonomik yaflam›n iflleyiflinden kaynaklanan sorunlar›
ortadan kald›rarak, hukuki ve ekonomik düzenin deva-
m›n› sa¤lamak çabas›ndaki önlemler bütünü olarak ifa-
de edilmektedir. Dar anlamda sosyal politikan›n unsur-
lar›, kapitalist ekonomik sistemi temel almas›, temelinde
iflçi - iflveren iliflkilerinin bulunmas› ve temel amac›n›n
sosyal adalet ve mevcut düzenin korunmas› olmas›d›r.

S›ra Sizde 2 

Sosyal politikan›n kifli bak›m›ndan kapsam›, toplumun
bütün kesimleri olmakla beraber, özellikle korumas› kap-
sam›nda olan kesimler bulunmaktad›r. Bunlar; ekonomik
yönden güçsüz kesimler, ba¤›ml› çal›flanlar ve özel ola-
rak korunma gereksinimi duyan kesimlerdir. Ekonomik
yönden güçsüz kesimler, piyasa koflullar›nda hayatlar›n›
sürdüremedikleri ve ekonomik sistemin d›fl›nda kald›kla-
r› için bir koruma gereksinimi duymaktad›rlar. Ba¤›ml›
çal›flanlar, ifl iliflkileri dolay›s›yla ve bu durumlar›n›n on-
lar› itti¤i koflullar sebebiyle korunmaktad›rlar. Özel ola-
rak korunma gereksinimi duyan toplum kesimleri ise ge-
nellikle toplumla ba¤ kuramamalar› ve özel durumlar›
sebebiyle sosyal politikan›n korumas› alt›ndad›rlar.

S›ra Sizde 3

Sosyal politika ile di¤er sosyal bilimler aras›ndaki temel
farkl›l›k, sosyal politikan›n temel hedefi noktas›ndad›r.
Ekonomi biliminin hedefi k›t kaynaklarla s›n›rs›z insan
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, sosyoloji biliminin hedefi
toplumu oluflturan unsurlar ve toplumlar aras›ndaki ilifl-
kiyi aç›klamakken, sosyal politikan›n nihai hedefi top-
lumsal refah ve toplumsal refah› art›racak tüm uygula-
malard›r. Sosyal politika bu anlam› ile hem teorik hem
de pratik uygulamalar› içinde bar›nd›rmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Temel ILO sözleflmelerinin ortak özelli¤i, temel insan
hakk› olarak kabul edilen haklar› düzenlemesi ve üye
ülkelerin tamam›n›n uygulamak zorunda olmas›d›r. Bu
sözleflmelerde, örgütlenme özgürlü¤ü ve örgütlenme
hakk›n›n temel hak oldu¤u, eflit ifle eflit ücret ödenmesi
zorunlulu¤u, ifle bafllama ile ilgili asgari yafl›n temel e¤i-
timi tamamlama yafl› ile iliflkilendirilmesi zorunlulu¤u,
meslekler ve istihdam edilme koflullar› bak›m›ndan ay-
r›mc›l›k yap›lamayaca¤›, zorla çal›flt›rman›n yap›lamaya-
ca¤› ve çocuk iflçili¤inin her koflulda yasaklanmas› gibi
insan onuru ve haklar› ile ilgili alanlar düzenlenmifltir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sanayi Devrimi öncesindeki toplum yap›lar›nda çal›flma iliflkilerini aç›klaya-
bilecek,
Sanayi Devrimi’nin ekonomik niteli¤ini ifade eden liberalizmin temel eserini
ve slogan›n› tan›yabilecek,
‹flçilerin örgütlenmesine iliflkin ilk çabalar› özetleyebilecek,
Kamu müdahalesini ortaya ç›karan nedenleri ve kamu müdahalesi niteli¤in-
deki ilk düzenlemeleri aç›klayabilecek,
Türkiye’de geleneksel koruma kurumlar›n› s›ralayabilecek,
‹lk Türk Medeni Kanunu olan Mecelle’nin içeri¤ini aç›klayabilecek;
Türkiye’de sosyal politika e¤itimine iliflkin altyap›n›n nas›l kuruldu¤u ve bu 
süreçte kimlerin katk› sa¤lad›¤›n› aç›klayabilecek, 
1982 Anayasas’›n›n çal›flma hayat› ve sosyal politikalara iliflkin ilkelerini 
özetleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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SANAY‹ DEVR‹M‹ ÖNCES‹NDE SOSYAL POL‹T‹KA
Modern anlamda sosyal politikan›n do¤uflu ve geliflimi 18. yüzy›l ve onu takip
eden dönemde ele al›nmaktad›r. Toplum refah›n› sa¤lamak amac› ile iktisadi faali-
yetlerin varl›¤› ise bunun çok öncesine dayanmaktad›r. Bugünkü uygulamalar›n-
dan farkl› olsa da iktisadi faaliyetin söz konusu oldu¤u ve emek unsurunun varl›-
¤›ndan söz edilebilecek befleri uygulamalar›n insanl›k tarihi kadar eski oldu¤unu
söylemek mümkündür. 

Ekonomik yap›n›n tar›ma dayand›¤› ilk ça¤larda toplum yap›s›n›n aile ekono-
misi ve kölelik düzenine dayal› bir yap›da olufltu¤u görülmektedir. Bu toplum ya-
p›s›nda beden gücüne dayal› olarak çal›flmak ve üretmek, köleler ve tutsaklar için
geçerli bir çal›flma anlay›fl›d›r. Çal›flma hür insanlar için onur k›r›c› kabul edilmifl ve
bu grubun askerlik, sanat, felsefe ve devlet iflleri ile ilgilendikleri görülmüfltür. 

Eflatun ve Aristo gibi ilk ça¤lar›n ünlü düflünürlerinin öngördükleri demokratik
düzende; vatandafllar›n fikri çal›flmas›n›n ürünü olan sanat, felsefe ve politika gibi
faaliyetlerde bulunmalar›, kölelerin ve halk›n alt tabakalar›n›n ise toplumun mad-
di ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac›yla a¤›r ifllerde çal›flmalar› öngörülmüfltür. Bu
anlay›fl›n üstün s›n›flar ve ezilen halklardan kurulu bir imparatorluk kuran Roma-
l›lar›n hukuk düzenine yans›d›¤› da görülmüfltür (Çubuk, 1986: 28). ‹lk ça¤larda
kölelik düzenine yönelik mücadelelerin, bu düzeni meflru k›lan düflünce ve felse-
fe ak›mlar›n›n hakim etkisi ile baflar›ya ulaflamad›¤› bilinmektedir. 

Dönemin koflullar› alt›nda, aile üyelerinin ve kölelerin ifl iliflkileri ise aile bafl-
kan› (aile reisi) taraf›ndan, onun otoritesi alt›nda düzenlenmifltir. Hemen hemen
tümü ile tar›msal faaliyetlere dayal› olan ekonomik yaflam, ço¤u kez ailelerin bir-
birlerinden köle kiralamalar›n› da gerekli k›lm›flt›r. Ancak bu sözleflmenin bir hiz-
met sözleflmesi de¤il kira sözleflmesi olmas›, taraflar aras›ndaki ifl iliflkisinin eflya
hukuku kapsam›nda ve özel hukuk çerçevesinde düzenlenmesine neden olmufltur
(Altan, 2003: 42). 

Orta Ça¤’›n sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki düzenini belirleyen sistem fe-
odalitedir. Feodal ekonomik düzen genellikle kapal› tar›m ekonomisi olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Orta Ça¤’da gerek istilalar gerekse de ‹slam egemenli¤inin etkisi ile
ticaret yollar›n›n kesilmesi Avrupa’da kendi içinde kapal› bir ekonomik düzenin
oluflmas›na neden olmufltur. Ticaret ve flehir hayat›n›n sönmesi insanlar›n k›rsal
alanlara yönelmesine ve büyük malikâneler etraf›nda toplanmalar›na neden ol-
mufltur. Feodal düzende sosyal yap›y› belirleyen özellik kiflilerin toprakla olan ilifl-
kileridir (Göze, 2005: 64).

Sosyal Politikan›n Tarihsel
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Feodal iliflkiler sisteminin; kilisenin, toprak sahiplerinin, geleneklerin ve kutsal-
l›klar›n egemen oldu¤u bir yap›dan meydana geldi¤i görülmektedir. Feodalite,
mülkiyet ve egemenli¤in birbirine kat›ld›¤› siyasal iktidar ile ekonomik iktidar›n
ayn› kiflide birleflti¤i ve dönemin üretim yap›s› kadar yönetim yap›s›n› da ifade
eden bir kavramd›r. Topra¤›n toprak sahipleri aras›nda bölünmesi siyasal iktidar›n
da bölünmesine yol açm›fl ve s›kça siyasal istikrars›zl›klar›n yaflanmas›na neden ol-
mufltur (Koray, 2005: 36).

Feodal düzen geçerlili¤ini 10. ve 15. yüzy›llar aras›nda sürdürmüfltür. Bu dö-
nemde senyör, flövalye, derebeyi gibi adlarla ifade edilen kiflilerin egemenli¤i al-
t›nda, daha çok tar›msal faaliyetlerde ailece çal›flan serflerle karfl›lafl›lmaktad›r. ‹fl-
ledikleri toprak ve üretim araçlar› üzerinde sadece kullan›m hakk›na sahip olan
serfler, çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri tar›msal ürünün bir bölümünü kendi
ihtiyaçlar›na yönelik tüketirken, büyük bir bölümünü ise güvenlik gereksinimleri-
ni de karfl›layan senyörlere aktarm›fllard›r (Altan, 2003: 42). Toplumun as›l büyük
bölümünü oluflturan köylülerin topra¤a sahip olamamalar›ndan kaynaklanan yok-
sullu¤un, asillerin adaletsiz uygulamalar› ile daha da derinleflti¤i, bu s›n›flar›n ça-
l›flmalar›n›n kölelik sistemi ile özdefl bir görüntüye sahip oldu¤u görülmüfltür. 

Topra¤›n tek ve en büyük zenginlik kayna¤› oldu¤u feodal düzende toplumsal
yap›n›n da çeflitli s›n›flardan olufltu¤u görülmektedir. Bu s›n›flar içinde asiller (aris-
tokratlar) krala vergi vermeleri ve elde ettikleri imtiyazlar ile önemli bir gücün sa-
hibi durumunda olmufllard›r. Para ekonomisinin çok sönük kald›¤› Orta Ça¤’da,
esas zenginlik kayna¤› toprak oldu¤undan, özgür insanlar aras›nda da görülen hiz-
metlerin karfl›l›¤› toprak üzerinde sözleflme ile tan›nan bir hak olarak ödenmekte-
dir. Toplumun siyasal yönetiminde, aristokratlar ve onlar aras›ndaki hiyerarflinin
etkili oldu¤u görülmüfltür. 

Kilise ve din adamlar› da e¤itim ve sosyal yard›m kurulufllar›n› ve toplumun
manevi hayat›n› yönetmek gibi sorumluluklara sahip oldu¤undan ayr›cal›kl› ko-
numlar›n› Orta Ça¤ boyunca koruyabilmifllerdir. Dindar Hristiyanlar›n ba¤›fllar› ve
toplanan sadakalarla manast›rlar çok zenginleflmifl, zaman›n en büyük ve güçlü
toprak sahipleri olmufllard›r. Kilise, bunun yan›nda soylulara sa¤lad›¤› uhrevi güç
ile siyasal etkisini art›r›rken, soylular da bu hizmetlerinden dolay› kilisenin üreti-
lenden pay almas›na göz yummufltur. Avrupa’da devlet yönetimi üzerindeki din
hakimiyeti yüzy›llarca sürmüfl, soylular soylu olmayanlara karfl› korunmufltur (To-
kol ve Alper, 2011: 7-8). 

Orta Ça¤’›n ilerleyen dönemlerinde Avrupa merkezli kölelik düzeninin kat›l›¤›-
n› yavafl yavafl kaybetmeye bafllad›¤› görülmüfltür. ‹lk Ça¤’›n köle ifl gücüne daya-
nan iktisadi düzeninin yerini Orta Ça¤da loncalar›n ald›¤› görülmektedir. Genifl
çapta tar›m ekonomisine dayal› olan Avrupa ekonomisinde, Avrupa ile Uzak Do-
¤u’yu, Orta Asya ve Orta Do¤u’yu ba¤layan ‹pek ve Baharat Yollar›ndan gücünü
alan ticaret flehirleri geliflmeye bafllam›flt›r. Orta Ça¤’da, ticaret merkezi olan flehir-
lerin canlanmas› ve flehir ekonomisinin geliflmesi esnaf kurulufllar›n›n yayg›nlafl-
mas›na destek olmufltur. 

Farkl› meslek sahiplerinin mesleki kurulufllar içinde organize olduklar› yap›lar,
Orta Ça¤ egemen siyasi düflüncesinin kaç›n›lmaz bir sonucu olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Bütün yönleri ile yönetim hakk›n› elinde bulunduran siyasi otorite teflkilatlan-
mam›fl da¤›n›k düzende yaflayan fertler üzerinde bir bask› arac› hâline gelmekte
idi. Siyasi otoritenin mutlak egemenlik hakk›n›n etkisi alt›nda kalarak bask›ya ma-
ruz kalmaman›n yegâne yolu fertle siyasi otorite aras›nda kalacak sosyal gruplar›n
oluflturulmas› olmufltur. Bu gruplar zamanla ferdin sadece siyasi hayat›n›n de¤il
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ayn› zamanda iktisadi, sosyal, dinî ve kültürel hayat›n›n da en büyük düzenleyici
unsurlar›ndan biri olarak geliflmifltir (Turan, 1979: 12). 

Orta Ça¤’›n emek-sermaye iliflkilerini atölye-dükkân çerçevesi içinde karakteri-
ze eden korporasyonlar, esnaf kurulufllar› olarak kendilerine özgü bir üretim tarz›
ve bir sosyal teflkilatlanma biçimi olarak geliflmifllerdir. fiehir ekonomilerinin teme-
li hâline gelen bu yap›lar muhafazakâr ve koruyucu özellikleri ile yaflad›klar› ça¤›n
sosyo-ekonomik hayat›na önemli katk›lar sa¤lam›fllard›r. Toplum hayat› içerisinde
emek-sermaye, üretici-tüketici ve fert-devlet iliflkilerini düzenlemek gibi çok yön-
lü bir fonksiyona sahip olmufllard›r. 

17.yüzy›la kadar zanaat yaflam›n›n s›n›rl› sermaye kullan›m›, el eme¤i ve bece-
risine dayal› olma özelli¤inde çok önemli bir de¤iflim yaflanmam›flt›r. Ancak üre-
timde kullan›lan araç ve gereçler sürekli gelifltirilmifl, baz› yeni mekanik düzenle-
melerden de yararlan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu de¤iflim 17. yüzy›l›n ortalar›nda, fark-
l› zanaatkârlar taraf›ndan, farkl› iflyerlerinde üretilen parçalar›n bir araya getirilerek
son ürün hâline getirildi¤i merkezi imalathanelerin kurulup, ço¤almas›na yol aç-
m›flt›r. Ölçekleri giderek büyüyen bu iflletmelerin ço¤u, ayn› yüzy›l sonlar›nda ya-
flan›lacak olan Sanayi Devrimi ile birlikte üretimde makinelerin ilk kez kullan›laca-
¤› fabrikalar hâline dönüflecektir (Altan, 2003: 43-44). 

SANAY‹ DEVR‹M‹ VE SOSYAL POL‹T‹KA 
18.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bilimsel ve teknolojik geliflmelerin ortaya ç›kard›¤› üre-
tim anlay›fl›, toplumsal yap›n›n ve tüm kurumlar›n›n da de¤iflimini beraberinde ge-
tirmifltir. Üretim faaliyetlerini basit araç ve gereçlerle sa¤layan insano¤lunun, de-
vaml› hareketlili¤e dayal› bir üretim anlay›fl›na sahip olmas› ancak Sanayi Devrimi
ile gerçekleflebilmifltir. Bu tarihe kadar elindeki basit araç, gereç ve makinelerin in-
san gücünün d›fl›ndaki enerji kaynaklar› ile harekete geçirilmesini hayal eden in-
san özellikle hayvan gücünden, su ve rüzgâr enerjisinden yararlanma konusunda
önemli geliflmeler de kaydetmesine karfl›n üretimde süreklili¤i sa¤layabilmesi an-
cak Sanayi Devrimi ile mümkün olmufltur. 

Sanayi Devrimi en basit ifadesi ile küçük zanaat üretiminin yerine fabrika üreti-
minin geçmesi ve makinelerin insan, hayvan, rüzgâr, su kuvvet ve kudretinin yerini
almas› fleklinde anlafl›lmal›d›r. Makinelerin ço¤almas› ve bu alandaki tekni¤in h›zla
yenilenmesi, sermayeye duyulan ihtiyac›n ve üretim içinde sermayenin de¤erinin
artmas›na neden olmufltur. Bu teknik geliflmelerin yaflama ve çal›flma flartlar› üzerin-
de etkili olmas› gecikmemifltir. fiehirlerin nüfuslar› h›zla artm›fl, gayri insani çal›flma
koflullar› yayg›nlaflm›fl, ücretler sefalet düzeylerine düflerek adaletsizliklerin artt›¤›na
flahit olunmufltur. Bu ba¤lamda Sanayi Devrimi’nin esas niteli¤i, insanlar ve makine-
ler aras›nda yaratm›fl oldu¤u yeni iliflkiler içinde yatmaktad›r (Talas, 1967: 2). 

Sanayi Devrimi’nin bafllang›c›na iliflkin kesin bir tarih verilebilmesi mümkün de-
¤ildir. Ancak 18. yüzy›l›n içinde bar›nd›rd›¤› birçok geliflme ile Sanayi Devrimi’nin
bafllad›¤› yüzy›l olarak tan›mlanmas› literatürde de geçerli olan bir görüfltür. Buna
karfl›n dünya tarihinde en önemli de¤iflimlerden biri olarak görülen bu olay›n 18.
yüzy›l›n öncesine dayanan bir tarihsel arka plan›n›n oldu¤u da aç›kt›r. Sanayi Devri-
mi’nin ortaya ç›kmas›nda rol alan unsurlar daha önceki dönemlerde ortaya ç›km›fl,
çeflitli safhalardan geçerek ve birbirini tamamlayarak biriken bilimsel ve teknolojik
bilgiler, iktisadi ve sosyal hayat› etkileyen bir güç hâline gelebilmifltir (Turan, 1979:
33). Bu çerçevede Haçl› Seferleri, Co¤rafi Keflifler ile deniz ticaret yollar›n›n keflfedil-
mesi, Rönesans ve Reform Hareketleri 18. yüzy›ldaki dönüflüme altyap› haz›rlayan
ve birbirini tamamlayarak ilerleyen baz› geliflmeler olarak de¤erlendirilebilir.
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Sanayi Devrimi’nin altyap›s›n› haz›rlayan geliflmeler hangileridir? 

Teknolojik Yap›
Sanayi Devrimi olarak adland›rd›¤›m›z oluflum önce buhar daha sonra elektrik ve
gaz gibi yeni enerji güçlerinin bulunmas›, bu enerji güçlerinin uyguland›¤› maki-
nelerin yap›lmas› ve bu makinelerin üretimde kullan›lmas› gibi bir dizi teknolojik
geliflmeyi içermektedir. Sanayi Devrimi’ni bafllatan teknolojik geliflmelerle üretim
süreci, ilk kez yeterli, düzenli ve sürekli bir güç kayna¤›na kavuflmufltur. O güne
kadar insan, hayvan ve do¤a gücüne dayanan mekanik düzenlemelerin yerini, bu-
har ve elektrik gücüyle çal›flan makineler alm›flt›r. Öncelikle dokuma sektöründe
bafllayan fabrikalaflma sanayinin geliflmesi ile paralel olarak di¤er sektörlerde de
giderek yayg›nlaflm›flt›r (Altan, 2003: 46). 

Teknolojik geliflmelerin 18. yüzy›lda k›sa say›labilecek bir süreçte büyük bir
h›zla yay›ld›¤› görülmektedir. 1750 y›l›na girilirken ‹ngiltere’de az say›da da olsa
buhar makinesinin kullan›ld›¤› bilinmektedir. ‹ngiliz Newcomen ve Savery’nin
üzerinde çal›flt›klar› buhar makinesi 1750’li y›llara kadar geliflerek basit bir pompa
flekline dönüflmüfltür. 1750-1800 y›llar› aras›nda Sanayi Devrimi’nin temelini teflkil
edecek bulufllar›n birbiri ard›na ortaya ç›k›fl›na flahit olunmufltur. Franklin 1752’de
paratoneri, 1754’te Black karbonik asidi bulmufl, 1764’te Hagreaves dokuma sana-
yinde büyük bir dönüflüm yaratan otomatik mekik mekanizmas›n› üretime uyarla-
m›flt›r. 1769 y›l› buhar makinesinin en geliflmifl formunun sanayi üretiminde kulla-
n›lmaya bafllad›¤› y›l olmufltur. ‹skoçyal› mucit James Watt taraf›ndan gelifltirilen
buhar makinesi, sanayi üretiminde o güne dek kullan›lanlar›n en baflar›l›s› olmufl-
tur. 1770 y›l›nda Robert Owen’›n orta¤› Arkwrighe tekstil sanayinde su gücü ile ifl-
leyen makineyi üretime sokarken, Priestley 1774’te oksijeni, Volta 1800 y›l›nda pi-
li bularak teknolojik geliflmelerin belirleyicisi olmufllard›r (Turan, 1979: 34-35). 

Yeni makineler ve ifl organizasyonlar›n›n oluflturdu¤u çal›flma yaflam› ve onun
etkisinde geliflen sosyal yaflam, günümüzde bile çözülememifl sorunlar›n do¤mas›-
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na neden olmufltur. Üretim yap›s›ndaki gücünü sürekli olarak art›ran sermaye, dö-
nemin her türlü müdahaleyi reddeden anlay›fllar›n›n da etkisi ile üretimin hakim
belirleyicisi olmufltur. Bu durum çal›flma hayat›nda sermaye ile yeni üretim sistemi-
nin emekçileri aras›ndaki gerginliklerin giderek t›rmanmas›na zemin haz›rlam›flt›r. 

Sanayi Devriminin bafllang›c›nda üretime yön veren teknolojik geliflmeler hangileridir? 

Ekonomik Yap›
18. Yüzy›l boyunca matematik, fizik, kimya, biyoloji ve hatta astronomi alan›nda
kaydedilen büyük geliflmeler toplumlar›n ve sosyo-ekonomik olaylar›n evrensel
do¤al kanunlar sisteminin bir sonucu olarak de¤iflti¤i tezinden hareketle, iktisatç›-
lar ve sosyologlarda da etkili olmaya bafllam›flt›r. ‹ktisatç›lar fiyat, maliyetler, ücret-
ler, rant ve kârlar gibi piyasa ekonomisi konular›n›n, birbirleriyle tam bir ba¤›ml›-
l›k içerisinde oldu¤unu ileri sürerek, belirli düzene ve kanunlara sahip bilimsel bir
anlay›fl› ifllemeye bafllam›fllard›r. Yeni dönemde iktisat biliminin ifllevi, ekonomik
hayat›n ayr›nt›l› olaylar›n›n birbirleriyle olan iliflkilerini düzenli bir yap›da ortaya
koymak, servet ve gelir üretim ve da¤›t›m›n› yöneten kurallar›n milletlerin zengin-
leflmesi ve ekonomik kalk›nmalar› yönünde kullan›lmas›n› sa¤lamak fleklinde ol-
mufltur. Bu yaklafl›m›n feodalizm ve Orta Ça¤ uygulamalar›n›n sert müdahaleleri-
ne de¤il, do¤al kanunlara, insanlar›n özgürlüklerine ve tam rekabet sistemine da-
yand›¤› görülmüfltür (Ulutan, 1978: 237). 

Sanayi Devrimi ile ortaya ç›kan yeni üretim düzeni ve yeni s›n›flar ekonomik
hayat› yönlendiren düflünürlerin de ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. “B›rak›n›z yap-
s›nlar B›rak›n›z geçsinler” slogan› ile özdeflleflen liberal iktisadi düflünce; piyasa
dengelerine sayg› duyulmas›, bunu zedeleyecek her türlü müdahalenin piyasa
güçlerince cezaland›r›laca¤› ve rekabetçi ortamda fertlerin kendi menfaatlerini ger-
çeklefltirirken ayn› zamanda toplumunda zenginleflece¤ine iliflkin tezlerle ekono-
mik yap›y› belirlemeye çal›flm›flt›r. 

1776 y›l›nda Adam Smith liberal doktrini aç›klayan ve k›salt›lm›fl ad› ile “Millet-
lerin Zenginli¤i” adl› ünlü yap›t›n› yay›nlarken, ‹ngiltere’de Sanayi Devrimi baflla-
m›fl ve geride birkaç aflama da b›rakm›flt›. 17 ve 18. yüzy›llar Avrupa’da sömürge-
ler yoluyla ticari faaliyetlerin geliflti¤i bir dönem olmufltur. Bu ticaret, ülkeleri zen-
ginlefltirmifl ve yeni sanayi kollar›n›n kurulmas›na yard›mc› olmufltur. Geliflen tica-
ret, yeni ihracat sanayinin yeni pazarlar bulmas›na yol açarken, sömürgelerden ya-
p›lan ucuz ithalat da rekabet edebilmenin bir gere¤i olarak ortaya ç›km›flt›r. Tar›m-
da yaflanan dönüflümün bir sonucu olarak köylülerin topraklar›n› b›rakarak ya da
satarak flehirlere yöneldi¤i görülmüfltür. Tar›m nüfusunun köylerden kentlere ha-
reketi kentlerde yeni do¤makta olan sanayi sektörü için yüksek düzeyde ifl gücü
kayna¤›n› oluflturmufltur (Talas, 1995: 78-79). 

Sanayi Devrimi ve kapitalist iktisadi sistemin temel eserlerinden biri olarak kabul edilen
Adam Smith “Milletlerin Zenginli¤i” kitab›n› inceleyebilirsiniz (Adam Smith, Çev: Haldun
Derin, ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006.)

Toplumsal Yap›
Sanayi Devrimi öncesi Avrupa toplumlar›n›n asiller ve din adamlar› d›fl›nda, genifl
halk kitlelerinin en zengin ve güçlü tabakas›n› temsil eden burjuva s›n›f›, zengin-
likleri sayesinde köylü ve esnaf tabakas›n› da çevresine alarak büyük bir toplum-
sal güç oluflturabilmifltir. Tasarruf ve ticaret yolu ile zenginleflen burjuva s›n›f› ikti-
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sadi zenginliklerinden faydalanarak ülke yönetimlerinde krallar›n önemli dayanak-
lar› hâline de gelmifltir. Avrupa toplumlar›n›n s›n›flar› aras›nda kurdu¤u iliflkilerle
sayg›n, etkili ve güçlü bir sosyal s›n›f olarak do¤mufltur. Bunun yan›nda dönemin
düflünürlerini, bilginlerini, fikir ve aksiyon adamlar›n› yetifltiren ve koruyan burju-
va s›n›f›, Avrupa’da Sanayi Devrimi’ne giden yolun sosyal, siyasi ve teknolojik flart-
lar›n›n da haz›rlay›c›s› olmufltur (Turan, 1979: 27-28). 

Teknik ve ekonomik alanda 18. yüzy›l boyunca devam eden geliflmeler Avru-
pa’n›n sosyal yap›s›n›n da önemli ölçüde de¤iflmesine neden olmufltur. Tar›m tek-
ni¤indeki geliflmeler üretimin artmas›, daha kalabal›k kitlelerin beslenmelerine ola-
nak sa¤lam›flt›r. Ekonominin tüm sektörlerde kazanç sa¤lanmas›na elveriflli bir or-
tam yaratmas› sanayi faaliyetlerinin, flehirlerin ve limanlar›n, ticaretin ve denizcili-
¤in geliflmesini sa¤lam›flt›r. Özgürlük ve ticaret zenginliklerinin karfl›l›kl› etkileflim-
leri devleti güçlendirmifl, bu ortamda burjuvazi s›n›f›n›n daha da güçlenmesi müm-
kün olmufltur. Ekonomik bir güç olan burjuvazi, ilerleyen dönemde siyasal iktidar-
da da hak iddia etmeye bafllayacakt›r. Avrupa’da de¤iflik gruplardan oluflan burju-
va s›n›f›n›n, güçlü bir hiyerarfli duygusuna sahip olmas›na karfl›n evrensel bir dok-
trin kurmaya çal›flt›¤› ve kendi davas›n› insanl›¤›n davas› ile ayn› gösterebilme be-
cerisine sahip oldu¤u görülmüfltür (Göze, 2005: 173-174). 

Servetin kayna¤›n›n topraktan ticarete geçmesi, pazarlar›n büyümesine, para
dolafl›m›n›n artmas›na ve sömürgelerden yap›lan ticaret ile Avrupa’ya zenginlikle-
rin akmas›na neden olmufltur. Topraktan çözülmenin etkisiyle sürekli büyüyen
kent yap›lar›, bununla paralel ifl yaratamam›fl ve kentsel sefaletin de ayn› düzeyde
büyüdü¤üne flahit olunmufltur. Asillerin ekonomik güçlerini kaybetmeleri kralla-
r›n, tüccarlar›n parasal deste¤ine ihtiyaç duyar gelmelerine neden olmufltur. Yük-
selen burjuva s›n›f›, feodalizmin parçal› iktidar yap›s›n› temsil eden Katolik kilise-
sine karfl› Protestan reformunun ulusal kiliselerini; feodalizme karfl› da merkezi
otoriteleri destekleyerek ulus devletlerin kurulmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r
(Koray, 2005: 44). 

Avrupa’da önemli bir güce ulaflan burjuvazi kendi geliflimini sürdürmek için bir
yandan üretimde ve ticarette serbestlik talep etmifl, di¤er yanda ekonomik gücü-
nün siyasal güce dönüfltürmenin yollar›n› aram›flt›r. Bu aray›flta “do¤al haklar”
prensibinden yararlan›lmas›, liberalizmin varl›k bulmas›nda büyük bir role sahip
olmufltur. Mülkiyet hakk› ve giriflim özgürlü¤ünün korunmas›n›n burjuvazi için
özel bir anlam ifade etti¤i ancak Frans›z ‹htilali sonras›nda yap›lan düzenlemelerin
eme¤i de¤il mülkiyeti koruyacak flekilde geliflti¤i görülmüfltür (Koray, 2005: 49). 

Sanayi Devrimi’nin üretim yap›s›n› ifade eden fabrikalarda bu fabrikalar›n sahi-
bi olan burjuvazi ile emek s›n›f›n› oluflturan iflçiler aras›nda da yeni bir çal›flma ilifl-
kisinin olufltu¤una flahit olunmufltur. Fabrika sahiplerinin ad ve hesab›na, onlara
ba¤l› olarak sürekli ve düzenli ücret geliri karfl›l›¤›nda çal›flan bu kifliler iflçi olarak
adland›r›lm›fl ve sanayi üretiminin artmas›na ba¤l› olarak bu grubun da büyüdü¤ü
görülmüfltür. Tar›mda çal›flan ve herhangi bir deneyime sahip olmayan bu grup
fabrika üretiminin vas›fs›z kesimini; küçük zanaat kollar›n›n kalfa ve ustalar›n›n ise
yar› vas›fl› kesimini oluflturmufltur (Altan, 2003: 46). 

Sanayi Devrimi’nin Çal›flma Koflullar›
Sanayi Devrimi ortaya ç›kard›¤› de¤iflimlerle yeni bir toplumsal yap›n›n da ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu yap›lanma iflletmelerin aileden kesin olarak ayr›ld›¤›, tek-
nolojik ifl bölümünün zaruri oldu¤u ve sermaye birikiminin esas oldu¤u özellikler
arz eder. ‹flletme sahiplerinin yat›r›mlar›n› geniflletmek amac› ile maliyet hesaplar›-
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na s›k› s›k›ya ba¤l› olmas› ve üretimin iflyerine toplanan iflçiler eliyle yürütülmesi,
sanayi toplumunun di¤er belirgin özellikleridir (Aron, 1997: 65-67). Sanayi Devri-
mi’nin oluflturdu¤u çal›flma iliflkilerinin ilk ve en önemli ögesi, üretim sahas›nda
eme¤i ile geçinen ve üretimin araçlar›ndan biri olarak tan›mlanan emek sahipleri-
nin yani iflçilerin ortaya ç›kmas›d›r. 

Ekonomik, siyasal ve teknolojik geliflmelerin bir sonucu olarak geliflen sanayi
sektörü, ihtiyaç duydu¤u insan gücünü önemli ölçüde tar›m kesiminden koparak
kentlere yönelen gruptan temin etmifltir. Ancak bu iliflki dönemin hakim ekono-
mik ve siyasal düflünceleri ile uyumlu olarak, her türlü müdahalenin reddedildi¤i
bir yap›da gerçekleflmifltir. Eme¤i ile geçimini sa¤layan bu yeni s›n›f sanayi top-
lumlar›n›n iflçi s›n›f›n› oluflturmufltur. Sanayi Devrimi’nin ilk döneminin kurals›z or-
tam› bu s›n›flar›n a¤›r çal›flma flartlar› alt›nda önemli zararlar görmelerine neden ol-
mufltur. Dönemin tek yanl› özgürlük anlay›fl›, sermaye s›n›f› için öngördü¤ü özgür-
lü¤ü çal›flan s›n›flar için buna itaat olarak ele alm›flt›r. Sermaye s›n›f›n›n hiçbir s›-
n›rlama olmaks›z›n bol emek gücünü kullanma hakk›, k›sa sürede büyük bir istis-
mara ve sömürüye dönüflmüfltür. 

Liberal yaklafl›mlar›n özgürlükler ve zenginleflmeye yönelik belirledikleri kural-
lar›n bu zenginli¤in da¤›t›m› noktas›nda büyük bir adaletsizli¤e dönüfltü¤ü görül-
müfltür. Ortaya ç›kan zenginliklerden en düflük pay emek kesimine düflerken, bu
zenginliklerden en çok yararlanan grup ise burjuva s›n›f› olmufltur (Tokol ve Al-
per, 2011: 11). Emek s›n›f› için ortaya ç›kan düflük gelir düzeyi de birçok ekono-
mik teori ile desteklenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ücret art›fl›n›n h›zl› nüfus art›fl›ndan dola-
y› mümkün olamayaca¤›, bir an için mümkün olsa dahi iflsizlik etkisi ile ücretlerin
yeniden azalaca¤› ifade edilmifltir (Koray, 2005: 51). 

Yayg›n bir sefalet ve yoksullukla afl›r› kapital birikimi aras›nda oluflan ekono-
mik dengesizliklerin 19. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru daha da belirginleflti¤i görülmüfl-
tür. A¤›r çal›flma koflullar› ve iflsizlik, kad›n ve çocuklar›n sanayide ac›mas›zca kul-
lan›lmalar›, aile birli¤i ve düzeninin bozulmas› ve fabrikalarda yaflanan çat›flmalar
bu dengesizli¤in görüntülerinden birkaç›d›r. Benzer sorunlar›n ‹ngiltere baflta ol-
mak üzere sanayileflmede onu izleyen tüm ülkelerde küçük farkl›l›klarla sergilen-
di¤ine flahit olunmufltur (Altan, 2003: 51). 

Sanayi Devrimi ile birlikte kentlere ak›n eden gruplar›n çal›flmak zorunda olma-
lar› emeklerini satarak geçinmeleri durumunu ortaya ç›karm›flt›r. Eme¤in arz ve ta-
lep kanunlar› çerçevesinde bir mal say›lmas› düflüncesi ve arz›n yüksek olmas› ye-
ni emekçi s›n›f›n bu yasalar›n oluflturdu¤u kurallar bütününü kabul etmesini zo-
runlu k›lm›flt›r. Devletin koruyucu düzenlemelerinin olmad›¤›, örgütlenme hakk›-
n›n yasakland›¤› bu ortamda iflçi, kendisine teklif edilen ücreti kabul etmek zorun-
da kalm›flt›r (Talas, 1995: 67). Rekabetin yeni bulufllarla desteklenen sanayi sektö-
ründe yo¤unlaflmas›, ücretlerin giderek düflmesine ve sefalet ücretlerinin ortaya
ç›kmas›na neden olmufltur. 

Sanayi Devrimi’nin çal›flma iliflkilerinde yaratt›¤› bir di¤er sorun da uzayan ça-
l›flma süreleridir. Üretimde yeni bulufllar›n h›z› ile paralel makine teknolojilerinin
ilerleme göstermesi, bu yap›n›n iflsiz b›rakt›¤› emek s›n›f›n›n sürekli büyümesine
neden olmufltur. ‹flsiz kalanlara yönelik sigorta ve benzeri devlet korumalar›n›n bu-
lunmay›fl›, bu grubun kendi içerisindeki rekabeti art›rm›fl ve çal›flma sürelerinin 15-
18 saate kadar uzad›¤› görülmüfltür. Sanayi üretiminin yüksek, seri ve ucuz üretim
anlay›fl›n›n sermayeye tan›nan ekonomik özgürlükler ile güvence alt›na al›nmas›,
çal›flman›n insani karakterinin yok olmas›na neden olmufltur. Uzun çal›flma sürele-
rine 19. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kad›n ve çocuklar›n da muhatap olmas› toplum-
sal yap›da k›sa zamanda olumsuz etkiler ortaya ç›karm›flt›r (Talas, 1967: 17-18).
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Sanayi Devrimi’nin çal›flma süreleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Üretim maliyetleri içinde ifl gücünün pay›n›n azalt›lmas› çabalar› çal›flma süre-
lerinin uzamas›n›n yan›nda daha düflük ücretlerle çal›flmaya talip kad›n ve çocuk-
lar›n da fabrika ortam›na girmesine neden olmufltur. Üretimin Sanayi Devrimi sü-
recinde basitleflmesi önceki dönemlerde oldu¤u gibi bedensel güç ve üstünlük ge-
reksinimini ortadan kald›rm›fl üretim, kad›n ve çocuklar›n ifl gücünden de yararla-
n›labilecek düzeyde basitleflmifltir. Bu nedenlerle Sanayi Devrimi’nin bafllang›c›n-
dan itibaren kad›n, çocuk ve genç ifl gücünün üretimde kullan›lma düzeyinin sü-
rekli artt›¤› hatta baz› kesimlerde yetiflkin erkek iflgücü oran›n› dahi aflt›¤› görül-
müfltür. Bu de¤iflimde kad›n, çocuk ve genç ifl gücünün, fabrika sahipleri taraf›n-
dan daha kolay yönetilebilir olmas›n›n da etkisi oldu¤u aç›kt›r. Kad›n, çocuk ve
genç iflgücünün sanayide yo¤un kullan›lmas› yetiflkin erkek iflçilerde iflsizlik soru-
nunun ortaya ç›kmas›na ve giderek derinleflmesine neden olmufltur (Altan, 2003:
47-48). Ailenin tüm fertlerinin iflsizlik ve kötü çal›flma flartlar› içinde bulunmas›,
toplumun temelini oluflturan aile yap›lar›n›n zarar görmesine ve toplumsal
tepkilerin güçlenmesine neden olmufltur. 

Toplumsal yap›daki huzursuzluklar›n derinleflmesi ekonomik ve siyasi yap›n›n
mevcut flekliyle sürdürülmesini imkâns›z hâle getirmifltir. Emek faktörünün di¤er
üretim faktörlerinden ay›rt edilmeksizin arz ve talep kanunlar›na konu edilmesi ve
bu kanunlar›n düzenlenmesinde her türlü koruyucu anlay›fl›n reddedilmesi top-
lumsal yap›da huzursuzluklar›n artmas›na ve sisteme yönelik elefltirilerin yo¤unlafl-
mas›na neden olmufltur. 

SINIF B‹L‹NC‹ VE SEND‹KAL HAREKET
‹nsan eme¤i ile ilgili derin geliflmelerin Sanayi Devrimi ile birlikte oldu¤u görül-
mektedir. Sanayi Devrimi ile oluflan fabrika üretim sisteminin en kalabal›k grubu-
nu yar› vas›fl› ya da vas›fs›z olarak bu sürece dâhil olan emek sahipleri oluflturmufl-
tur. Sanayi Devrimi; nüfusun artmas›, topraktaki çözülme ile buradaki nüfusun sa-
nayi merkezlerine yönelmesi ve fabrika üretimi ile bafla ç›kmayan zanaatkârlar›n
faaliyetlerini terk etmesi ile gittikçe büyüyen bir iflçi s›n›f›n›n oluflmas›na neden ol-
mufltur. Frans›z ‹htilali’nin eflitlikçi ve liberal karakterine karfl›n sonras›nda yaflanan
geliflmelerin tümünün iflçilerin örgütlenmesinin önüne geçmeye yönelik oldu¤u
görülmektedir. ‹htilalin hemen sonras›nda korporasyonlar›n kald›r›lmas›, her türlü
iflçi örgütlenmesinin de yasaklanmas› ile birlikte ele al›nm›flt›r (Turan, 1979: 38). 

Sanayi Devrimi ile birlikte, çal›flma iliflkilerinin o güne de¤in düzenlendi¤i ku-
rumlar olan loncalar›n ortadan kalkmas›, çal›flma yaflam›nda hiçbir kurum ve kura-
l›n bulunmad›¤› bir yap›y› beraberinde getirmifltir. Makineli üretime geçiflle birlik-
te ortaya ç›kan yo¤un üretim, çok say›da iflçinin çal›flt›¤› büyük iflletmelerin ortaya
ç›kmas›na neden olmufltur. Bu iflletmelerde emek-sermaye ayr›flmas› yafland›¤› gi-
bi iflyeri yönetimi ile çal›flanlar aras›nda da giderek büyüyen bir hiyerarfli ortaya
ç›km›flt›r. Özellikle k›rdan kente gelerek büyük sanayi merkezlerinde a¤›r çal›flma
koflullar›nda çal›flan vas›fs›z ifl gücü giderek büyümüfltür (Koray, 1992: 22-24). Ge-
rek devletin emek s›n›f›na yönelik olumsuzluklara kay›ts›z kalmas› gerekse de ser-
maye grubunun iflçilerin çal›flma flartlar›n› tart›flmaktan kaç›nmalar›, çal›flma haya-
t›nda emek ve sermaye s›n›flar› aras›ndaki gerginli¤in daha da derinleflmesine ne-
den olmufltur. 
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Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›k›fl›ndan itibaren yaflam koflullar› olumsuz yönde
ilerleyen iflçi s›n›f›, bozulan iktisadi ve sosyal dengeyi yeniden sa¤laman›n, yoksul-
luk ve sefalete son vermenin yolunun kendi aralar›nda örgütlenmekten geçti¤ine
inanmaya bafllam›flt›r. 18. yüzy›l›n sonlar›nda bafllayan örgütlenme düflüncesinin
19. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde kurumsal yap›lara dönüfltü¤ü görülmüfltür. 

‹flçilerin örgütlenmesine iliflkin çal›flmalar› iki kategoride de¤erlendirmek müm-
kündür. Bunlardan ilki örgütlenmenin yasak oldu¤u Fransa gibi ülkelerde hay›rse-
ver örgütlenmeler yoluyla kurulan yap›lard›r. ‹flsizlik ve hastal›k gibi konularla il-
gilenen bu kurulufllar›n baz› taleplerde bulunmas›na da göz yumulmufltur. Bu ku-
rulufllar›n zaman içinde kurduklar› gizli örgütlenmelerle etkilerini art›rd›klar› ve ça-
l›flma hayat›n›n tüm sorunlu alanlar›nda faaliyetlerini yayg›nlaflt›rd›klar› görülmüfl-
tür. ‹flçilerin örgütlenmesine iliflkin bir di¤er çal›flma da ‹ngiliz iflçilerinin 1824 y›-
l›nda parlamentolar›ndan birleflme hakk›n› elde edebilmeleri olmufltur. Sanayile-
flen tüm ülkelerde da¤›n›k bir yap›da bafllayan iflçi hareketlerinin, uluslararas› ka-
rakteri 1864 y›l›nda Londra’da yap›lan Birinci Enternasyonel ile ortaya ç›km›flt›r
(Turan, 1979: 39-40). 

Belirli bir sosyal ideale inanma temelinde güçlenen s›n›f bilinci, çal›flanlar›n
kurduklar› sendikalar eliyle, mevcut düzen içerisinde ekonomik ve sosyal durum-
lar›n› düzeltme hareketi olarak güç kazanm›flt›r. Çal›flanlar›n kendi gelecekleri üze-
rinde söz sahibi olmalar› ve amaçlar›n›n gerçekleflmesine katk› sa¤lamalar›, mo-
dern toplumun bir unsuru olarak da de¤er görmüfltür. ‹lerleyen süreçte sendikala-
r›n toplu pazarl›k, grev ve toplu sözleflme haklar› ile donat›lmas›, çal›flma hayat›-
n›n güçlü bir aktörü olarak ortaya ç›kmalar›na ve sosyal politikalar› flekillendiren
etkin bir unsura dönüflmelerine neden olmufltur (Tuna ve Yalç›ntafl, 1991: 213-
214). 

SOSYAL POL‹T‹KAYA YÖN VEREN DÜfiÜNCE
AKIMLARI
Orta Ça¤’›n feodal yap›s›n›n ortaya ç›kard›¤› kapal› tar›m toplum yap›s›, 18. yüzy›l-
da büyük bir de¤iflime u¤ram›flt›r. Topra¤›n temel de¤er ifadesi oldu¤u Orta Ça¤
ekonomik yap›s› ve onun flekillendirdi¤i sosyal yap› Sanayi Devrimi etkileri ile h›z-
l› bir dönüflümün içerisine girmifltir. Yeni ticaret yollar›n›n bulunmas›ndan itibaren
Avrupa’da nüfuzunu sürekli art›ran burjuva s›n›f›, Frans›z ‹htilali ile bu gücü siya-
sal alana tafl›ma imkân›na da sahip olmufltur. Bilim ve teknolojideki geliflmelerin
de yine bu s›n›f taraf›ndan himaye edilmesi, Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›k›fl› ile bir-
likte düflünce dünyas›ndaki çabalar›n da mevcut durumu izahta yo¤unlaflmalar›na
neden olmufltur. Bu yaklafl›mlar bafllang›çta zenginliklerin elde edilmesinin tek yo-
lu olarak üretim maksimizasyonunu öngören liberal ö¤retiler fleklinde ortaya ç›kar-
ken, ilerleyen süreçte toplumsal yap›da meydana gelen sorunlar, sosyal protesto
ak›mlar›n›n güçlenmesine ve sistematik bir yap›ya dönüflmesine neden olmufltur.

Liberalizm
XVIII. yüzy›ldan itibaren yaflanan iktisadi ve sosyal geliflmeler tüm dünyada önem-
li de¤iflmelerin yaflanmas›na neden olmufltur. Temel felsefesini “tabiatç›l›k” ve “bi-
reysellik” üzerine kuran liberal düflünce, toplumu devletin ve di¤er kurulufllar›n
müdahalesinden kurtarmay› amaçlayan “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler”
fleklinde özetlenen sloganlar› ile iktisadi düflüncelerine uygun bir sosyal yap›lan-
may› hedeflemifltir. Sanayi Devrimi sürecinde, teknolojik geliflmenin iktisadi libe-
ralizm üzerindeki en önemli etkisi, liberalizmin kapitalizme dönüflümü olmufltur.
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Bu dönüflüm temelde iki sosyal de¤iflimi de beraberinde getirmifltir. Bunlardan il-
ki, sabit sermaye yat›r›mlar›n›n önem kazanmas› ve bunu sa¤layamayan iflverenle-
rin çal›flan grubuna kat›lmas› olmufltur. ‹kincisi ise iflçi için gelir, iflveren için mali-
yet olan ücretlerin bu iki grup aras›nda sürekli bir çat›flma konusuna dönüflmesi-
dir (Çubuk, 1986: 30-31). 

“‹nsan›n özgürlü¤üne ulaflma ça¤›” olarak da ifade edilen XVIII. yüzy›l Ayd›n-
lanma Ça¤›, kilise hâkimiyetinin k›r›ld›¤› ve dogmatik vaazlar›n yerine bilimselli¤in
tercih edildi¤i bir dönüflümü ifade etmektedir. Baflta A.Smith olmak üzere ayd›n-
lanma düflünürleri, iyi tan›mlanm›fl bir toplumsal hiyerarflinin gereklili¤ine inan-
m›fl, toplumsal bar›fl ve düzenin sa¤lanmas›n›, yoksullu¤un giderilmesinden daha
çok önemsemifllerdir. Platon’dan beri tart›fl›la gelen insan›n ruhsal do¤as›n›n mad-
di çevre ile olan iliflkisi, ayd›nlanma düflünürlerinin liberal felsefelerini, materyalist
temele dayand›rmalar› ile sonlanm›flt›r. Bu anlay›fl, liberalizme ekonomik iflleyifli
aç›klayabilmek ve sonuçlar› de¤erlendirebilmek aç›s›ndan büyük kolayl›k sa¤la-
m›flt›r (Savafl, 2000: 261). Ancak materyalist anlay›fl›n flekillendirdi¤i, bireysel fay-
da tatmininin olumlu toplumsal sonuçlar oluflturaca¤› iddias› do¤ru ç›kmam›fl, li-
beral uygulamalar, büyük toplumsal sorunlara yol açm›flt›r.

Liberalizmin politik oldu¤u kadar ekonomik bir teori olmas› da ekonomik ya-
p›da ortaya ç›kan sorunlarda liberalizmin yeni görünümleriyle kendisini ifadesine
yol açmaktad›r. Temelde özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi ayaklar› üzerinde du-
ran liberalizm, tarihsel süreç içinde yaflad›¤› krizlerden yeni bir yap› ile ç›kmay› ba-
flarm›flt›r. 18. ve 19. yüzy›llar aras›nda yaflanan dönem, klasik liberalizm olarak ifa-
de edilirken dünya savafllar›, faflizm deneyimleri, sosyalizmin varl›¤› liberalizmde
özgürlü¤ün korunmas› yönünde bir endifle ortaya ç›karm›fl ve müdahaleci Keynez-
yen anlay›fl›n kabul edildi¤i sosyal liberalizm döneminin do¤mas›na yol açm›flt›r.
1970’li y›llarla birlikte tüm dünyada etkili olan ekonomik krizler liberalizmin yeni-
den bir k›r›lma yaflamas›na ve neo liberal anlay›fl fleklinde ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur (Sallan Gül, 2006: 22-23). 

Liberalizm, temelleri A. Smith taraf›ndan at›lan ve daha sonra D. Ricardo ve T.
Malthus taraf›ndan gelifltirilen düflünce sistemidir. Ekonomik ve toplumsal yaflant›-
y› yaratt›¤› varsay›lan do¤al düzene her türlü müdahaleyi reddeden yaklafl›m, bi-
reysel ç›karlar›n toplum yarar›na sonuçlar sa¤layaca¤› düflüncesindedir. Klasik li-
beral düflüncede piyasa mekanizmas› ve fiyatlar sistemi her türlü ekonomik ve sos-
yal sorunu kendili¤inden çözümleyen “gizli bir el” ifllevi görmektedir. Giriflimcile-
rin ç›karlar› ile toplumun ç›karlar› ayn› yönde bir uyuflma içinde olaca¤›ndan, sos-
yal sorunla karfl›lafl›lmayacak ve devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi-
ne gerek kalmayacakt›r (Güven, 2001: 52-53). 

Klasik liberallerin devlet müdahalelerinin s›n›rl› olmas›n› ifade eden düflüncele-
ri, piyasan›n ortaya ç›kan geçici yoksulluk durumunu uzun vadede ortadan kald›-
raca¤› iddias›na dayanmaktad›r. Dolay›s›yla A. Smith yoksullu¤u, kapitalist toplu-
mun sürekli bir niteli¤i olarak görmemektedir. Tekelleflmeden, kartelleflmeden ve
hantal devlet uygulamalar›ndan uzak bir piyasa iflleyiflinin tüm toplumun refah›n›
sa¤layaca¤› düflüncesi hakimdir. Spencer ve Malthus ise fakirlere yap›lacak yar-
d›mlar› reddederek, toplumsal yaflama uyum sa¤layamayanlar›n yok olmas›n› ifa-
de eden “do¤al ay›klanma” sürecini savunurlar. Ancak do¤al ay›klanma süreci kar-
fl›s›nda olan hatta s›n›rl› devlet müdahalesini savunan J.S. Mill gibi klasik liberaller
de mevcuttur. 

Liberal gelene¤in devlet anlay›fl›, sözleflmeci teoriler taraf›ndan gelifltirilmifltir.
Hobbes, Locke ve Rousseau gibi geleneksel sözleflme teorisyenleri, siyasal yüküm-
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lülü¤ün temellerini ve modern devletin varl›¤›n› sözleflme teorileri ile aç›klamaya
çal›flm›fllard›r. Sözleflme yöntemi, insanlar›n tabi olacaklar› her çeflit kural›n, bizzat
kendilerince seçilmifl olmas› düflüncesine dayan›r. Bu durum birey-toplum iliflkisi
aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, bireyleri toplumdan ba¤›ms›z kabul eden sözleflme yak-
lafl›m›, bireylerin toplum ve onun temsilcisi say›lan devlet taraf›ndan haklar›ndan
yoksun b›rak›lamayaca¤› düflüncesine dayan›r. Sosyal sözleflme teorileri, s›n›rl›
devlet anlay›fl› yönündeki siyasal çabalara büyük katk› sa¤lam›flt›r (Erdo¤an, 1998:
7-8) 

Klasik liberal düflüncenin her türlü devlet müdahalesini reddeden ve piyasay›
temel belirleyici kabul eden anlay›fl›, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren baflla-
yan ekonomik olumsuzluklar, büyüyen iflçi s›n›f› ve onun temelini oluflturdu¤u
Marksist ve kolektivist hareketlerin etkisiyle yeni bir yap›lanman›n içine girmek
zorunda kalm›flt›r. Klasik liberalizmin uygulama sahas›nda, yeni alt s›n›f olan iflçi-
lerin a¤›r çal›flma koflullar›nda olumsuz hayat flartlar›na maruz kalmalar›, korunma-
lar› ve sisteme kat›l›mlar› sorunlar›n› gündeme getirmifltir. 

Klasik liberal anlay›fl›n piyasa mekanizmas› ve bireycilik esaslar›n› kabul eden
sosyal liberaller, piyasada oluflan eflitsizliklerin önlenmesi gereken bir durum oldu-
¤u düflüncesini savunurlar. Bireyin topluma ve di¤er bireylere karfl› sorumlu¤unu
ifade eden sosyal liberaller, daha çok insan›n mutlu olaca¤› bir sistemi hedefle-
mektedir. Sosyal liberal düflüncenin popüler hâle gelmesi 1929 ekonomik bunal›-
m›n›n ard›ndan Keynes taraf›ndan dile getirilmifl olsa da ilk olarak ‹ngiltere’de
1908 Asquith Hükümeti’nin ve 1932’de ABD’de Roosevelt Hükümetlerinin prog-
ramlar›nda yer alm›flt›r (Sallan Gül, 2006: 33-34).

Sosyal liberalizm özellikle II. Dünya Savafl› ile 1970’li y›llarda yaflanan petrol
krizlerine de¤in, Avrupa’da sa¤lanan uzlafl›n›n temelini oluflturmufltur. Kapitalist
ekonomik sistem bir yandan serbest iflleyifli ile zenginliklerin kayna¤›n› oluflturur-
ken di¤er yandan yaflanan aksakl›klar devlet müdahaleleri ile bertaraf edilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. II. Dünya Savafl›’ndan itibaren baflar›l› bir uygulama alan› bulan sosyal
liberalizmin, 1970’lerde yaflanan krizlere yönelik çözümlerinin yeterli olmamas›,
yeni bir liberal sürecin bafllang›c›n› oluflturmufltur. Küreselleflme etkilerinin hakim
oldu¤u yeni dönem, birçok yazar taraf›ndan klasik liberalizme dönüfl olarak adlan-
d›r›lm›flt›r.

Neo liberalizm, liberal gelenekteki “sosyal liberalizm” ve “refah devleti” sapma-
lar›na karfl›n, liberal tezlerin yeniden canlanmas›n› ifade etmektedir. Bu canlanma
serbest piyasan›n iflletilmesi ve toplumdan bireye yönelifl olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Bu nedenle neo liberalizm, iktisat teorisinin bir restorasyonu ve asl›na dönüfl
hareketi olarak da görülebilir. Ancak bu süreçte devletin rolü, klasik ifllevlerin ya-
n›nda e¤itim ve sa¤l›k gibi baflka alanlar› da kapsayacak flekilde genifllemifltir (Er-
do¤an, 1998: 14-15).

Sosyalizm
Liberalizmin ekonomik ve sosyal etkilerine karfl› bir fikir olarak ortaya ç›kan sos-
yalizm, özellikle Sanayi Devrimi’nin sonuçlar›na yönelik olarak geliflme göstermifl-
tir. Sanayi Devrimi’nin bafllang›c›ndaki emek-sermaye iliflkisinde eme¤in zay›f ko-
numu (ücretlerin düflüklü¤ü, a¤›r çal›flma koflullar›, kad›n ve çocuklar›n çal›flt›r›l-
mas› vb.), sefalete mahkûm olarak yaflayan büyük bir s›n›f›n ortaya ç›kmas›na ne-
den olmufltur. Sosyalist düflünce, liberal düflüncenin temelinde yer alan bireycilik
düflüncesine karfl›, toplumun bireye üstünlü¤ü düflüncesini gelifltirmifltir. 
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Sosyalist düflünce sistemi içinde farkl› ekollerden bahsetmek mümkün olsa da
genel ilkeler itibar›yla bir ortakl›k söz konusudur. Üretim araçlar›n›n bireylere ait
olmas›n›n emek sahipleri için bir sömürü unsuru olaca¤› düflüncesinden hareket-
le, özel mülkiyet anlay›fl› reddedilmekte, yerine kolektif mülkiyet hakk› ikame
edilmektedir. Bireycili¤in yerine toplumun önceli¤i, rekabet fikri yerine kolektif ya
da devlet teflebbüsü ve iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›na uygun bir yap›lanman›n kurulma-
s›, sosyalist düflünce sisteminin yaklafl›mlar› içerisindedir (Turan, 1994: 50-51). 

Temel ortakl›klar esas al›nd›¤›nda birçok sosyalist yaklafl›mdan söz edebilmek
mümkündür. Bunlar içerisinde ilk grubu ütopik sosyalistler olarak da ifade edilen
ve üretim araçlar›n›n ortak kullan›m›na dayanan bir ekonomik sistemi hedefleyen-
ler oluflturmaktad›r. Onlara göre üretim ekonomik planlamaya dayanacak ve yara-
t›lan servet üreticilerin ihtiyaçlar›na uygun da¤›t›lacakt›r. Ütopik sosyalistler ideal
toplumu fliddet ve ihtilal yolu ile de¤il, ikna ve e¤itim yöntemi ile gerçeklefltirme-
yi amaçlam›fllard›r. Her türlü s›n›f savafl›n› ve diktatörlü¤ünü reddeden anlay›fl›n
önemli temsilcileri aras›nda Saint Simon, Charles Fourier ve Robert Owen say›labi-
lir (Tokol ve Alper, 2011: 13-14)

Ütopik sosyalist ekolün temsilcileri ve görüflleri hakk›nda k›saca bilgi veriniz.

19. yüzy›l›n liberalizm ö¤retisine en ciddi ve tutarl› elefltiri Bilimsel Sosyalizm
olarak da ifade edilen ve Karl Marks taraf›ndan gelifltirilen yaklafl›md›r. 1848 y›l›n-
da Marks ve Engels taraf›ndan yaz›lan “Komünist Manifestosu” adl› eserin düflün-
ce sisteminin temelini teflkil etmesinden dolay›, yaklafl›m Marksizm ya da Komü-
nizm olarak da ifade edilmektedir. Toplumsal geliflimin sosyolojik temellerini, eko-
nomik nedenlerini ve özel flartlar›n› bir dizi tezlerle inceleyerek, önerdi¤i çözüm-
leri bilimsel gerçekler ve tarihsel bir yorumla sunabilme becerisinden dolay› bilim-
sel olarak nitelendirilmifltir (Çubuk, 1986: 37). 

Bilimsel sosyalizm tarihi materyalizm, diyalektik, s›n›f çat›flmas›, art›k de¤er te-
orisi ve kapitalizmin proleterya taraf›ndan ortadan kald›r›laca¤› tezleri üzerine ku-
ruludur. Toplumsal düzenin köklü biçimde, gerekirse devrim yoluyla de¤ifltirilme-
sini, üretim araçlar› üzerindeki özel mülkiyet hakk›n›n devlete geçmesini ve prole-
terlerin egemen oldu¤u bir devlet düzenini hedeflemektedirler. 

Sosyal reformcu sosyalistler ya da revizyoncu sosyalistler olarak da ifade edilen
reformistler ise sosyal sorunlar›n demokratik parlamenter yöntemlerle, kapitalist
düzeni aflan sosyal reformlarla çözümlenece¤ine inanmaktad›r. I. Dünya Savafl›
sonras›nda güç kazanan reformist sosyalizm, kapitalist iktisadi düzenin olumsuz-
luklar›n›n fliddet kullan›lmadan ve antidemokratik yöntemler uygulanmadan düze-
lece¤ini savunmaktad›r. Reformistleri, bilimsel sosyalistlerden ay›ran bir di¤er özel-
lik de üretim mallar›n›n kamulaflt›r›lmas› noktas›ndad›r. Bilimsel sosyalizmin top-
yekün bir kamulaflt›rma düflüncesi karfl›s›nda reformistler, daha s›n›rl› ve özel mül-
kiyeti reddetmeyen bir yaklafl›m› benimsemektedirler (Tuna ve Yalç›ntafl, 1991:
184). 

KAMU MÜDAHALES‹N‹N DO⁄UfiU VE GEL‹fi‹M‹
18. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren büyük bir h›zla geliflen kapitalist sanayi, ge-
nifl ölçüde sömürü hareketlerinin de konusunu teflkil etmifltir. Tarihin hiçbir döne-
minde görülmeyen bir h›zla büyüyen iflçi s›n›f› yine tarihin hiçbir döneminde gö-
rülmeyen bir flekilde sefalete sürüklenmifltir. Çocuk ve kad›nlar›n baflta olmak üze-
re, farkl› toplum kesimlerinin sömürüsü kentlerde derinleflen sefalete ve toplum
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hayat›nda huzursuzluklara neden olmufltur. Bafllang›çta yaflananlara iktisadi ve
teknik ilerlemeyi durduraca¤› endiflesi ile kay›ts›z kalan devlet anlay›fl›n›n, ilerle-
yen süreçte toplumsal temellerin sars›lmas›na kadar uzanan bu duruma müdahale
etme yönünde hareket etti¤i görülmüfltür. Salg›n hastal›klar›n ortaya ç›kmas›, yok-
sullu¤un tüm toplumda yayg›nlaflmas› ve emek istismar›n›n düzeyinin artmas› top-
lum hayat›n›n gelece¤ine iliflkin endiflelerin de artmas›na neden olmufltur. Sanayi-
leflen toplumlardaki müdahalenin zaman› ve etkinli¤i farkl› olsa da devleti müda-
halelerde bulunmaya iten nedenlerin dinî, insani, askerî, ekonomik, siyasi ve s›n›f
yap›s›n›n bask›s›ndan kaynaklanan nedenler oldu¤unu ifade edebilmek mümkün-
dür (Tuna ve Yalç›ntafl, 1991: 196-198). 

‹ngiltere’de 1802 y›l›nda sanayide çal›flan çocuklar›n çal›flma iliflkilerinin düzen-
lenmesine iliflkin basit bir uygulama ile bafllayan müdahale anlay›fl› çok k›sa bir sü-
rede genifl bir müdahale a¤›na dönüflmüfltür. Devlet sanayi toplumlar›nda ekono-
mik ve sosyal düzenlemelerin temel belirleyicisi hâline gelmifltir. Devletin ekono-
mik ve sosyal fonksiyonlar› anayasalarda da yerini alm›fl ve sosyal refah devleti an-
lay›fl› güç kazanm›flt›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1991: 199-200). 

Liberal devlet anlay›fl›nda toplum, devlet ve iktidar anlay›fl› bireye ve birey ira-
desine dayan›r. Buna göre birey; toplumun, devletin ve iktidar›n kayna¤›d›r. Bu
anlay›fl çerçevesinde devletin hedefi bireyin do¤ufltan sahip oldu¤u ve devlete
devredemedi¤i hak ve özgürlükleri korumak olmufltur. Sanayi Devriminin ortaya
ç›kard›¤› olumsuz toplumsal görüntü liberal devletin birey-devlet anlay›fl›n›n yavafl
yavafl terk edilmesine neden olmufltur. Bu geliflmelere paralel olarak Frans›z ‹hti-
lali’nin özgürlük ve eflitlik anlay›fl› da de¤iflmifl, yasa önünde eflitlik anlay›fl› 20.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren sosyal devlet anlay›fl› içerisinde f›rsat ve olanak
eflitli¤i ile tamamlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Sosyal devlet, gerek siyasal gerek ekonomik
yap›s› gerek hak ve özgürlükler anlay›fl› ile liberal devletin temel yap›s›n› ve ku-
rumlar›n› korumufl de¤iflen ve geliflen sosyal ve ekonomik koflullar›n liberal dev-
letin kurallar›nda ve kurumlar›nda yap›lmas›n›n zorunlu k›l›nd›¤› de¤iflikleri yap-
m›flt›r (Göze, 2005: 365)

19. yüzy›l›n son çeyre¤inde baflta Bismarck Almanyas› olmak üzere görülen
sosyal sigorta uygulamalar› ile kendini gösteren sosyal politika anlay›fl›, 20. yüzy›-
l›n bafl›nda sanayileflme ve kentleflmenin yol açt›¤› kötü çal›flma koflullar›n›n ön-
lenmesi, ücretlerin iyilefltirilmesi ve sosyal güvenli¤in sa¤lanmas›na yönelik düzen-
lemelerle devam etmifltir. Bu dönemde sanayileflen ülkeler, bir yandan çal›flma ve
yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesine çal›fl›rken di¤er yandan sosyal güvenlik hiz-
metlerine de öncülük etmifl, devletin ekonomik ve toplumsal hayata s›n›rl› da olsa
müdahalesi bafllam›flt›r. I. Dünya Savafl› ve sonras›nda yaflanan durgunluk, libera-
lizmin piyasan›n tek düzenleyicisi olmas›n› öngören düflüncenin yerine, devletin
bireyleri toplumsal ve ekonomik hayat›n öngörülemeyen de¤iflimlerine karfl› gü-
vence alt›na almas› fikrini ön plana ç›karm›flt›r (Sallan Gül, 2006: 145-146). 

Ekonomiye dolayl› bir müdahale yolu olan para politikalar›n› tam istihdama
ulaflmak için yetersiz bulan Keynes, do¤rudan nitelikli maliye politikalar›yla ger-
çekleflecek müdahaleleri savunur. Tam istihdama eriflmek için yat›r›mlar›n sosyal-
lefltirilmesinin tek yol olabilece¤ini savunan Keynes, devletin çeflitli önlemlerle tü-
ketim e¤ilimlerini etkileyebilece¤ini ifade etmektedir. Devletin müdahale alan›n›n
geniflletilmesinin, bireyselci liberal düflünceler taraf›ndan fliddetli elefltirilere maruz
kalmas›na karfl›n Keynes, iktisadi yap›n›n y›k›lmas›n› önlemek ve bireysel giriflimin
baflar›yla çal›flabilmesi için bu müdahaleyi gerekli görmektedir (Kazgan, 2002:
218). 
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Keynes, liberal bir iktisatç› olmas›na karfl›n, 1936 y›l›nda yazd›¤› “‹stihdam, Fa-
iz ve Paran›n Genel Teorisi” adl› eserinde, klasik iktisat anlay›fl›na önemli elefltiri-
ler getirmifl ve liberal çizgiden ödünler vermifltir. Ekonomik dengenin her zaman
tam istihdamda oluflamayaca¤›n›, eksik istihdam durumunun da bir denge durumu
oldu¤unu ifade eden Keynes, devletçe yap›lacak müdahaleleri de gerekli görmüfl-
tür. Ekonomik krizlerin nedeninin, fiili talep yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› sa-
vunan Keynes, üretim hacminin, tüketim ve üretim mallar›na öngörülen efektif ta-
lep taraf›ndan belirlendi¤ini iddia etmifltir. 

Sir William Beveridge’in 1942 y›l›nda bir ‹ngiliz sosyal güvenlik sistemi kurul-
mas› hakk›nda haz›rlad›¤› rapor, II. Dünya Savafl› sonras›nda tüm ülkelerdeki sos-
yal reformlar›n da esin kayna¤› olmufltur. Bu rapor modern refah devleti kuruluflu-
nun temel ilkelerinin ilk defa dile getirilmesi bak›m›ndan büyük önem tafl›makta-
d›r. Beveridge Rapor’unda öngörülen sosyal güvenlik rejimi, 1930’lu y›llarda
ABD’de ya da Avrupa’da yap›lan k›s›tlay›c› sosyal sigorta anlay›fl›ndan farkl›l›k gös-
termektedir. Sosyal risk ve devletin rolü hakk›nda yeni bir anlay›fl getiren rapor,
sosyal güvenli¤in amac›n›, gelir güvenli¤inin garanti edilerek insan› gereksinimden
kurtarmak olarak tan›mlar. Beveridge’nin sosyal güvenlik rejimi; nüfusun tamam›-
n› kapsayan, tek primle sosyal risklerin ulusal telafisini öngören, tek ödenekli,
merkezî bir sistemdir. Beveridge, raporunda üç amaçl› bir sosyal devlet politikas›
önermifltir. Bunlar aile ödenekleri ile ailelere yard›m, ulusal sa¤l›k merkezi kurula-
rak kamu sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi ve istihdam›n düzenlenmesidir (Rosanvallon,
2004: 123).

Devletin sosyal niteli¤inin gelifliminde rol oynayan önemli etmenlerden biri de
demokrasinin güçlenmesidir. Sanayi Devrimi’nin getirdi¤i ekonomik sorunlar ka-
dar tetikledi¤i toplumsal dinamiklerin de modern sosyal politika anlay›fl›n›n güç
kazanmas›nda etkili oldu¤u bilinmektedir. Önce sermaye sonra da iflçi s›n›f›, ver-
dikleri mücadelelerle insan haklar› ve demokrasinin ilerlemesine katk› sa¤lam›fl ve
ayn› zamanda bu yolla kendi sorunlar›n› siyasete tafl›yabilmifllerdir. ‹flçi s›n›f›n›n
büyümesi ile emek ve sermaye aras›ndaki güç dengesizli¤i önemli bir ölçüde de-
¤iflirken demokrasinin iflçi s›n›flar› taraf›ndan etkin kullan›m› dengesizli¤in gideril-
mesinde önemli bir fonksiyon icra etmifltir (Koray, 2005: 75-76). 

Refah devleti kavram›n›n ilk kez Almanya’da 19. yüzy›l›n sonunda sosyal gü-
venlik alan›ndaki önlemleri ifade etmekte kullan›ld›¤› görülmüfltür. Kavram›n geli-
flimi ve yayg›n kullan›m›n›n ise II. Dünya Savafl› sonras›na rastlad›¤› görülmekte-
dir. Refah devleti anlay›fl›n›n geliflmesinde siyasal haklarda yaflanan geliflmelerin
ve devletin toplumsal güçler aras›nda dayan›flmay› güçlendirme fonksiyonunun
önemli bir rolü vard›r (Koray, 2005: 85). 

Sosyal sigorta düzenlemelerinin kurumsal geliflimi incelendi¤inde, refah devle-
ti uygulamalar›n›n dört aflama geçirdi¤ini ifade etmek mümkündür (Flora ve Alber
Akt.Koray, 2005: 186). Birinci aflama 1888 y›l›ndaki ilk sigorta düzenlemelerinden
1914 y›l›na kadar olan aral›¤› kapsamaktad›r ki bu dönem sigorta uygulamalar›n›n
Avrupa ülkelerinde düzenlenmeye baflland›¤› dönemdir. ‹kinci aflama, sigorta uy-
gulamalar›n›n yay›lmaya bafllad›¤› iki dünya savafl› aras›ndaki dönemi kapsar. II.
Dünya Savafl› sonras› sosyal güvenlik konusunda önemli reformlar›n yap›ld›¤›
üçüncü aflama 1950’lere kadar uzanmaktad›r. Bu aflamada tüm ülkelerde ifl kazas›,
yafll›l›k, hastal›k, iflsizlik gibi temel sigorta kollar›nda kapsay›c› uygulamalara geçil-
mifltir. 1950 sonras› dönemde son aflamay› ifade eder ki birleflme ve yeniden yap›-
lanma dönemidir. Bu aflamada tüm sigorta kollar› birlefltirilerek genel bir sigorta
sistemi kurulurken, bu sistemin ad› sosyal güvenlik sistemi olarak ifade edilmifltir.

42 Sosyal  Pol i t ika

Beveridge Raporu: Sir
William Beveridge
taraf›ndan 1942 y›l›nda
‹ngiliz Hükümeti’ne
haz›rlanan, iflsizli¤i
azaltmay›, ulusal bir sa¤l›k
sistemi kurmay› ve asgari
bir ücreti garanti etmeyi
hedefleyen, günümüz
modern sosyal güvenlik
sistemlerinin de temelini
oluflturan belgedir. 

Refah Devleti: Piyasa
dengesizliklerinden oluflan
eflitsizlikleri gidererek,
sosyal adalet hedefine
uygun ve sosyal amaçlarla
uyumlu müdahalelerde
bulunan devlet anlay›fl›d›r. 



Modern refah devleti, genifl kapsaml› bir vatandafll›k anlay›fl› ve sosyal haklar te-
melinde; e¤itim, sa¤l›k, istihdam ve gelir da¤›l›m› gibi birçok alanda amaçlar edin-
mifltir. 

1929 y›l›nda yaflanan dünya ekonomik bunal›m›, birçok Avrupa ülkesi ve
ABD’de refah devleti uygulamalar›na h›z kazand›rd›. Klasik iktisat politikalar›n›n
sorunlar› çözmede yetersiz kalmas› kapitalist anlay›fl›, çal›flanlar›n ve yoksullar›n
sosyal güvenlik ve sosyal yard›m program›na dâhil olmalar›, kat›l›mc› bir temsil sis-
temi talepleri ile daha paylafl›mc› ve hümanist bir çizgiye yöneltmifltir (Gül, 2006:
146). Serbest piyasa iflleyiflinin sorunlar› çözmede yetersiz kald›¤› ve bu nedenle
devletin müdahale gere¤i, 1930’lu ve 40’l› y›llarda Beveridge ve Keynes taraf›ndan
s›kl›kla dile getirilmifltir. 

1945-1975 y›llar› aras›nda yaflanan ve refah devletinin “Alt›n Ça¤”› olarak ifade
edilen dönem, Keynes taraf›ndan gelifltirilmifl olan, ekonomik ve sosyal aç›dan et-
kin bir devlette, ekonomik büyümenin zorunluluklar›yla daha fazla sosyal adalet
gereklili¤i dengesine dayanmaktad›r. Keynes, döneme yön veren eserinde, klasik
teorinin iflsizlik sorununu çözmedeki yetersizli¤ini tespit ederek, çal›flmas›nda is-
tihdam› belirleyen etmenleri ortaya koymaya çal›flm›flt›r. Bu etmenleri yat›r›m ve
tüketim yetersizlikleri olarak belirleyen Keynes, devletin do¤rudan (kamu harca-
malar›) ve dolayl› (vergi ve kredi politikalar›) biçimde bu iki ifllevi etkileme göre-
vi oldu¤unu düflünmektedir (Rosanvallon, 2004: 44). 

TÜRK‹YE’DE SOSYAL POL‹T‹KANIN TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Sosyal Politika
Osmanl› Devleti’nde üretim sisteminin a¤›rl›kl› olarak tar›ma dayal› olmas›, top-
lumsal iliflkilerin bu üretim anlay›fl› çerçevesinde oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹slam di-
ninin kabul edildi¤i di¤er devletlerde oldu¤u gibi Osmanl› Devleti’nde de dinî ku-
rumlar toplumsal yap›y› do¤rudan flekillendirmifl ve kendi dönemi içerisinde ileri
say›labilecek birçok düzenlemeyi uygulamaya koymufltur. 

Osmanl› Devleti’nden Cumhuriyet’e uzanan evrede modern sosyal devletin düz
bir ilerleme çizgisi oluflturdu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Sosyal refah devle-
tinin 19. ve 20. yüzy›llarda yaflanan modernleflme sürecinin nihai dura¤› oldu¤u
fleklindeki yaklafl›m aç›klay›c›l›¤›n› yitirmifl ve günümüzde oldu¤u gibi Osmanl›
toplumunda da refah uygulamalar›n›n ne tür bir yönetim tekni¤i ve siyaset tarz› ol-
du¤u gerçe¤i daha da belirginleflmifltir. Osmanl› sosyal devlet ve refah uygulama-
lar›n›n do¤ru anlafl›lmas›, Osmanl› refah sisteminde tan›mlanan hayrat, mebarrat,
iane, fukaraperver gibi kavramlar›n, günümüz sosyal politika kavramlar› olan re-
fah sistemi, refah rejimi, sosyal devlet ve sosyal yard›m gibi kavramlarla iliflkisinin
belirlenmesine ve Osmanl› tarihi çerçevesinde bunlara yüklenmifl olan anlamlar›n
bilinmesine ba¤l›d›r (Özbek, 2002: 18). 

Geleneksel Koruma Kurumlar›
Toplumsal yap›n›n en önemli kurumlar›ndan biri olan aile, varl›¤›n› insanl›k tarihi
boyunca koruyup sürdürebilen sosyal kurumlar›n bafl›nda gelmektedir. Yap›s› ve
fonksiyonlar› itibariyle aile, toplumlar›n de¤iflik sosyo kültürel yap›lar›na göre fark-
l› görünümlere sahip olsa da daima varolagelmifltir. Özellikle çocu¤un bak›m›, e¤i-
timi ve sosyallefltirilmesi fonksiyonlar›n›n yan›nda aile; s›¤›nma, koruma, himaye,
sevgi ve ilgi gibi sosyo-psikolojik görevlerin de yerine getirilmesi bak›m›ndan
önemli bir yere sahiptir. Aileye gerçek manada alternatif teflkil edebilecek baflka
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bir sosyal kurumun olmamas›, sosyal politika uygulamalar› çerçevesinde aile kuru-
munun daha fazla önem kazanmas›na neden olmufltur (Seyyar, 1999: 10). Aile için-
deki ba¤›ml›l›k duygusu, yard›mlaflma ve dayan›flma duygular›n›n da geliflmesine
katk› sa¤lam›flt›r. Türk aile yap›s›n›n ayn› zamanda toplumsal yap›n›n da temelini
oluflturmas› ailenin, toplumsal yap› içerisinde “geleneksel sosyal politika koruyu-
cusu” olarak güç kazanmas›na neden olmufltur. 

Osmanl› Devleti’nde bir nevi üretim ve tüketim birli¤i niteli¤i tafl›m›fl olan aile,
kiflilerin sosyal risklere karfl› korunmas› bak›m›ndan çok önemli bir rol oynam›fl,
aile içi yard›mlaflma, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluflturmufltur. Üretimin
a¤›rl›kl› olarak tar›m sektöründe gerçekleflmesi, gelenekler, dinî inançlar ve peder-
flahi aile kurallar›, ailenin bölünmeden geleneksel bir koruyucu olarak güç kazan-
mas›nda etkili olmufltur (Akbulak ve Akbulak, 2004: 3). 

Osmanl› Devleti’nde ailenin sosyal politikaya iliflkin koruma fonksiyonunu nas›l yerine ge-
tirdi¤i hakk›nda bilgi veriniz.

Türkiye’deki toplumsal iliflki ve yap›lar›n kapitalist dünya sistemi içindeki ev-
rensel dinamiklerden etkilenmeye bafllamas›n›n zaman›n› kesin bir flekilde belirle-
mek zordur. Bu etkilenmenin 18. yüzy›l Sanayi Devrimi’ne geçifl dönemiyle ya da
16. yüzy›lda Bat›’daki geliflmelere ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤› ifade edilmektedir.
Anadolu’nun 15 ve 16. yüzy›llardaki toplumsal yap›s›nda, feodalleflme gibi görü-
nen özellikler, despotik bir Orta Do¤u devlet gelene¤i ve bunun merkezci bir emir
kumanda ekonomisini an›msatan özellikleriyle bir arada var olmufltur (Tezel, 1994:
36). 

Osmanl› Devleti’nde üretim yap›s›n›n a¤›rl›kl› olarak tar›ma dayanmas› bu alan-
da baflar›l› bir sistemin kurulmas›n› gerekli k›lm›flt›r. T›mar sistemi olarak tan›mla-
nan Osmanl› toprak sistemi, köylülerin kirac› olarak iflledikleri topraklarda elde et-
tikleri ürünün bir k›sm›n› topra¤›n sahibi olan devlete vermeleri fleklinde ifllemifl-
tir. 16. yüzy›la kadar baflar› ile sürdürülen bu sistemin bu dönemden itibaren yoz-
laflmas›, devlet ve köylü aras›ndaki arac›lar›n ço¤almas›, devletin çözülmesi ile pa-
ralel bu sistemin de güç kaybetmesi ve ortadan kalkmas› ile sonuçlanm›flt›r (Talas,
1992: 35). Yeni k›talar›n bulunmas›, ticaret ve sanayi kapitalizminin h›zla geliflme-
si ve makine ça¤› Osmanl› ülkesinin uluslararas› ticaret alan›ndan uzaklaflmas›na
neden olmufltur. 

Osmanl› toplumunda sosyal koruma gereksinimi, küçük yerleflim merkezlerin-
de yaflayan kalabal›k aile ve tar›ma dayal› kapal› ekonomik yap› içerisinde, büyük
ölçüde akrabalar, komflular aras›nda karfl›lanabilmifltir. Güçlü bir dayan›flma duy-
gusu ile insanlar, yüzy›llar boyu birbirlerinin yard›mc›s› ve güvencesi olabilmifller-
dir. ‹slam dininden kaynaklanan zekât, fitre, adak, kurban, kefaret, sadaka, yard›m
ve ba¤›fl türündeki yard›mlar ile imece gelene¤inin bu alandaki gereksinimleri kar-
fl›lamada önemli pay› olmufltur (Altan, 2009: 60). 

‹slam düflünce sisteminde ekonomik faaliyetler, bir bütün olarak toplumun re-
fah›n› her fleyin üstünde tutan bir anlay›flça belirlenmektedir. Bat› uygulamalar›n-
daki faydac› yaklafl›mlardan farkl›laflan bu bak›fl aç›s› ile ekonomik amaçlar, yok-
sul ve muhtaçlar›n gözetilmesi, gelecek nesillerin refah›na kaynak tahsis edilmesi
ve toplum yaflant›s›n›n iyilefltirilmesi anlay›fllar›na uygun düzenlenmifltir. Birey-
toplum iliflkisinin bu flekilde kurgulanmas› “hay›r” kavram›ndan türeyen kurumla-
r›n oluflmas›na ve bunlar›n, servetin toplum içinde yeniden bölüfltürülmesi görevi-
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ni gerçeklefltirmesini sa¤lam›flt›r. Osmanl› kent ve kasabalar›ndaki kalabal›k yoksul
ve iflsiz gruplar, bu tür hay›r kurumlar›ndan geçinmifllerdir. Seçkinler elinde topla-
nan servetin önemli bir bölümü hay›r amaçl› vak›flara aktar›lm›fl ve bu tür kurum-
lar Osmanl› ekonomik yap›s›n›n temelini oluflturmufltur (‹nalc›k, 2000: 83-84). 

Bir mal›n hay›r temelli kullan›lmas› amac› ile özel mülkiyetten ç›kar›larak top-
lumsal mülkiyete intikal ettirilmesi ve orada tutulmas› anlam›na gelen vak›f kavra-
m›, bir ‹slam hukuku düzenlemesi olmas›na karfl›n en baflar›l› örneklerini Osman-
l› Dönemi’nde vermifltir. ‹slam devletlerinde çok önemli bir sosyal kurum olma
özelli¤ini tafl›yan vak›flar, ekonomik ve toplumsal hayatta birçok temel fonksiyo-
nun yerine getirilmesini sa¤lam›fllard›r. 

Vak›f ve vak›flar›n sosyal politikaya iliflkin ifllevlerini daha detayl› incelemek için “Bir Sos-
yal Siyaset Müessesi Olarak Vak›f” adl› kitaba bakabilirsiniz. (‹.Erol KOZAK, Sakarya Üni-
versitesi Rektörlü¤ü Yay›nlar›, Say›:7, Sakarya 1994). 

Osmanl›larda vak›flar›n çok daha büyük geliflmeler gösterdi¤i, toplumun e¤i-
tim, sa¤l›k, sosyal güvenlik gibi en temel ihtiyaçlar›n›n ötesinde son derece ayr›n-
t›lara dönük alanlara bile yöneldi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu durumu ifade etmek için
Bat›l› tarihçiler 16. yüzy›l Osmanl› toplumu için “vak›f cenneti” tabirini kullanm›fl-
lard›r. Dönemin flartlar› içinde vak›flar›n toplumun tüm ihtiyaçlar›na cevap verme-
ye çal›flan tek yayg›n toplumsal kurum oldu¤u görülmektedir. Osmanl› toplum ya-
p›s›n›n, vak›flar›n gördü¤ü ifllevlerin göz önünde tutulmadan incelenmesi müm-
kün de¤ildir. Osmanl›larda devletin kendisini sosyal fonksiyonlarla tan›mlamama-
s› bu konularda harcamalar›n yap›lmas›n› da mümkün k›lmam›flt›r. ‹slami gelenek-
te bir devlet görevi olarak tan›mlanan bu ifllevlerin baflta padiflah, devlet yetkilile-
ri ve zenginler taraf›ndan kurulan ve devletin de vergi muafiyetleri ile dolayl› ola-
rak destekledi¤i vak›f kurumu taraf›ndan yerine getirildi¤i görülmüfltür. Bu durum
‹slami kaynaklardan çok, eski Do¤u imparatorluklar›n›n etkisinde kalman›n ve ‹s-
lam hukukunda özel hukuk ve kamu hukuku ayr›m›n›n netleflmemesinin bir sonu-
cu olarak de¤erlendirilmektedir (Kozak, 1994: 16). 

Savafllar nedeniyle sürekli de¤iflen s›n›rlar ve toplumsal yap›n›n din, dil, ›rk,
kültür ve gelenek bak›m›ndan oluflturdu¤u farkl›l›klar, Osmanl› toplum yap›s›n›
karakterize eden unsurlar olarak öne ç›kmaktad›r. Bu farkl›l›klar tüm toplumu
kapsayacak sosyal politika uygulamalar›n›n ortaya ç›kmas›n› ve yayg›nlaflmas›-
n› güçlefltirmifltir. Devletin, genifl bir co¤rafyada çok farkl› kültürel yap›lara ve
toplumsal ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalabilece¤i düflüncesi, sosyal po-
litika ifllevlerinin vak›flar ve meslek örgütlenmeleri yoluyla geliflmesinin önünü
açm›flt›r.

13. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak Osmanl› toplum yaflant›s›n›n düzenlenme-
sinde önemli tesirlere sahip olan Ahi Teflkilatlar› çok yönlü sosyal yap›lard›r. Ahi
Teflkilat›n›n sosyal yap› ve çal›flma hayat› üzerinde çeflitli etkilerinden söz edebil-
mek mümkündür. ‹lk olarak usta-kalfa-ç›rak fleklinde kurulan mesleki hiyerarfli
Ahi Teflkilat› içerisinde yap›land›r›lm›fl, mesleki ve ahlaki temele dayal› güçlü bir
niteli¤e sahip olmufltur. Esnaf ve sanatkârl›kta önemli bir sorun olan üretici-tüketi-
ci ç›kar ve iliflkileri, birbiriyle çat›flmadan bu teflkilatlar içersinde çözümlenebilmifl-
tir. Yine Ahi Teflkilatlar›nca oluflturulan konuk evleri Anadolu’nun her köflesinde
her türlü konu¤a kucak açarak önemli bir sosyal fonksiyonu yerine getirmifltir (Ça-
¤atay, 1981: 101). 
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Osmanl› sanayi ve iç ticaret kesimleri esnaf birlikleri hâlinde teflkilatlanm›flt›r.
Esnaf birlikleri rekabete de¤il ifl birli¤i karfl›l›kl› kontrol ve tahsis ilkelerine ba¤l›
olarak çal›flm›fllard›r. Bu flartlar alt›nda ifl ve çal›flma hayat› belirli bir disiplin alt›na
al›nm›fl ve kapitalist anlay›flta oldu¤u gibi herkesin istedi¤i mesle¤i, istedi¤i yerde
ve istedi¤i flekilde yapmas›na imkân verilmemifltir. Mesleki e¤itim, usta-kalfa-ç›rak
hiyerarflisi içinde gerçekleflmifl ve keyfi davran›fllar önlenmifltir. Esnaf birliklerinde
meslekteki beceriye ve tecrübeye dayanan bir kademeleflme mevcuttur. Fakat bu
Avrupa’da daha sonra sendikac›l›¤›n temelini oluflturacak olan s›n›fl› bir yap›lanma
de¤ildir (Tabako¤lu, : 410). 

Ahi Teflkilat›’n›n bafll›ca amac›, karfl›l›kl› yard›mlaflma ve dayan›flma düflüncesi-
nin oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Yoksula, yabanc›ya ve misafire sofra ku-
rup onu beslemek Ahilik ideolojisinin temelini karakterize etmektedir. Bu çerçeve-
de ahili¤in sosyal karakteri do¤ruluk ve dayan›flma noktalar›nda toplanm›flt›r. Bu
birlikler Avrupa’daki benzerleri gibi üyeleri ve aile efrad› için hastal›k, evlenme,
do¤um, ifl kurma, iflsizlik, ölüm gibi birtak›m sosyal risklere karfl› ayni ve nakdi
yard›m sa¤layan dayan›flma sand›klar› kurmufllard›r. Bu sand›klar muhtaç duruma
düflmüfl esnaf ve aileleriyle fakirlere de yard›m etmifllerdir (Akbulak ve Akbulak,
2004: 4). 

Ahi Teflkilat›n›n yap›lanmas› ve Türk toplum hayat›ndaki önemine iliflkin Bir Türk Kurumu
Olan Ahilik adl› kitaba bakabilirsiniz. (Neflet ÇA⁄ATAY, Türk Selçuk Üniversitesi Yay›nlar›,
Konya, 1981). 

Ahi Teflkilat›n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki esnaf ve sanatkârlar üzerindeki
etkisinin 15. yüzy›l›n ortalar›ndan sonra azald›¤› görülmektedir. Ahilik, ‹mparator-
lu¤un uygulad›¤› merkeziyetçi politika ve biraz da gizlili¤e dayanan kendi teflkilat-
lanmas› nedeni ile yönetimin uygulad›¤› idari sisteme ayak uyduramayarak, gide-
rek zay›flamaya bafllam›flt›r. 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren güç kaybetmeye
bafllayan Ahi Teflkilat› yerine merkeziyetçi politikaya ayak uydurabilen, yönetimin
gözetim ve denetimine aç›k Lonca Teflkilat›n›n do¤maya bafllad›¤› ve ilerleyen dö-
nemde güçlenerek ‹mparatorluktaki esnaf ve sanatkâra egemen oldu¤u görülmüfl-
tür. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun, Müslüman olmayanlar üzerindeki egemenlik ala-
n›n›n sürekli büyümesi, esnaf ve sanat kurulufllar›nda Müslüman olanlarla olma-
yanlar›n aras›ndaki ayr›m›n kalkmas›na ve 17. yüzy›ldan itibaren muhtelif dinler-
den kiflilerin oldu¤u lonca benzeri kurumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur.
17. yüzy›l›n sonuna do¤ru yayg›nlaflan bu kurumlar, Osmanl› flehirleri ile Orta Do-
¤u’nun di¤er kentlerinde 20. yüzy›l›n bafl›na kadar ekonomik ve sosyal hayatta
önemli roller oynam›fllard›r (Dilik, 1991: 32-33). 

17 ve 18. yüzy›llara kadar kendine yeterli bir sanayiye sahip olan devlet, 18.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren bu durumunu sürdürememifltir. 1838 y›l›nda ‹n-
giltere daha sonra Fransa ve di¤er Avrupa ülkeleri ile yap›lan liberal ticaret anlafl-
malar›, sanayiyi büyük bir çöküntüye u¤ratm›fl, bu durum loncalar›n da¤›lmas›na
neden olmufltur. K›r›m Savafl› sonras› bafllat›lan borçlanma siyaseti ile devletin ge-
lirlerine el konulmas›, savafllar, sermaye ve giriflim yetersizli¤i sanayileflme için ge-
rekli kaynaklar›n ayr›lmas›na engel olmufltur. Ordunun ve saray›n ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamak amac›yla baz› sanayi kurulufllar› kurulmuflsa da az›nl›klar ve yabanc›lar ta-
raf›ndan kurulan iflletmeler d›fl›nda sanayi alan›nda geliflme olmam›flt›r (Tokol ve
Alper, 2011: 27). 
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Anadolu’da yaflayan
Müslüman halk›n sanat,
ticaret ve ekonomi gibi
mesleki alanlarda
yetiflmesini sa¤layan, dinî,
ticari ve mesleki
örgütlenmedir.
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Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi Geliflmeleri
Tanzimat’a kadar hukuk düzenini Türk örfi hukuku ve ‹slam hukuku anlay›fl› için-
de sürdüren Türk toplumu, Tanzimat Ferman›’ndan (1839) itibaren tüm kurumla-
r›nda köklü de¤iflimler yapmaya yönelmifltir. Bu tercih, tüm kurumlarda oldu¤u gi-
bi hukuk sisteminin ça¤›n flartlar›na göre düzenlenmesinde de Bat›’n›n sanayilefl-
mifl ve kalk›nm›fl modellerinin Türk toplum yap›s›na uyarlanmas› fleklinde ele al›n-
m›flt›r. Osmanl› Devleti’nin 19. yüzy›l›n sonuna do¤ru çözülmeye bafllayan ekono-
mik toplumsal yap›s›, vak›flar ve loncalar gibi dayan›flma ve yard›mlaflma kurum-
lar›n›n da etkinli¤ini azaltm›flt›r. 

Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemlerinde, II. Mahmut zaman›nda bafllan›lan ve
Abdülmecid Dönemi’nde sürdürülen yap›, deri, cam, hal›, dokuma ve savafl dona-
t›m sanayinin kurulmas› çabalar› sonucu, ‹stanbul ve Rumeli’de ço¤u yabanc› ser-
maye ve ortakl›klar taraf›ndan kurulup iflletilen bu fabrikalardaki iflçi say›lar›nda
art›fllar olmufltur. Bu koflullar alt›nda, iflçi statüsünde çal›flanlar›n ifl iliflkilerinde ko-
runmalar›n› öngören politikalar›n izlenece¤i bir ortam da oluflmaya bafllam›flt›r. ‹fl
iliflkilerini düzenleyen geleneklere dayal› krallar›n yerini pozitif hukuk kurallar› al-
m›fl, birbirini izleyen nizamnameler ile ilk yaz›l› hukuk kurallar›na ifllerlik kazand›-
r›lm›flt›r (Altan, 2003: 66). 

1845 y›l›nda ç›kar›lan Polis Nizam› “beldede düzenin, halk›n ve belde sahiple-
rinin güvenli¤inin sa¤lanmas›” için birtak›m genel kurallar›n bir araya getirilmesin-
den oluflmufltur. Polis Nizam›’n›n iflçi faaliyetlerine iliflkin maddesinde, kamu dü-
zenini bozucu etkilerin önünün al›nmas› fleklinde bir düzenlemeye yer verilmifltir.
Madenlerin iflletilmesinde, kullan›lan girdilerin ve istihdam edilen insan gücünün
kullan›lmas›nda, idareye ve maden mühendislerine birtak›m yükümlülükler geti-
ren 1863 tarihli Mevadd-› Madeniyeye Dair Nizamname, maden iflyerlerinin yöne-
timine iliflkin esaslar› belirlemeye çal›flm›flt›r. Tanzimat Dönemi’nin bir di¤er dü-
zenlemesi de dönemin flartlar› bak›m›ndan oldukça ileri bir sosyal politika düzen-
lemesi fleklinde olan Dilaver Pafla Nizamnamesi’dir. 1865 y›l›nda “Ere¤li Maadin-i
Humayun Teamülnamesi” ismini tafl›yan düzenleme, iflçilerin korunmas› ve huzur
içinde çal›flacaklar› ifl flartlar›n›n oluflturulmas›n› hükme ba¤layan çok say›da mad-
deyi ihtiva etmektedir. ‹flçilerin bar›nma yerlerinin temini, çal›flma süreleri, dinlen-
me sürelerinin çal›flma süreleri d›fl›nda tutulmas›, Hristiyan iflçilerin kendi dinî gün-
lerinde izin verilmesi gibi çok say›da ve dönemin çal›flma iliflkilerinin çok ilerisin-
de düzenlemeler içermektedir. 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi de ifl güvenli¤i il-
keleri üzerinde ›srarla durmufl ve akit serbestisi ilkesini tan›mlamaya çal›flm›flt›r
(Turan, 1990: 142-145). 

‹lk Türk Medeni Kanunu olma özelli¤ini gösteren 1876 tarihli Mecelle, ifl iliflki-
lerini dönemin anlay›fl›na uygun olarak “insan kiras›” fleklinde ele alm›flt›r. ‹flçi ifl-
veren iliflkilerine liberal ve bireyci görüflle yaklaflan, iflçi ve iflverenin tam bir öz-
gürlük içinde ifl iliflkilerini düzenlemelerini kabul eden Mecelle, çal›flma iliflkileri-
nin düzenlenmesinde ilkel ve bireyci bir görüfl getirmifltir (Tokol ve Alper, 2011:
28) Mecelle’nin ifl iliflkilerini akit serbestli¤i çerçevesinde inceleyen görüflleri ya-
n›nda, ücretlerin ayni ödenmesini yasaklayan ve günlük çal›flma sürelerini düzen-
leyen hükümleri de mevcuttur. 1926 y›l›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Medeni
Kanunu’nun kabulüne kadar 57 y›l yürürlükte kalan Mecelle, dönemin siyasi tar-
t›flmalar›na s›kça konu edilmifltir. 

I. ve II. Meflrutiyet Dönemleri Osmanl› ülkesinde ekonomik sorunlar›n daha da
derinleflti¤i dönemdir. 1881 y›l›nda kurulan Duyunu Umumiye ‹daresi Devletin ma-
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li kaynaklar›na el koyman›n yan›nda baz› do¤al kaynaklar›n iflletme imtiyaz›n› da
kazanm›flt›r. Baz› hürriyetleri belirleyen ancak bunlar› teminat alt›na alamayan I.
Meflrutiyet denemesi dönemin flartlar›n›n etkisiyle baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r.
1908’de kabul edilen ve 1909’da yap›lan düzenlemelerle çal›flma hayat›nda olduk-
ça liberal bir düzenleme getiren II. Meflrutiyet, Osmanl› vatandafllar›n›n toplanma
ve birleflme hakk›na sahip oldu¤u ancak ayr›mc› örgütlenmelere de izin verilmeye-
ce¤ini hükme ba¤lam›flt›r. 1909 y›l›nda bafllayan yo¤un grev hareketleri, 31 Mart
Olay› ve Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savafllar›, Meflrutiyet düzenlemelerindeki
haklar›n kullan›lmas›na engel olmufltur (Turan, 1990: 156-157). Dönemin Osmanl›
da ilk iflçi hareketlerine de sahne oldu¤u görülmüfltür. Buna iliflkin de¤erlendirme-
ler Türkiye’de sendikac›l›¤›n tarihsel geliflimi bölümü içerisinde verilecektir. 

Cumhuriyet Dönemi Sosyal Politikas›
Büyük bir tar›m toplumu ve onun flekillendirdi¤i toplumsal yap›y› miras alarak
kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluflundan itibaren modern dünyan›n ekonomik
ve toplumsal geliflmelerini izlemeye ve gerçeklefltirmeye yönelmifltir. Bu çerçeve-
de ekonomik geliflimini, sanayileflme hedefli olarak belirlemifltir. Nitekim temel
ekonomi politikalar›n›n belirlendi¤i 1923 y›l›ndaki “‹zmir ‹ktisat Kongresi”ne iflçi,
iflveren ve meslek gruplar›ndan temsilcilerin davet edilmesi, sanayileflme düflün-
cesinin ortaya konulmas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. Bafllang›çta bu gelifli-
min, tüm dünyada oldu¤u gibi özel sektör eliyle gerçeklefltirilmesine çal›fl›lm›fl
ancak sermaye yetersizli¤i ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle bu mümkün
olmam›flt›r. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 May›s 1919’da bafllatt›¤› Kurtulufl Mücadelesi, 23
Nisan 1920’de bütün milletin resmî ve tek temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisinin
aç›lmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bu Meclise dayal› hükümet, Kurtulufl Mücadelesi’ni
Cumhuriyet’in ilan edildi¤i 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürmüfltür. ‹çinde bu-
lunulan zor flartlara karfl›n üç y›ll›k dönemde çal›flma hayat›na iliflkin önemli has-
sasiyetler gösterilmifltir. 

11 May›s 1921’de 114 Say›l› “Zonguldak ve Ere¤li Havza-› Fahmiyesinde Mev-
cut Kömür Tozlar›n›n Amele Menafi-› Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Ka-
nun” kabul edilmifltir. Kanun, genel anlamda çal›flma iliflkilerini düzenleyen bir ni-
teli¤e sahip olmakla birlikte, Zonguldak ve Ere¤li bölgelerinde kömür ç›kar›lma-
s›nda elde edilen kömür tozlar›n›n sat›larak iflçilerin geçimlerine yard›mc› olunma-
s› gibi bir sosyal hedefi tafl›maktad›r. 23 Eylül 1921 tarihinde ç›kar›lan 151 Say›l›
Kanun da “Ere¤li Havza-› Fahmiye Maden Amalesinin Hukuna Müteallik Ka-
nun”dur. Mevcut düzenlemelerin yetersizli¤i nedeni ile maden ocaklar›nda çal›flan
iflçilerin insani çal›flt›r›lma flartlar›na yönelik olarak düzenlenen kanun, çal›flma
hürriyeti, günlük mesai, asgari ücret, sosyal güvenlik, ifl teftifli ve ceza-i müeyyide-
ler konusunda önemli hükümler getirmifltir (Turan, 1990: 162-163). 

Kurtulufl Savafl› dönemi’nin bir di¤er önemli geliflmesi de 1923 y›l›nda ‹zmir’de
toplanan Türkiye ‹ktisat Kongresi’dir. ‹ktisadi geliflmenin yollar›n›n arand›¤› ve
tüm kesimlerin temsilcilerinin davet edildi¤i kongrede iflçi iflveren iliflkilerinin çö-
züm bekleyen sorunlar› da de¤erlendirme konusu yap›lm›flt›r. Çal›flma hayat›na ve
ekonomik prensiplerine iliflkin yaklafl›mlarda sanayi kalk›nmas›n› gerçeklefltirmifl
ülkelerin liberal uygulamalar›n›n model al›nd›¤› görülmüfltür. ‹zmir ‹ktisat Kongre-
si’nde belirlenen program dâhilinde sanayileflmede liberal denemelerin 1920’li y›l-
lar›n sonuna kadar devam etti¤i görülmüfltür. 
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Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki özel sektör eliyle liberal kalk›nma çabalar›n›n baflar›s›z ol-
ma nedenleri nelerdir?

Cumhuriyetin ilan› yaln›z siyasi yap›lanmada bir anlam ifade etmenin ötesinde
ekonomik, sosyal ve hukuki bak›mdan bir dönüflümü içermektedir. Cumhuriyetin
ilan› ve sonras›nda kabul edilen 1924 Anayasas› ile bireysel özgürlükler ve do¤al
hukuk anlay›fl› çerçevesinde önemli ad›mlar at›lmaya bafllanm›flt›r. Frans›z ‹htila-
li’nin dünyaya yayd›¤› liberal hukuk anlay›fl›n›n hak ve özgürlükler ilkeleri Anaya-
sa’da yerini alm›flt›r. Liberal devlet modelinin tipik bir örne¤ini yans›tan 1924 Ana-
yasas› sosyal devlet ilkelerinden uzak kalm›fl, sosyal sorunlar bireylere daha fazla
hak ve özgürlü¤ün verilmesi ile çözülmek istenmifltir. Anayasa’n›n belirledi¤i öz-
gürlükler ortam›nda bireysel ifl iliflkilerini düzenleyen Borçlar Kanunu, 1926 y›l›n-
da kabul edilmifltir. Özellikle hizmet sözleflmesinin taraflar›n›n hukuki aç›dan eflit
olmas›, sözleflme flartlar›n›n serbestçe belirlenmesi ve sözleflmenin özel bir flekil
flart›na tabi tutulmamas› gibi ilkeler, özel hukukun ana ilkeleri olarak bireysel ifl
hukukumuza yön vermifltir (Turan, 1990: 170). 

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda hâkim olan özel sektör eliyle sanayileflme çabalar›-
n›n baflar›s›zl›¤› 1930 y›l›na do¤ru kabul edilmifltir. Dünyada meydana gelen 1929
Dünya Ekonomik Bunal›m› ve bunun Türkiye ekonomisine etkileri devletin eko-
nomik hayatla müdahalesini kaç›n›lmaz duruma getirmifltir. 1932 y›l›nda on y›ldan
beri izlenen liberal ekonomi politikas›n›n terk edilerek, sanayileflmede devletin rol
alaca¤› ulusal bir kalk›nma program› kabul edilmifltir. Devletçilik olarak ifade edi-
len bu modelin uygulanmas›na 1934 y›l›nda ilk kalk›nma plan›n› ile bafllanm›flt›r.
Haz›rlanan plana göre her y›l bütçeden ayr›lan pay›n, plan› uygulamakla görevli
olan Sümerbank’a verilmesi öngörülmüfltür. Devletçilik uygulamas› ile özel sektö-
rün önem vermedi¤i birçok Anadolu flehrinde sanayi iflletmelerinin kurulmas›
mümkün olmufltur (Koray, 2005: 161). 

Devletçi uygulamalar›n bir sonucu olarak yap›land›r›lan planlar sonucunda bir-
çok K‹T (Kamu ‹ktisadi Teflebbüsü) kurulmufltur. Dönem sonunda devlet yapt›¤›
yat›r›mlar ve kamulaflt›rmalarla birlikte kanun koyucu devlet konumu yan›nda ifl-
veren devlet konumunu da kazanm›flt›r. II. Dünya Savafl› nedeni ile ikinci kalk›n-
ma plan› uygulamaya konulamam›fl ve sanayinin geliflmemesi, iflçi say›s›n›n düflük
düzeyde kalmas›na neden olmufltur. ‹flçilerin sanayi iflçisi niteli¤ini kazanamama-
s›, iflçili¤in geçici bir süreç olarak de¤erlendirilmesi ve düflünce alan›ndaki durgun-
luk, sosyal politika yönünden olumsuz sonuçlar do¤urmufltur (Tokol ve Alper,
2011: 29). 

1930 tarihinde kabul edilen 1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu ile ülke ve
halk›n›n sa¤l›¤›n›n korunmas› amaçlanm›flt›r. Kanun özellikle çocuk ve kad›nlar›n
çal›flma flartlar›na iliflkin getirdi¤i hükümler ile genifl kapsaml› sosyal politika ted-
birlerini içermektedir. Dönemin sosyal politikalara iliflkin bir di¤er düzenlemesi de
1936 tarihli 3008 Say›l› ‹fl Kanunu’dur. Cumhuriyetin ilan›ndan hemen sonra, sana-
yileflme politikalar› ile paralel sürdürülen çal›flmalarla befl ayr› tasar› haz›rlanm›fl,
bu tasar›lardan ancak beflincisi 3008 Say›l› ‹fl Kanunu olarak yasalaflm›flt›r. Sosyal
nitelikleri a¤›r basan ve çal›flma hayat›nda döneminin ihtiyaçlar›na cevap veren ka-
nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ‹fl Kanunu olma özelli¤ini de tafl›maktad›r (Turan,
1990: 172-173). 
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Devletin çal›flma hayat›na ilk genifl kapsaml› müdahalesini oluflturan 3008 Say›-
l› ‹fl Kanunu, tek partili sistemde planl› devletçi ekonomi politikas›n›n ve devlet
paternalizminin derin izlerini tafl›maktad›r (Tokol ve Alper, 2011: 30). Ülkemizde
bireysel ifl iliflkilerini ilk kez özel olarak düzenleyen Kanun, 10 ve daha yukar› sa-
y›da iflçi çal›flt›ran iflyerlerini kapsama al›rken, ifl uyuflmazl›klar›n› zorunlu uzlaflt›r-
maya tabi tutarak grev ve lokavt› yasaklam›flt›r. Kanun, ifl sürelerini 8 saat olarak
belirlemifl, ifle al›m ve iflten ç›karmay› özel düzenlemelere ba¤lam›fl ve iflçi sa¤l›¤›
ve güvenli¤ine yönelik baz› hukuki düzenlemeler içermifltir. ‹fl ve ifl gücü sa¤lama
hizmetlerine de kanunla kamusal bir nitelik kazand›r›larak, ‹ktisat Bakanl›¤›na
ba¤l› bir “‹fl Dairesi”nin kurulmas› hükme ba¤lanm›flt›r (Altan, 2003: 71). 

Ekonomik geliflme temelinde devletçilik ilkesinin hakim k›l›nmaya çal›fl›ld›¤›
tek parti dönemi kamusal nitelikli sosyal politikalar›n da izlendi¤i bir dönem ol-
mufltur. Sanayi kurulufllar› için istenilen düzeyde emek arz›n›n sa¤lanamamas›,
1929 Krizi ve dönemin sonunda II. Dünya Savafl›’n›n bafllamas› gibi geliflmelerin
yaratt›¤› olumsuzluklar ekonomik geliflmede istenilen hedeflere ulafl›lmas›n› engel-
lemifltir. Dönemin sosyal politikalar›, sanayileflme hedeflerindeki geliflmelere ba¤-
l› olarak ele al›nsa da yoksullu¤un yayg›nlaflan görüntüsü karfl›s›nda koruyucu dü-
zenlemelere de yer verildi¤i görülmüfltür. 

Türkiye’de sosyal politika e¤itimine iliflkin ilk çal›flmalar›n da bu döneme rast-
lad›¤› görülmektedir. Üniversite reformu ile yurt d›fl›ndan gelen hocalar aras›nda
sosyal politika disiplininin Türkiye’de geliflimine yapt›¤› katk›lar bak›m›ndan Prof.
Dr. Gerhard Kessler özel bir öneme sahiptir. Sosyal politikan›n çeflitli meseleleri
hakk›nda çok say›da eser veren ve bu alanda birçok bilim insan›n›n yetiflmesine
katk› sa¤layan Kessler, ülkemizde sendikac›l›k hareketlerinin geliflmesi ve 1945 y›-
l›ndan itibaren Çal›flma Bakanl›¤› baflta olmak üzere birçok kurumun oluflumunda
önemli katk›lar sa¤lam›flt›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1991: 11). 

Dönemin bafl›nda izlenen liberal politikadan 1954 y›l›ndan itibaren ekonomik
nedenlerle uzaklafl›ld›¤› görülmektedir. Bu durumun ortaya ç›kmas›nda, özel sek-
töre dayal› sanayinin geniflleyen talebi karfl›layamamas› ile dönemin siyasi ve sos-
yal koflullar› önemli rol oynam›flt›r. 1954 y›l›ndan sonra K‹T’lerin sermayeleri art›-
r›lm›fl, yeni K‹T’ler kurularak kamu sektörünün genifllemesi yoluna gidilmifltir.
Devletin bu flekilde ortaya ç›kan iflveren niteli¤inin dönem boyunca devam etti¤i
görülmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 31). 

Türkiye’de modern sosyal politika kurumlar›n›n ortaya ç›k›fl›n›n çok partili de-
mokratik yaflama geçifl döneminde yap›land›r›ld›¤› görülmüfltür. 1945 y›l›nda “ifl
yaflam› ile ilgili hususlar› düzenleme, yürütme ve denetleme ile görevli” olmak
üzere 4763 say›l› Yasa ile Çal›flma Bakanl›¤› kurulmufltur. Ancak illerdeki yap›lan-
man›n ‹ktisat Bakanl›¤›na ba¤l› olmas›n›n ortaya ç›kard›¤› ikili yap› ancak Ocak
1946’da ç›kar›lan 1945 say›l› Yeni yasa ile giderilebilmifltir. Yeni yasa ile merkez ör-
gütü ile taflra örgütü de kurulmaya bafllanm›flt›r (Talas, 1992: 125). 

1945 y›l›nda Çal›flma Bakanl›¤›n›n ard›ndan ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu kurulmufl-
tur. Ayn› y›l 4772 say›l› Yasa ile ‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigorta-
s› Kanunu ile ülkemizde ilk kez bir sosyal sigorta koluna ifllerlik kazand›r›lm›flt›r.
4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu da 1945 y›l›nda haz›rlanarak yürürlü-
¤e konulmufltur. 1949 y›l›nda ise kamu görevlilerine yönelik olarak önceki tarihler-
de kurulmufl olan çeflitli kurum ve kurulufllara ait yard›m ve biriktirme sand›klar›
5434 say›l› Kanun ile kurulan Emekli Sand›¤› çat›s› alt›nda bir araya getirilmifltir.
1949 y›l›nda 5417 say›l› Kanun’la “ihtiyarl›k”, 1950 y›l›nda ise 5502 say›l› Kanun’la
“maluliyet, ihtiyarl›k ve ölüm” sigortalar› uygulamaya konulmufltur (Altan, 2003: 71).
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kifliler taraf›ndan al›nmas›
gereklili¤ini savunan
yönetim sistemidir. 



1950’li y›llarda sanayinin geliflimi yeni istihdam alanlar›n›n aç›lmas›na ve kent
nüfuslar›n›n artarak k›rdan kente olan hareketlili¤inin artmas›na neden olmufltur.
Bu olgu kentleflen ailelerde ekonomik nedenlerle çal›flma hayat›na kat›l›m› art›r-
m›fl, ba¤›ml› statüde çal›flanlar›n say›lar› ço¤alarak demografik yap› de¤iflmeye bafl-
lam›flt›r. Bu durum çal›flma hayat›na iliflkin düzenlemelerde de geliflmeler kayde-
dilmesine neden olmufltur. 1951 y›l›nda ç›kar›lan bir yönetmelikle asgari ücretin
belirlenmesi ve uygulanmas›na bafllanm›flt›r. Yine 1951 y›l›nda yürürlü¤e konulan
bir kanun ile hafta tatili günü için iflçilere yar›m günlük ücretinin ödenmesi hükme
ba¤lanm›fl, 1956 y›l›nda yap›lan düzenleme ile bu tam günlük ücrete dönüfltürül-
müfltür. 1951-1952 y›llar› aras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› olarak aç›lan kör-
ler ve sa¤›rlar okullar›, engellilerin ilk kez kamusal politikalara konu olmas›n›n yo-
lunu açm›flt›r. Türkiye’nin ilk ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Türk-‹fl 1952 y›l›nda
kurulmufltur. Deniz ‹fl Kanunu ile Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›ranlar Ara-
s›ndaki Münasebetlerin Tanzimi hakk›nda Kanun 1953 y›l›nda ard› ard›na haz›rla-
narak yürürlü¤e girmifltir. 1957 y›l›nda kabul edilen 6972 say›l› Korunmaya Muh-
taç Çocuklar Hakk›nda Kanun da sosyal yard›mlar konusunda uygulamaya konu-
lan ilk hukuki düzenleme olma niteli¤ini tafl›m›flt›r (Altan, 2003: 73). 

27 May›s 1960 askerî müdahalesinin ard›ndan kabul edilen 1961 Anayasas›,
Türk sosyal politika tarihinde bir dönüm noktas›n› oluflturmaktad›r. Bu dönemde,
Türk endüstri iliflkileri sistemi bütün yetersizliklerine karfl›n ço¤ulcu kapitalist sis-
temin gerektirdi¤i ça¤dafl bir model üzerine oturtulmaya çal›fl›lm›flt›r. Cumhuri-
yet’in ilk y›llar›ndan itibaren uygulanan sanayileflme politikalar› s›n›rl› da olsa bir
iflçi grubu oluflturmufltur. 1961 Anayasas› ile ilk kez Türk Anayasa sistemine giren
“sosyal devlet” düflüncesi, endüstri iliflkileri sisteminin demokratik kurallar çerçe-
vesinde oluflumuna katk›lar sa¤lam›flt›r (Koray ve Topçuo¤lu, 1995: 64). 

1961 Anayasas›’n›n ikinci maddesinde yerini bulan sosyal devlet ilkesi, o dö-
neme kadar sosyal güvenlik, çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, paras›z ilkö¤retim
gibi konularla s›n›rl› kalan sosyal politika uygulamalar›nda bir geniflleme yarat-
m›flt›r. Anayasa’n›n çizdi¤i çerçeve do¤rultusunda 1963 tarihinde “274 Say›l› Sen-
dikalar Kanunu” ve “275 Say›l› Toplu ‹fl sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunu” yü-
rürlü¤e girmifltir. Düzenlenen bu kanunlar ile sendikalar Bat›l› ülke uygulamala-
r›ndan farkl› olarak büyük mücadelelere giriflmeden kapsaml› haklara kavuflmufl-
lard›r. Yap›lan düzenlemelerle genifl bir kesime örgütlenme hakk› tan›nm›fl, sen-
dikalar›n faaliyet alan› geniflletilmifl, s›n›rlamalar son derece k›s›tl› tutulmufl, sen-
dikalar›n mali aç›dan güçlenmelerini sa¤lay›c› düzenlemelere yer verilmifltir. ‹flçi-
lerin yan›nda 1965 tarihinde yap›lan düzenleme ile kamu görevlilerine de sendi-
kalaflma hakk› verilmifl ancak toplu sözleflme ve grev hakk› tan›nmam›fl ve sendi-
kalar›n siyasi faaliyetlerine s›n›rlamalar getirilmifltir. 1971 ve 1980 y›llar›nda yap›-
lan askerî müdahaleler demokratik kurumlar›, hak ve özgürlükleri önemli ölçüde
ortadan kald›rm›flt›r. 1970 y›l›nda 274 say›l› Kanun önemli ölçüde de¤iflikli¤e u¤-
rarken, 1971 y›l›nda yap›lan düzenleme ile kamu görevlilerine tan›nan sendika
hakk› kald›r›lm›flt›r.

Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren uygulanagelen kimi zaman liberal kimi za-
man da devletçi nitelikteki sanayileflme politikalar›, 1960’l› y›llardan sonra belirli
bir iflçi s›n›f›n›n oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu tarihe kadar s›n›fsal bir talep ve bask›
olmaks›z›n sa¤lanan haklar›n bu dönemden itibaren daha örgütlü bir yap› içinde
ele al›nd›¤› görülmektedir. Endüstri iliflkileri sisteminin yavafl bir seyir içinde de ol-
sa ortaya ç›kmas› ihtiyaçlara dayal› yeni düzenlemeleri zorunlu hâle getirmifltir. ‹lk
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‹fl Kanunu’na 1936 y›l›nda sahip olan Türkiye, çal›flma iliflkilerinde ulaflt›¤› yeni dü-
zey ile paralel bir kanun aray›fl›na girmifltir. 

1936 tarihli 3008 say›l› ‹fl Kanunun içerdi¤i baz› noksanl›klar ve 1961 Anayasa-
s› çerçevesinde ç›kart›lan di¤er kanunlarla yaflad›¤› ihtilaf, 1964 y›l›ndan itibaren
yeni ifl kanunu çal›flmalar›na h›z verilmesini sa¤lam›flt›r. Uzun ve zorlu bir sürecin
sonunda 1967 y›l›nda kabul edilen 931 say›l› ‹fl Kanunu üç y›ll›k yürürlülük süre-
sinin ard›ndan 1970 y›l›nda Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifltir. ‹fl Ka-
nunun iptalinden do¤an boflluk ve huzursuzluk ancak 1971 tarihinde yürürlü¤e gi-
ren 1475 say›l› ‹fl Kanunu ile giderilebilmifltir (Turan, 1990: 209). Modern sosyal
güvenlik kurumlar›n›n oluflturulmas› çabalar›na bu dönemde de devam edilmifltir.
1964 y›l›nda yürürlü¤e giren 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu ile daha önce ku-
rulmufl olan sosyal sigorta kollar› geniflletilerek bir araya getirilmifltir. Bunu 1971
y›l›nda Ba¤-Kur’un kuruluflu izlemifltir. 

1961 Anayasas› ile Türkiye’de ithal ikamesine dayanan planl› bir ekonomik kal-
k›nma dönemi bafllam›flt›r. Anayasa gere¤ince haz›rlanan Birinci Befl Y›ll›k Kalk›n-
ma Plan›, 1963 y›l›nda uygulamaya konulmufltur. ‹lk plan›n sosyal politika kapsa-
m› bak›m›ndan di¤erlerine göre daha ileri ve kapsaml› oldu¤u görülmektedir. Kal-
k›nma planlar› ekonomik geliflme temelinde yaflanan s›k›nt›lar do¤rultusunda,
devletin ekonomik ve toplumsal yaflamda daha fazla sorumluluk alma ilkesine da-
yanmaktad›r (Talas, 1992: 151). 

1970’li y›llar Türkiye aç›s›ndan çalkant› ve bunal›mlar›n yo¤un oldu¤u bir dö-
nem olmufltur. Yeni oluflma süreci içindeki Türk Endüstri ‹liflkileri Sistemi t›kan-
m›fl, uyuflmazl›klar sert çat›flmalara ve eylemlere dönüflmüfltür. Siyasal ve ekono-
mik istikrars›zl›k toplumsal yaflam›n her alan›na yans›yarak pek çok olumsuzlu¤u
beraberinde getirmifltir (Altan, 2003: 74). Dönemin iki kutuplu dünya çat›flmas›n›n
Türkiye üzerine yans›malar›, baflta insan kayna¤› olmak üzere ekonomik ve sosyal
birçok kay›plar›n yaflanmas›na neden olmufltur. Bir askerî müdahale ile bafllayan
dönem, 12 Eylül 1980 tarihindeki bir baflka askerî müdahale ile sona ermifltir. 

1977-1978 y›llar›nda al›nan istikrar önlemlerinin yetersiz kalmas› üzerine hükü-
met, 24 Ocak 1980’den bafllayarak yeni bir ekonomik politikay› uygulamaya bafl-
lam›flt›r. 1970’lerin ithal ikameci sanayileflme ve birikim modeli, 1980’den itibaren
yerini d›fla aç›k büyüme ve yeni liberal piyasac› uygulamalara b›rakm›flt›r. Bu mo-
delin iflleyebilmesi için Türkiye’nin yeni bir kapitalist birikim stratejisi izlemesi ve
bunun için de iç üretim maliyetlerinin yani ücretlerin düflük tutulmas› ve para po-
litikalar› izlemesi gerekmifltir. ‹thalatta koruma oranlar› düflürülerek yerli üretim d›fl
rekabete aç›lm›fl, yabanc› sermayenin ülkeye girifli kolaylaflt›r›lm›fl ve kamu kesi-
minin ekonomideki yerinin küçültülmesi amaçlanm›flt›r. ‹hracata dayal› sanayilefl-
me politikalar› önemli bir ihracat art›fl›n› ortaya ç›karm›flt›r (Sallan Gül, 2006: 282-
283). 

24 Ocak 1980 ekonomik kararlar› ile benimsenen neo libereal politikalar ve 12
Eylül 1980 askerî darbesi Türkiye’de yeni bir dönemin bafllang›c› olmufltur. Kamu
kesimine yaklafl›m aç›s›ndan neo liberal politika; ekonomide genel olarak kamu
kesiminin, özelde K‹T’lerin etkinli¤ini ve yerini azaltmak, yeni hukuki düzenleme-
lerle kamu kesimine geçmiflten farkl› fonksiyonlar yüklemek ve özel kesimin daha
h›zl› geliflmesini sa¤lamak amac›n› tafl›m›flt›r. 12 Eylül askerî müdahalesi ile siyasi
partiler kapat›lm›fl, sendika ve konfederasyonlar›n bir bölümünün faaliyetleri dur-
durulmufl, grev ve lokavt yasaklanm›flt›r (Tokol ve Alper: 33-34). 

Dönemin Dan›flma Meclisi taraf›ndan haz›rlanan Anayasa tasar›s›, Milli Güven-
lik Konseyince yap›lan de¤ifliklik ve eklerle halkoyuna sunulmufl ve kabul edile-
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Neo-Liberalizm: 1970’li
y›llarda petrol floklar› ortaya
ç›kan ekonomik sorunlar›n
afl›lmas›nda piyasa ve
rekabet temelli politika
önerileri ile serbest piyasa
iflleyiflini öngören
yaklafl›md›r. 



rek yasallaflm›flt›r. 1982 Anayasas›’n›n tüm hak ve özgürlükler aç›s›ndan getirilen
s›n›rl›l›klar ve devleti güçlendiren hükümleri ile 1961 Anayasas›’n›n özgürlükçü ru-
hundan ayk›r› bir niteli¤e sahip oldu¤u söylenebilir. 1982 Anayasas› bir yandan ge-
tirdi¤i s›n›rlay›c› hükümlerle toplumsal güçlerin ve demokratik mekanizmalar›n
güçlenmesini k›s›tlay›c› bir etki yaratm›fl, di¤er yandan liberal felsefesi ile devletin
sosyal denge ve uzlaflma sa¤lay›c› rolünden uzaklaflmas›na yol açm›flt›r (Koray,
2005: 67). 

1982 Anayasas›’n›n “koruma” ilkesi” yerine “düzenleme” ilkesini ön plana ç›-
kard›¤› görülmektedir. Sendika kurma ve grev hakk›nda önemli s›n›rlamalar geti-
ren Anayasa, sendikalar›n faaliyetlerini de önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r. Anaya-
sa’da kamu görevlileri ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemifl, kamu görevlileri-
nin sendikal haklara sahip olmas› 2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 4688 say›l› Kanun
ile mümkün olabilmifltir. 1982 Anayasas›’n›n belirledi¤i ilkeler çerçevesinde düzen-
lenen ve Türkiye’nin onaylad›¤› uluslararas› sözleflmelere ayk›r› hükümler içeren
2821 say›l› Sendikalar Kanunu ve 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt
Kanun 1983 tarihinde kabul edilmifltir. Bu kanunlar›n yan›nda ifl hukuku alan›nda
s›n›rlay›c›, geçmiflte elde edilen haklar› ortadan kald›r›c› düzenlemeler de günde-
me gelmifltir (Tokol ve Alper, 2011: 35). 

1980 sonras›nda sosyal hizmetlerde yaflanan geliflmeler hakk›nda k›saca bilgi veriniz?

Türkiye’de Sendikac›l›¤›n Tarihsel Geliflimi
1871 y›l›nda ‹stanbul’da Ameleperver Cemiyeti’nin kurulmas› ve bundan bir y›l
sonra 1872 y›l›nda tersane iflçilerinin grevinin patlak vermesi, Türkiye’de sendika-
c›l›k hareketinin do¤ufl döneminin bafllang›çlar› olarak kabul edilir. Sendikac›l›k
hareketinin ortaya ç›k›fl› ile birlikte Bat›’dan gelen etkilerle iflçi s›n›f›na siyasal bi-
linç verilmeye çal›fl›lm›flt›r. 1889 y›l›nda kurulan ‹ttihadi Osmani Cemiyeti’nin faali-
yeti genifl ölçüde bu amaca yönelmifl ancak istibdat rejiminin etkileri ile örgüt mer-
kezini Paris’e tafl›m›flt›r. Bu baflar›s›zl›¤›n ard›ndan 1895’de Tophane iflçileri taraf›n-
dan kurulan Osmanl› Amale Cemiyeti de bir yandan nizami sendikac›l›k faaliyeti-
ni sürdürürken di¤er yandan gizlilik içinde iflçilere siyasal bilinç görevini yerine
getirmifltir. Ancak bu örgüt de üyelerine yönelik a¤›r bask›lar nedeni ile varl›¤›n›
uzun süre devam ettirememifltir (Ifl›kl›, 1990: 310). 1885 y›l›nda kapat›lan bu cemi-
yetin mensuplar› daha sonra Osmanl› Terakki Cemiyeti’ni kurmufllard›r. 1908 y›l›n-
dan sonra özellikle yabanc› sermayeli kurulufllarda ve önemli illerde iflçi dernekle-
rinin say›s›n›n artt›¤› görülmüfltür (Turan, 1990: 156). 

Osmanl› Devleti’nde 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru sanayileflmenin art›k sendika-
lar›n kurulabilece¤i ekonomik ortam› oluflturabilecek düzeye geldi¤i ve yukar›da
say›lan örneklerden de anlafl›laca¤› gibi iflçilerin dernekler (cemiyetler) çat›s› alt›n-
da bir araya gelerek örgütlenmeye bafllad›klar› görülmektedir. I. Meflrutiyet’in ila-
n›ndan itibaren ilk iflçi eylemlerinin bafllad›¤› ve 1872-1906 y›llar› aras›nda 25’e ka-
dar ulaflt›¤› görülmüfltür. Özellikle yabanc› sermaye ortakl›klar›n›n iflyerlerinde yo-
¤unlaflmas› nedeni ile bu eylemleri antiemperyalist düflüncelere ba¤layan görüflle-
rin yan›s›ra, o dönemin a¤›r çal›flma ve olumsuz ekonomik koflullar› karfl›s›nda
oluflan bir tepki olarak de¤erlendiren görüfller de mevcuttur. II. Meflrutiyet’in ya-
ratt›¤› özgürlük ortam› içerisinde iflçiler, dernekler çat›s› alt›nda örgütlenmeyi sür-
dürmüfller ve yaflanan ekonomik sorunlar nedeni ile ödenmeyen ücretlerini alabil-
mek için topluca ifl b›rakma eylemlerine yönelmifllerdir. Nitekim 1908 y›l›nda iflçi
derneklerinin kurulabilmesini yasaklayan ve kurulanlar›n feshedilmesini öngören
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“Tatil-i Eflgal Cemiyetleri Hakk›nda Kanun-u Muvakkat ile 1909 y›l›nda yürürlü¤e
giren Tatil-i Eflgal Kanunu giderek ço¤alan ve sertleflen iflçi eylemlerini yasaklam›fl-
t›r (Altan, 2003: 66-67). 

Temel gerekçesini iflçi hareketlerindeki art›fl›n iktisadi faaliyetleri etkilemesi ve
ülke idaresini zorlaflt›rmas› gibi nedenlerle aç›klayan Tatil-i Eflgal (iflin durdurulma-
s›) Kanunu, çal›flma hayat›na iki yönden s›n›rlama getirmifltir. ‹lk s›n›rlama iflçi ifl-
veren uyuflmazl›klar›n›n çözümünün seçilen temsilciler arac›l›¤› ile çözümlenmesi
iken di¤er s›n›rlama sendikalar›n kapat›lmas› olmufltur. Tatil-i Eflgal Kanunu, iflçi-
nin ifl flartlar›ndan do¤an flikâyetlerinin uzlaflt›rma yolu ile çözüme kavuflturulma-
s›na, bu flekilde uzlaflman›n sa¤lanamad›¤› durumlarda fliddet yoluna gidilmeden
grev yap›lmas›na onay verirken, mevcut iflçi ve iflveren sendikalar›n› feshederek,
sendikalar›n kurulmas›n› yasaklam›flt›r. 

Kurtulufl Savafl› y›llar›nda özellikle yabanc› iflverenlere karfl› yürütülen grevler-
le, millî mücadeleye katk› sa¤lamak hedeflenmifltir. 1923 y›l›n›n ilk aylar›nda Tür-
kiye ‹flçi ve Çiftçi Sosyalist F›rkas›na üye ayd›nlar, ‹stanbul ve yurdun di¤er bölge-
lerindeki iflçi örgütlerini bu örgüt alt›nda toplayarak Türkiye Dernek Birlikleri ‹tti-
had› ad› alt›nda sendikalar› temsil eden bir yap› oluflturmufllard›r. 1923 y›l›nda top-
lanan ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde “‹flçi Grubunu ‹ktisadi Esaslar›” bölümünde, der-
nek hakk›n›n tan›nmas› ve Tatil-i Eflgal Kanunu’nun yeniden iflçilerin haklar›n› ta-
n›mak üzere tetkik ve tanzimi karara ba¤lansa da k›sa bir süre sonra kabul edile-
cek Takrir-i Sükun Kanunu ile sendika hakk› fiilen ortadan kalkaca¤›ndan bu ka-
rar›n uygulamada hiçbir önemi olmam›flt›r (Ifl›kl›, 1990: 314). 

1937 y›l›na kadar yürürlükte kalan Tatil-i Eflgal ve fieyh Sait ‹syan›’n› bast›rmak
amac› ile 1925 y›l›nda kabul edilen Takrir-i Sükûn Kanunlar›, Cumhuriyet’in ilk dö-
neminde sendikalara örgütlenebilme imkân› vermemifllerdir. 1928 y›l›nda iktidar-
daki partiye ba¤›ml› sendika oluflturma çabalar› da olumsuz sonuçlanm›flt›r. 1933’de
Ceza Kanunu ve s›n›f esas›na göre dernek kurulmas›n› yasaklayan 1938 tarihli Ce-
miyetler Kanunu ile sendika hakk› tamamen ortadan kald›r›lm›flt›r. 

II. Dünya Savafl›’ndan sonra de¤iflen koflullara ba¤l› olarak 1946 y›l›nda Cemi-
yetler Kanunu’nda de¤ifliklik yap›larak s›n›f temelli cemiyet kurma yasa¤›n›n kal-
d›r›lmas›, yeni sendikalar›n kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. 1947 y›l›nda kabul edilen 5018
say›l› ‹flçi ve ‹flveren Sendikalar› ve Sendika Birlikleri Hakk›ndaki Kanun’un belir-
ledi¤i çerçeve içerisinde 1947-1960 y›llar› aras›nda çok say›da sendikan›n kuruldu-
¤u görülmüfltür. 1952 y›l›nda ilk iflçi sendikas› konfederasyonu olan Türk-‹fl (Tür-
kiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu) kurulmufltur. Kurulan bu sendikalar›n mali
imkânlar ve örgüt yap›lar› bak›m›ndan yetersiz kald›klar› görülmüfltür (Tokol ve
Alper, 2011: 50). 1952 y›l›nda kurulan Türk-‹fl’i, 1967 y›l›nda Türkiye Devrimci ‹fl-
çi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK), 1970 y›l›nda Milliyetçi ‹flçi Sendikalar› Kon-
federasyonu (M‹SK) ve 1976 y›l›nda da Hak ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonunun
(HAK-‹fi) kurulufllar› izlemifltir. Hukuksal geliflmeleri takiben oluflan kurumsal ya-
p›, dönemin hâkim siyasetinin de bir sonucu olarak artan ölçüde ideolojik bir ya-
p›da flekillenmifltir. 

Türkiye’de iflveren sendikalar›n›n örgütlenmesinin de ayn› dönemlere rastlad›-
¤› görülmektedir. 1958 y›l›nda Koç Toplulu¤unun önderli¤inde kurulan Madeni
Eflya Sanayicileri Sendikas›n›n (MESS) ard›ndan de¤iflik sektörlerden gelen iflveren-
ler sendikal örgütlenmeyi yayg›nlaflt›rmaya çal›flm›fllard›r. 15 Ekim 1961 tarihinde
çeflitli sektörlerden gelen iflverenler MESS ile birlikte ‹stanbul ‹flveren Sendikalar›
Birli¤ini oluflturmufllard›r. 1962 y›l›nda yap›lan II. Ola¤an Genel Kurul’da örgütlen-
menin ülke düzeyinde yap›lmas› ve birli¤in ad›n›n da “Türkiye ‹flveren Sendikala-
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Tatil-i Eflgal Kanunu: I.ve II.
Meflrutiyet’in sa¤lad›¤›
haklar çerçevesinde
yayg›nl›k kazanan grev
eylemlerini yasaklayan,
mevcut sendikalar›
feshederek sendikalar›n
kurulmas›n› yasaklayan
1909 tarihli düzenlemedir.



r› Konfederasyonu” (T‹SK) olarak de¤ifltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 1960 sonras›nda-
ki siyasi kutuplaflman›n bir cephesini de iflçi-iflveren mücadelesi oluflturmufltur. Si-
yasi gerekçelerle al›nan grev kararlar›n› ayn› niteli¤e dayanan lokavt kararlar› takip
etmifltir. Çat›flman›n sona erdi¤i 1980’li y›llarla birlikte d›fla aç›lmac› ekonomi poli-
tikalar›n›n önemli bir aktörü olan iflverenler, çal›flma hayat›n›n düzenlenmesi hu-
susunda etkilerini giderek art›rm›fllard›r. Çal›flma mevzuat›n›n esnek hâle getirilme-
si ve esnek çal›flma modellerinin uygulanmas›, istihdam etmedeki vergi yüklerinin
hafifletilmesi, verimlilik-ücret iliflkisinin kurulmas› iflveren sendikalar›n›n talepleri-
nin ortak noktalar›n› oluflturmaktad›r. 

1961 Anayasas›’nda klasik demokrasinin kiflilere tan›d›¤› hak ve özgürlüklerin
ötesinde ilk kez iktisadi ve sosyal hak ve ödevler, Anayasa maddesi fleklinde dü-
zenlenmifltir. Anayasa’n›n 46. maddesi tüm iflçi ve iflverenler için sendika kurma
hakk›n› tan›yarak özgür sendikac›l›¤›n temel ilkelerini benimsemifltir. 47. madde
ise iflçi sendikalar›na, üyelerinin iktisadi ve sosyal durumlar›n› korumak ve düzelt-
mek amac› ile toplu ifl sözleflmesi yapma ve greve gitme hakk› tan›m›flt›r. 1963 ta-
rihinde 274 say›l› Sendikalar Kanunu ve 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lo-
kavt Kanunu ile toplu ifl iliflkilerinde yeni ve hareketli bir dönemin bafllamas› sa¤-
lanm›flt›r. ‹flçi sendikalar›n›n üye say›lar›n›n 1960’l› y›llar›n sonunda bir milyonu afl-
m›fl olduklar› görülmektedir (Altan, 2003: 73-74). 

1961 Anayasas› ile sosyal haklar›n geniflletildi¤i, sendikal yap›lar›n geliflme gös-
terdi¤i dönem yine askerî bir darbe ile kesintiye u¤ram›fl ve sendikal hareket, ka-
zan›mlar›ndan önemli ödünler vermek zorunda kalm›flt›r. Bu dönemde birçok sen-
dika kapat›lm›fl, ifllevlerine devam eden sendikalar›n etkinli¤i yasal düzenlemeler
ve izlenen ekonomi politikalar› arac›l›¤›yla önemli ölçüde daralt›lm›flt›r (Tokol,
2000: 55). 1983 y›l›nda kabul edilen 2821 ve 2822 say›l› Kanunlar, 274 ve 275 say›-
l› Kanunlar›n yerini alarak daha s›n›rl› bir sendikac›l›k anlay›fl›na ortam haz›rlam›fl-
t›r. 1980 sonras› Türk sendikac›l›k hareketi; bölünmüfllük, yasal s›n›rlamalar ve de-
¤iflen ekonomi politikalar› çerçevesinde zor bir döneme girmifltir. Kamu sendika-
c›l›¤›nda 1980’li y›llar›n sonunda bafllayan tart›flmalar, 2001 y›l›nda kabul edilen
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ile kamu görevlilerinin sendika hakk›na sa-
hip olmas› ile sonuçlanm›flt›r. 

1961 Anayasas› sonras›nda örgütlenme hakk›na iliflkin yasal düzenlemeler hakk›nda bilgi
veriniz.
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Sanayi Devrimi öncesindeki toplum yap›lar›nda

çal›flma iliflkilerini aç›klamak. 

Ekonomik yap›n›n tar›ma dayand›¤› ilk ça¤larda

toplum yap›s›n›n aile ekonomisi ve kölelik düze-

nine dayal› bir yap›da olufltu¤u görülmektedir.

Bu toplum yap›s›nda beden gücüne dayal› ola-

rak çal›flmak ve üretmek köleler ve tutsaklar için

geçerli bir çal›flma anlay›fl›d›r. Çal›flma hür insan-

lar için onur k›r›c› kabul edilmifl ve bu grubun

askerlik, sanat, felsefe ve devlet iflleri ile ilgilen-

dikleri görülmüfltür. 

Orta Ça¤ feodal düzeni geçerlili¤ini 10. ve 15.

yüzy›llar aras›nda sürdürmüfltür. Bu dönemde

senyör, flövalye, derebeyi gibi adlarla ifade edi-

len kiflilerin egemenli¤i alt›nda, daha çok tar›m-

sal faaliyetlerde ailece çal›flan serflerle karfl›lafl›l-

maktad›r. ‹flledikleri toprak ve üretim araçlar›

üzerinde sadece kullan›m hakk›na sahip olan

serfler, çal›flmalar› karfl›l›¤›nda elde ettikleri ta-

r›msal ürünün bir bölümünü kendileri için ay›r›r,

di¤er bölümünü de güvenlik gereksinimlerini

karfl›layan senyörlere aktar›rlard›.

Sanayi Devrimi’nin ekonomik niteli¤ini ifade

eden liberalizmin temel eserini ve slogan›n›

tan›mak. 

1776 y›l›nda Adam Smith taraf›ndan kaleme al›-

nan k›sa ad› ile “Milletlerin Zenginli¤i” (An Inqu-

iry into the Nature and Causes of the Wealth of

Nations) adl› ünlü yap›t, liberal düflüncenin ve

Sanayi Devrimi ekonomik yap›s›n›n temel ilkele-

rini ifade eden bir niteli¤e sahiptir. Dönemin öz-

gürlükleri her fleyin üzerinde tutan anlay›fl›n›

sembolize eden slogan› ise “B›rak›n›z yaps›nlar

B›rak›n›z geçsinler” (“Laissez faire, laissez pas-

ser”) fleklinde özetlenebilir. Bu slogan ile özdefl-

leflen liberal iktisadi düflünce, piyasa dengeleri-

ne sayg› duyulmas›, bunu zedeleyecek her türlü

müdahalenin piyasa güçlerince cezaland›r›laca¤›

ve rekabetçi ortamda fertlerin kendi menfaatleri-

ni gerçeklefltirirken ayn› zamanda toplumun da

zenginleflece¤ine iliflkin tezlerle ekonomik yap›-

y› belirlemeye çal›flm›flt›r. 

‹flçilerin örgütlenmesine iliflkin ilk çabalar› özet-

lemek. 

‹flçilerin örgütlenmesine iliflkin çal›flmalar› iki

kategoride de¤erlendirmek mümkündür. Bun-

lardan ilki örgütlenmenin yasak oldu¤u Fransa

gibi ülkelerde hay›rsever örgütlenmeler yoluyla

kurulan yap›lard›r. ‹flsizlik ve hastal›k gibi konu-

lar la ilgilenen bu kurulufllar›n baz› taleplerde

bulunmas›na da göz yumulmufltur. Bu kurulufl-

lar›n zaman içinde kurduklar› gizli örgütlenme-

lerle etkilerini art›rd›klar› ve çal›flma hayat›n›n

tüm sorunlu alanlar›nda çal›flmalar›n› yayg›nlafl-

t›rd›klar› görülmüfltür. ‹flçilerin örgütlenmesine

iliflkin bir di¤er çal›flma da ‹ngiliz iflçilerinin 1824

y›l›nda parlamentolar›ndan birleflme hakk›n› el-

de edebilmeleri olmufltur. Sanayileflen tüm ülke-

lerde da¤›n›k bir yap›da bafllayan iflçi hareketle-

rinin, uluslararas› karakteri 1864 y›l›nda Lon-

dra’da yap›lan Birinci Enternasyonelin içinde yü-

rütülmüfltür.

Kamu müdahalesini ortaya ç›karan nedenleri

ve kamu müdahalesi niteli¤indeki ilk düzenle-

meleri aç›klamak. 

Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›k›fl›n› takip eden

dönemde ulus devlet uygulamalar›nda müdaha-

lenin zaman› ve etkinli¤i farkl› olsa da devleti

müdahalelerde bulunmaya iten nedenlerin dinî,

insani, askerî, ekonomik, siyasi ve s›n›f yap›s›-

n›n bask›s›ndan kaynaklanan nedenler oldu¤u-

nu ifade edebilmek mümkündür. Bu çerçevede

sosyal politika oluflumuna iliflkin ilk kamu mü-

dahalesi, 1802 y›l›nda ‹ngiltere’de dokuma sa-

nayiinde çal›flan çocuklar›n ifl süreleri ve koflul-

lar› yönünden korunmas›n› öngören ve çocuk

iflçilerin günlük ifl sürelerini 12 saat ile s›n›rlan-

d›ran kanundur.

Basit bir uygulama ile bafllayan bu müdahale an-

lay›fl›n›n çok k›sa bir sürede genifl bir politika

uygulamas›na dönüfltü¤ü görülmüfltür.

Özet
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Türkiye’de geleneksel koruma kurumlar›n› s›ra-

lamak. 

Türk toplum yap›s›n›n en eski ve geleneksel ko-
ruma kurumu ailedir. Tar›m toplumu dinamikle-
rinin a¤›rl›¤›n› korudu¤u süreçten itibaren büyük
aile yap›s›n›n en önemli ve temel koruma kuru-
mu olarak ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bir di¤er
koruma kurumu ise toplumsal yard›mlaflmad›r.
Özellikle ‹slam inanç sisteminin etkileriyle güç-
lenen bu yard›mlaflma anlay›fl›, vak›flar gibi ken-
dine özgü bir kurumsal bir yap›n›n ortaya ç›kma-
s›n› sa¤lam›flt›r. 

‹lk Türk Medeni Kanunu olan Mecellenin içeri¤i-

ni aç›klamak.

Tazminat ve Meflrutiyet Dönemi sosyal politika
geliflmelerinden biri olan Mecelle (1876), ‹flçi-ifl-
veren iliflkilerine liberal ve bireyci görüflçe yak-
laflan düzenlemedir. Ahmet Cevdet Pafla baflkan-
l›¤›ndaki bilim kurulu taraf›ndan haz›rlanan ve
1877 y›l›nda Sultan Abdülhamit taraf›ndan uygu-
lanmaya bafllayan ilk Medeni Kanun olan Mecel-
le, 1926 y›l›nda kabul edilen Medeni Kanuna ka-
dar yürürlükte kalm›flt›r.

Türkiye’de sosyal politika e¤itimine iliflkin altya-

p›n›n nas›l kuruldu¤u ve bu süreçte kimlerin kat-

k› sa¤lad›¤›n› aç›klamak. 

II. Dünya Savafl› sürecinde Nazi Almanya’s›ndan
kaçarak Türkiye’ye gelen Alman profesörlerin ‹s-
tanbul Üniversitesi ‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü
bünyesinde toplumsal gerilimleri azaltmak ve
toplumun bütünlü¤ünü korumak için afl›r› siyasi
ak›mlar›n önlenmesi konusunda verdikleri e¤i-
timlerin Türkiye’de sosyal politika bilincinin ge-
liflmesine önemli katk›lar› olmufltur. Türkiye’de
sosyal politika e¤itimine iliflkin ilk çal›flmalar›n
da bu döneme rastlad›¤› görülmektedir. Üniver-
site reformu ile yurtd›fl›ndan gelen hocalar ara-
s›nda sosyal politika disiplininin Türkiye’de geli-
flimine yapt›¤› katk›lar bak›m›ndan Prof.Dr. Ger-
hard Kessler özel bir öneme sahiptir. Sosyal po-
litikan›n çeflitli meseleleri hakk›nda çok say›da
eser veren ve bu alanda birçok bilim insan›n›n
yetiflmesine katk› sa¤layan Kessler, ülkemizde
sendikac›l›k hareketlerinin geliflmesi ve 1945 y›-
l›ndan itibaren Çal›flma Bakanl›¤› baflta olmak
üzere birçok kurumun oluflumunda önemli kat-
k›lar sa¤lam›flt›r. 

1982 Anayasas›’n›n çal›flma hayat› ve sosyal po-

litikalara iliflkin ilkelerini özetlemek. 

1982 Anayasas›’n›n tüm hak ve özgürlükler aç›-

s›ndan getirilen s›n›rl›l›klar ve devleti güçlendi-

ren hükümleri ile 1961 Anayasas›’n›n özgürlükçü

ruhundan ayk›r› bir niteli¤e sahip oldu¤u söyle-

nebilir. 1982 Anayasas› bir yandan getirdi¤i s›n›r-

lay›c› hükümlerle toplumsal güçlerin ve demok-

ratik mekanizmalar›n güçlenmesini k›s›tlay›c› bir

etki yaratm›fl, di¤er yandan liberal felsefesi ile

devletin sosyal denge ve uzlaflma sa¤lay›c› ro-

lünden uzaklaflmas›na yol açm›flt›r. 1982 Anaya-

sas›’n›n “koruma” ilkesi” yerine “düzenleme” il-

kesini ön plana ç›kard›¤› görülmektedir. Sendika

kurma ve grev hakk›nda önemli s›n›rlamalar ge-

tiren Anayasa, sendikalar›n faaliyetlerini de

önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r. 
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1. Sanayi Devriminin ortaya ç›k›fl› afla¤›daki yüzy›llar-
dan hangisi içinde gerçekleflmifltir?

a. 16. yüzy›l 
b. 17. yüzy›l
c. 18. yüzy›l 
d. 19. yüzy›l 
e. 20. yüzy›l 

2. ‘Burjuvazi’ ekonomik gücünü siyasal güce dönüfl-
türme yollar›n› ararken hangi prensipten yararlanm›flt›r?

a. Do¤al haklar
b. Mutlak haklar
c. Nispi haklar
d. Çekirdek Haklar
e. Temel haklar

3. Literatürde ‘do¤al ay›klanma’ süreci olarak ifade edi-
len süreci savunan düflünürler afla¤›dakilerden hangile-
ridir?

a. Smith - Malthus
b. Malthus - Mill
c. Spencer - Malthus
d. Ricardo - Spencer
e. Smith - Keynes

4. Sosyal liberal düflünce ilk kez hangi ülkede popüler
hale gelmifltir?

a. Türkiye
b. ‹ngiltere
c. ABD
d. Fransa 
e. ‹spanya

5. Kamu müdahalesinin ilk uygulamas›n› içeren ‹ngil-
tere’deki sosyal politika düzenlemesi afla¤›daki alanlar-
dan hangisinde gerçekleflmifltir? 

a. Kad›nlar›n çal›flma koflullar›
b. Madenlerde çal›flma koflullar›
c. Ara dinlenmelerinin düzenlenmesi
d. Çocuklar›n çal›flma süreleri 
e. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i

6. Cumhuriyetin ilan›n›n hemen öncesinde ekonomik
ve sosyal politikalara yön verecek temel ilkelerin belir-
lendi¤i ve tüm sosyal taraflar›n davet edildi¤i organizas-
yon afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Mecelle 
b. Takrir-i Sükun 
c. Dilaver Pafla Nizamnamesi 
d. Tatil-i Eflgal
e. ‹zmir ‹ktisat Kongresi

7. Cumhuriyet döneminin ilk ifl kanunu afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Mecelle
b. 4857 say›l› ‹fl Kanunu
c. 3008 say›l› ‹fl Kanunu
d. 1475 say›l› ‹fl Kanunu
e. 931 say›l› ‹fl Kanunu 

8. Türk sendikac›l›k tarihinin ilk örgütlenmesi afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Tophane ‹flçileri Cemiyeti
b. Telgraf ‹flçileri Cemiyeti 
c. Osmanl› Terakki Cemiyeti 
d. ‹ttihadi Osmanl› Cemiyeti
e. Ameleperver cemiyeti 

9. Türkiye’nin ilk iflçi sendikas› konfederasyonu olan
Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonunun kurulufl
tarihi afla¤›daki seçeneklerden hangisinde do¤ru olarak
verilmifltir?

a. 1936 
b. 1946 
c. 1952 
d. 1963 
e. 1971 

10. Kiflinin sahip oldu¤u servetini belirli bir amaca yö-
nelik olarak kendi mülkiyetinden ç›kararak toplumsal
mülkiyete aktarmas›na ve orada tutmas›na ne ad verilir?

a. Vak›f 
b. Hay›r
c. Lonca 
d. Dayan›flma 
e. Ahi 

Kendimizi S›nayal›m
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“Modern Zamanlar” Filmi ve Dönemsel Bir Çal›fl-

ma ‹liflkileri Yorumlamas›

Modern Zamanlar filmi, sinema tarihi aç›s›ndan sessiz

filmlerin alt›n ça¤›n›n bitifline; sesli filmin, Chaplin’in

itirazlar›na ra¤men, sinema endüstrisinde yay›lmaya

bafllamas›na denk gelmektedir. Filmde ekonomik bu-

nal›m›n etkisindeki ABD anlat›lmaktad›r. Dönemin ça-

l›flma iliflkileri, eme¤in yabanc›laflmas› hicvedilerek, ka-

pitalist ve modernist sistemin elefltirisi yap›lmaktad›r.

...

Fordizm, 20.yüzy›l›n en önemli üretim modellerinden

birisidir ve sanayileflme devrimi sürecinin bir sonucu-

dur (Galanopoulus, 2008). Modelin örgütsel ve düflün-

sel temeli Taylor taraf›ndan at›lm›flt›r. Henry Ford ise,

bu görüflleri sanayiye uygulam›flt›r.

Film, Fordizmin ve modernizmin yükseliflini elefltirmek-

tedir. Genellikle Smith, Weber, Fayol, Taylor gibi klasik

kuramc›lardan düflünsel altyap›s›n› alan Ford’a ithaf edi-

len üretim hatt›, toplumsal planda önemli dönüflümlere

de yol açm›flt›r. Ford’dan çok önce, 1799 y›l›nda Eli

Whitney ve Simon North, Connecticut’taki silah fabrika-

lar›nda üretim hatlar›n› düzenleyerek kitle üretimi yap-

m›flt›r. Daha sonras›nda cep saati, tekstil üretimi gibi

alanlarda da kitle üretimi denenmifltir (Brown, 2005).

Henry Ford önderli¤inde hareketli üretim hatlar›, kitle

üretimi ve bilimsel yönetimin temel etkinlik ilkeleriyle

bir organizasyon gelifltirilmifltir. Fordizm kavram› da bu

ba¤lama iflaret etmektedir (Shilling, 2004). Ford, kendi-

sinden önce yap›lan üretim hatt› sistemi deneyimleri ol-

mas›na karfl›n, bu üretim tarz›n› salt bir üretim yönetimi

sorunu olarak görmemifltir. Y›¤›nsal üreten, kitlesel tü-

keten bir toplum yaratma çabas›nda olmufltur. Bu se-

beple üretim modeline ve arkas›nda yatan toplum mo-

deli üretme çabas›na ismini (Fordizm) verebilmifltir. Y›-

¤›nsal üretim, yürüyen hatlar, zaman bask›s›, otomas-

yon ve h›z artt›kça monotonlaflma, eme¤in yabanc›lafl-

mas› vb. çal›flma sorunlar›n› gündeme getirmifltir.

...

‹nsan ile makine aras›ndaki benzeflimler çok eski dö-

nemlere kadar uzanmaktad›r. ‹nsan› anlamak için ma-

kine metaforu kullan›lmas›n›n yan› s›ra makinelerin ge-

lifltirilmesinde insan bedenin örnek al›nmas› çok s›k

rastlanan bir durumdur. ‹nsanl›¤›n “insan” ve “maki-

ne”yi alg›larken kurdu¤u ba¤, modernizmin yafland›¤›

dönemlerde bir ad›m ileri geçmektedir. Marksist çizgi-

den giderek makinelerin çarklar›yla çal›flan insan›n o

çarklardan biri haline geldi¤i vurgulanmaktad›r. Yapt›¤›

ifle yabanc›laflan ve içsellefltiremeyen insan›n dram› yan-

s›t›lmaktad›r. 

...

Modern Zamanlar, 1930’lu y›llarda Büyük Depresyon

ortam›nda çekilmifltir ve bu dönemi anlatmaktad›r. Film-

de dönemin kaotik ortam›, açl›k, yoksulluk, iflsizlik so-

runlar› ifllenmektedir. Sanayileflme ça¤›nda makinenin

insan› yabanc›laflt›ran etkisine karfl› her sektörden çal›-

flanlar› uyarmaktad›r. Öylesine ki; filmde Chaplin pek

çok farkl› ortamda (fabrikada hat iflçisi, gemi iflçisi, ge-

ce bekçisi, garson) çal›flan olarak görülmektedir. Her

bir ortama iliflkin elefltirisi ortaya koymaktad›r. Boz-

kurt’a göre (2000), Fordizmin yaratt›¤› kitlesel etkiye

karfl› ç›k›lmas›nda ekonomik faktörlerle birlikte insan›

kitlelefltiren, geri plana atan, yabanc›laflt›ran sosyal fak-

törler de rol oynamaktad›r. 

Grace (1952), “teknokrasi ça¤› ve endüstrileflmenin in-

sanl›¤›n deneyimlerini doldurmas›; makinelerin “diz-

ginleri” ele geçirilmesi; insanl›¤›n savafla haz›rlanmas›;

o günlerin duygular›, kargaflalar; ifllerdeki yüksek ifl

devri; montaj hatlar›ndaki monotonluklar”› “Modern Za-

manlar”›n ana temas› olarak belirlemektedir. Film bu

ana temalar üzerinde infla edilmifltir. Yirminci yüzy›l›n

bafllar›nda “modern” üretim tarzlar›, “modern” yaflama

biçimlerini do¤urmufltur. Taylor, Fayol, Weber gibi bi-

limciler temel ilkeleri olufltururken Whitney, North, Ford

gibi sermaye sahipleri de ilkelerin pratik uygulamalar›-

n› gelifltirmifllerdir. Sonuçta geliflmifl ülkelerin sanayi-

leflme h›z›n› artt›ran bir dönem yaflanm›flt›r. Bu h›z ay-

n› zamanda toplumsal dönüflümde de yaflanm›flt›r. Kit-

le üretimi kitle tüketimi yayg›nlaflm›fl, bu durum emek

üzerinde olumsuz etkiler do¤urmufltur. “Modern Za-

manlar”, dönemindeki çal›flma iliflkilerini fiarlo tipleme-

si arac›l›¤›yla elefltiren önemli bir yap›tt›r. Chaplin’in

Modern Zamanlar› bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda ege-

men ideolojileri sorgulamaktad›r. Mülkiyet, itaat, uyma

gibi sosyal etki ajanlar›n› kavramsal tan›mlanmalar›n-

dan, akademik çal›flmalar›ndan önce insanl›¤a haber

vermektedir. Salt bir duyuru olarak de¤il ayn› zamanda

bir erken redci gibidir. 

fiarlo, film boyunca sakar, serseri, rastgele yaflayan bir

gezgin konumundad›r. Avare gezgin görüntüsü aç›k bi-

çimde dönemin h›zla yükselen havas›na isyand›r. Fil-

min genelinde Chaplin’in modernizmin yükselen du-

varlar› aras›nda hapsolacak insan ad›na “insans› özellik-

Okuma Parças›
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ler kontrolsüzlü¤ü de içerir” mesaj›n› vermektedir. ‹n-

san bütünüyle determinist bak›fl aç›lar›yla ele al›n›p tam

ve eksiksiz modellenemez. Nietzsche gibi, hep ileriye

giden, birbiriyle ba¤lant›l› olaylar ve olgular anlay›fl›n›

elefltirmektedir. 

...

2009 y›l›nda çal›flma dünyas› yine bir krizden, iflsizlik-

teki oransal art›fltan, ekonomik adaletsizlikten söz et-

mektedir. O zamandan bu yana de¤iflen makinelerin

boyutlar› olmufl gibi görünmektedir. O dönemin harika

makineleri (gittikçe devleflen üretim makineleri) ile gü-

nümüzün harika makineleri (gittikçe küçülen bilgisa-

yarlar) yaratt›klar› etki ba¤lam›nda çok da farkl›laflma-

maktad›r. 

‹nsanl›¤›n makineler arac›l›¤›yla kofltu¤u “mutluluk yo-

lunda” sorunlar, yine makinelerden kaynaklanmakta gi-

bidir. Bir yandan makinelerin yol açt›¤› refah, geliflme,

ifl yap›l›fl biçimindeki kolayl›klar terk edilemeyecek bir

fayda alan› üretmektedir. Öte yandan makineleflme ya-

banc›laflma, otomasyon, stres, zaman bask›s› gibi olum-

suz etkileri beraberinde getirmifltir. Çözüm makinelerin

iflin içine insan›n mutlulu¤u ile birlikte dahil edildi¤i,

insani de¤er tafl›yan üretim modellerin gelifltirilmesini

iflaret etmektedir.

Kaynak: Kamil ORHAN, “Modern Zamanlar” Filmi

ve Dönemsel Bir Çal›flma ‹liflkileri Yorumlamas›”,

Çal›flma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2010/1,

Say›:24, 133-152.

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sanayi Devrimi ve Sosyal
Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sanayi Devrimi ve Sosyal
Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikaya Yön
Veren Düflünce Ak›mlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Politikaya Yön
Veren Düflünce Ak›mlar›” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kamu Müdahalesinin
Do¤uflu ve Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Dönemi Sosyal
Politikas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Dönemi Sosyal
Politikas›” konusunu yeniden gözden geçirin

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye’de Sendikac›l›¤›n
Tarihsel Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türkiye’de Sendikac›l›¤›n
Tarihsel Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Cumhuriyet Öncesi Dö-
nemde Sosyal Politika” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1 

Sanayi Devrimi’nin ortaya ç›kmas›nda rol alan unsurlar
daha önceki dönemlerde ortaya ç›km›fl, çeflitli safhalar-
dan geçerek ve birbirini tamamlayarak biriken bilimsel
ve teknolojik bilgiler iktisadi ve sosyal hayat› etkileyen
bir güç hâline gelebilmifltir. Bu çerçevede Haçl› Seferle-
ri, co¤rafi keflifler ile deniz ticaret yollar›n›n keflfedilme-
si, Rönesans ve Reform Hareketleri 18. yüzy›ldaki gelifl-
melere altyap› haz›rlayan baz› ilerlemeler olarak de¤er-
lendirilebilir.

S›ra Sizde 2 

1750 y›l›na girilirken ‹ngiltere’de az say›da da olsa bu-
har makinesinin kullan›ld›¤› bilinmektedir. ‹ngiliz New-
comen ve Savery’nin üzerinde çal›flt›klar› buhar maki-
nesi 1750’li y›llara kadar geliflerek basit bir pompa flek-
line dönüflmüfltü. 1750-1800 y›llar› aras›nda Sanayi Dev-
rimi’nin temelini teflkil edecek bulufllar›n birbiri ard›na
ortaya ç›k›fl›na flahit olunmufltur. Franklin 1752’de para-
toneri, 1754’te Black karbonik asidi bulmufl, 1764’te
Hagreaves, dokuma sanayinde büyük bir dönüflüm ya-
ratan otomatik mekik mekanizmas›n› üretime uyarla-
m›flt›. 1769 y›l› buhar makinesinin en geliflmifl formu-
nun sanayi üretiminde kullan›lmaya bafllad›¤› y›l ol-
mufltur. ‹skoçyal› mucit James Watt taraf›ndan gelifltiri-
len buhar makinesi, sanayi üretiminde o güne dek kul-
lan›lanlar›n en baflar›l›s› idi. 1770 y›l›nda Robert Owen’›n
orta¤› Arkwrighe, tekstil sanayinde su gücü ile iflleyen
makinay› üretime sokarken, Priestley, 1774’te oksijeni,
Volta, 1800 y›l›nda pili bularak teknolojik geliflmelerin
belirleyicisi oldular.

S›ra Sizde 3 

Sanayi Devrimi’nin çal›flma iliflkilerinde yaratt›¤› sorun
da uzayan çal›flma süreleridir. Üretimde yeni bulufllar›n
h›z› ile makine teknolojilerinin paralel ilerleme göster-
mesi, bu yap›n›n iflsiz b›rakt›¤› emek s›n›f›n›n sürekli
büyümesine neden olmufltur. ‹flsiz kalanlara yönelik si-
gorta ve benzeri devlet korumalar›n›n bulunmay›fl›, bu
grubun kendi içerisindeki rekabeti art›rm›fl ve çal›flma
sürelerinin 15-18 saate kadar uzad›¤› görülmüfltür. Sa-
nayi üretiminin yüksek, seri ve ucuz üretim anlay›fl›n›n
sermayeye tan›nan ekonomik özgürlükler ile güvence
alt›na al›nmas›, çal›flman›n insani karakterinin yok ol-
mas›na neden olmufltur. Uzun çal›flma sürelerine 19.
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kad›n ve çocuklar›n da mu-
hatap olmas› toplumsal yap›da k›sa zamanda olumsuz
etkilerin ortaya ç›kmas›na da neden olmufltur.

S›ra Sizde 4

Ütopik sosyalistler, üretim araçlar›n›n ortak kullan›m›na
dayanan bir ekonomik sistemi hedefleyenlerdir. Onlara
göre üretim ekonomik planlamaya dayanacak ve yara-
t›lan servet üreticilerin ihtiyaçlar›na uygun da¤›t›lacak-
t›r. Ütopik sosyalistler, ideal toplumu fliddet ve ihtilal
yolu ile de¤il, ikna ve e¤itim yöntemi ile gerçeklefltir-
meyi amaçlam›fllard›r. Her türlü s›n›f savafl›n› ve dikta-
törlü¤ünü reddeden anlay›fl›n önemli temsilcileri ara-
s›nda Saint Simon, Charles Fourier ve Robert Owen sa-
y›labilir.

S›ra Sizde 5

Osmanl› Devleti’nde bir nevi üretim ve tüketim birli¤i
niteli¤i tafl›m›fl olan aile, kiflilerin sosyal risklere karfl›
korunmas› bak›m›ndan çok önemli bir rol oynam›fl; ai-
le içi yard›mlaflma, sosyal güvenlik sisteminin temelini
oluflturmufltur. Üretimin a¤›rl›kl› olarak tar›m sektörün-
de gerçekleflmesi, gelenekler, dinî inançlar ve pederfla-
hi aile kurallar›, ailenin bölünmeden geleneksel bir ko-
ruyucu olarak güç kazanmas›nda etkili olmufltur.

S›ra Sizde 6

Liberal politikalar›n uyguland›¤› dönem boyunca özel
sektör ile sanayileflmeyi teflvik amac› ile devlet taraf›n-
dan kurumsal ve yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r. Sa¤la-
nan teflviklere ra¤men sermaye ve giriflimci eksikli¤i,
1929 y›l›na kadar devam eden eski gümrük rejimi, d›fl
borçlar ve 1929 ekonomik bunal›m› özel sektöre daya-
l› sanayileflme çabalar›n›n sonuçsuz kalmas›na neden
olmufltur. 1932 y›l›ndan sonra uygulanan devletçi sana-
yileflme politikalar› sanayileflmenin finansman›n›n ka-
mu kaynaklar›ndan sa¤lanmas›n›, bunun yan›nda özel
sektörün desteklenmesini öngörmüfltür.

S›ra Sizde 7

1980’li y›llara kadar süren sosyal hizmetlerin yürütümü-
ne iliflkin kurumlararas› da¤›n›kl›k 1983 y›l›nda 2828 sa-
y›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu-
nu ile giderilmifl ve bu alana iliflkin mevzuat›n birleflti-
rilerek hizmetlerin tek çat› alt›nda toplanmas› sa¤lan-
m›flt›r. Kurum korunmaya muhtaç çocuklara, sakatlara,
kimsesiz ve yafll›lara koruma garantisi sa¤lamaktad›r.
Ülke çap›nda faaliyet gösteren yurtlar ve huzurevleri
arac›l›¤›yla sa¤lanan sosyal hizmetler, gönüllü kurulufl-
lar ile ifl birli¤i içerisinde sosyal refah hizmetlerinin et-
kinlefltirilmesi amac›n› tafl›maktad›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 8

1961 Anayasas›’nda klasik demokrasinin kiflilere tan›d›-
¤› hak ve özgürlüklerin ötesinde ilk kez iktisadi ve sos-
yal hak ve ödevler Anayasa maddesi fleklinde düzen-
lenmifltir. Anayasa’n›n 46.maddesi tüm iflçi ve iflveren-
ler için sendika kurma hakk›n› tan›yarak özgür sendi-
kac›l›¤›n temel ilkelerini benimsemifltir. 47. madde ise
iflçi sendikalar›na, üyelerinin iktisadi ve sosyal durum-
lar›n› korumak ve düzeltmek amac› ile toplu ifl sözlefl-
mesi yapma ve greve gitme hakk› tan›m›flt›r. 1963 tari-
hinde 274 say›l› Sendikalar Kanunu ve 275 say›l› Toplu
‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile toplu ifl iliflki-
lerinde yeni ve hareketli bir dönemin bafllamas› sa¤lan-
m›flt›r. ‹flçi sendikalar›n›n üye say›lar›n›n 1960’l› y›llar›n
sonunda bir milyonu aflm›fl olduklar› görülmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹stihdam ve iflsizlik kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
‹flsizli¤in ekonomik, bireysel ve toplumsal etkilerini listeleyebilecek,
‹flsizlikle mücadelede sosyal politikalar›n yeri ve önemini aç›klayabilecek, 
Ücret kavram›n› ve ücretin unsurlar›n› tan›mlayabilecek,
Devletin ücretin korunmas›na iliflkin getirdi¤i düzenlemeleri aç›klayabilecek,
Düzgün ifl kavram›n› tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• ‹stihdam
• ‹flsizlik
• Tam ‹stihdam 
• Çal›flma Hakk› 
• ‹flsizlikle Mücadele
• Aktif ‹stihdam Politikalar›

• Pasif ‹stihdam Politikalar›
• Ücret
• Ücret Hakk›
• Sosyal Ücret
• Çal›flma Koflullar›
• Düzgün ‹fl

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N

Sosyal Politika

• ‹ST‹HDAM VE ‹fiS‹ZL‹K:
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• ‹ST‹HDAMIN KORUNMASI VE
‹fiS‹ZL‹KLE MÜCADELEDE SOSYAL
POL‹T‹KALARIN YER‹ VE ÖNEM‹

• ÜCRET VE ÜCRETE ‹L‹fiK‹N
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HAKKI
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DÜZENLEMELER

‹stihdam, ‹flsizlik,
Ücretler ve Çal›flma
Koflullar›
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‹ST‹HDAM VE ‹Sfi‹ZL‹K: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
‹stihdam, bir taraftan do¤rudan insana odaklanmas› sebebiyle sosyal politikan›n,
di¤er taraftan üretimi gerçeklefltiren ve ekonomik de¤er yaratan emek unsurunu
ele almas› aç›s›ndan iktisad›n ilgi alan›na girmektedir. Ancak sosyal politikac›lar is-
tihdam› bir amaç olarak kabul ederken iktisatç›lar, gelir hedefine ulaflman›n bir
arac› fleklinde de¤erlendirmektedir (Serter, 1993: 3). Bu ba¤lamda, istihdam konu-
sunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdi¤i flüphesizdir. Dolay›s›yla konunun
çok yönlü olarak ele al›nmas› gerekmektedir. 

Her fleyden önce, toplumdaki her birey yaflam›n› ve hatta bakmakla yükümlü
oldu¤u ailesinin yaflam›n› devam ettirebilecek bir gelir düzeyine sahip olabilmek,
manevi yönden geliflip olgunlaflabilmek ve psikolojik aç›dan tatmin olabilmek için
çal›flmak zorundad›r. Baflka bir ifadeyle, istihdam içinde yer alabilmek milyonlar-
ca insan için yaln›zca temel ve -ço¤unlukla- yegane gelir kayna¤› de¤il, ayn› za-
manda sosyal var olma ve öz sayg› kayna¤›d›r (Deacon, 2011: 412). Bu çerçeveden
bak›ld›¤›nda, çal›flma hakk› yaflama hakk›n›n devam› niteli¤indedir. 

Di¤er taraftan, toplumun sundu¤u olanaklardan (e¤itim, sa¤l›k, güvenlik vb.),
üretti¤i mal ve hizmetlerden yararlanan birey topluma karfl› borçlanmaktad›r. Bire-
yin topluma olan borcunu ödemesinin en temel yolu çal›flmas›, baflka bir ifadeyle
istihdama kat›lmas›d›r. Öte yandan, çal›flmayan birey kendini ifle yaramaz hissede-
cek; bilgi ve yeteneklerini kullanamamas› yüzünden topluma hiçbir katk›da bulu-
namayacakt›r. Bu sebeple, toplum içinde sayg› görmeyerek kin ve nefret duygula-
r› ile dolacakt›r. 

Sosyal politikan›n temel ilgi alanlar›ndan biri olan istihdam› genifl ve dar anlam-
da olmak üzere iki flekilde tan›mlamak mümkündür. Genifl anlamda istihdam,
“üretim faktörlerinin (emek, sermaye, do¤al kaynaklar, müteflebbis) üretime sevk
edilmesi, yani çal›flmas›/çal›flt›r›lmas›” (Ülgener, 1991: 73) fleklinde tan›mlanmakta-
d›r. Bir ülkenin belirli bir anda sahip oldu¤u üretim faktörlerinin tamam›, o ülke-
nin üretim olanaklar›n› oluflturmaktad›r. Bu ba¤lamda, genifl anlamda istihdam
“üretim faktörlerinin belirli bir dönem (genellikle bir y›l) içerisinde kullan›lma
derecesi” (Hesapç›o¤lu, 1994: 287) olarak da ifade edilebilmektedir. 

Genifl anlamda istihdam kavram›, tüm üretim faktörlerini kapsarken dar anlam-
da istihdam ile üretim faktörleri içinde sadece emek unsuru dikkate al›nmaktad›r.
Dolay›s›yla, dar anlamda istidam› “eme¤in üretimde kullan›lmas› ya da gelir sa¤la-
mak amac›yla çal›flmas›/ çal›flt›r›lmas›” (Hesapç›o¤lu, 1994: 287) fleklinde tan›mla-
mak mümkündür. 

‹stihdam, ‹flsizlik, Ücretler
ve Çal›flma Koflullar›

Üretim Faktörleri: Üretimin
gerçekleflmesi için gerekli
unsurlard›r. Dolay›s›yla
üretim, bu faktörlerin mal ve
hizmet hâline dönüflümünü
ifade etmektedir. Üretim
faktörleri, do¤al kaynaklar,
sermaye, emek ve
müteflebbis (giriflimci)
fleklinde s›ralanabilir.



Sosyal politika aç›s›ndan istihdam konusunun merkezinde insan vard›r. ‹nsan›
sadece üretimi gerçeklefltiren bir makine olarak görmek mümkün de¤ildir. ‹stekle-
ri, amaçlar› ve be¤enileri olan insan istihdam imkânlar›n› de¤erlendirirken tercihle-
rini serbestçe ortaya koymaktad›r. Ancak bu noktada ücret düzeyi, çal›flma koflulla-
r›, iflin ilgi alan›na dahil olup olmamas›, ifli sevmesi ya da sevmemesi gibi birtak›m
faktörlerin bireyin ifl seçiminde etkili oldu¤u görülmektedir (Serter, 1993: 38). 

Bir ekonominin yeterli biçimde iflleyip ifllemedi¤i yaratt›¤› istihdam hacmi ile
do¤rudan ba¤lant›l›d›r (Aren, 1992: 1). Ayr›ca gerek genifl anlam› gerekse dar an-
lam›yla olsun istihdam ile millî gelir aras›nda yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. Bu-
na göre, istihdam düzeyi yükseldikçe millî gelir de artmaktad›r. Ancak istihdamda-
ki art›fllar millî gelire her zaman ayn› oranda yans›mamaktad›r. Özellikle tam istih-
dam düzeyine yaklafl›ld›kça, istihdam düzeyindeki art›fllar millî gelirde daha düflük
oranda art›fllara neden olmaktad›r. Bu noktada, konunun daha iyi anlafl›lmas› aç›-
s›ndan tam istihdam kavram›n› aç›klamak yerinde olacakt›r. 

Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümü üretime kat›l›yor ise tam istihdam du-
rumu söz konusudur. Tam istihdam durumunda ekonominin mevcut üretim po-
tansiyelinden tam olarak yararlan›lmaktad›r. Baflka bir ifadeyle, ekonomide at›l ya
da çal›flmayan kapasite bulunmamaktad›r. Bununla birlikte, tam istihdam sadece
emek faktörü dikkate al›narak; cari ücret düzeyi ve mevcut çal›flma koflullar›nda
çal›flmak isteyen herkesin ifl buldu¤u istihdam düzeyi (Aren, 1992: 5; Serter, 1993:
32) olarak da tan›mlanabilmektedir. Pratikte böyle bir durum, iflgücü piyasas›nda
en az ifl arayanlar kadar bofl yer bulunmas› fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak
tam istihdam genel olarak teorik bir durumdur. Bu sebeple, tam istihdam duru-
munda %3-5 oran›nda bir iflsizli¤in varl›¤› kabul edilmektedir. Hemen hemen bü-
tün ülkelerde yer ve ifl de¤ifltirmeler, iflgücü piyasas› hakk›ndaki bilgisizlik, iflgücü
arz› ve talebinin ayn› zamanda karfl›laflamamas› gibi nedenlerden kaynaklanan ifl-
sizlik tam olarak ortadan kald›r›lamamaktad›r (Talas, 1997: 138). Ayr›ca, tam istih-
dam gerek yaratt›¤› istihdam hacmi gerekse millî gelirle iliflkisi bak›m›ndan sabit
bir düzey olarak düflünülmemelidir. Her fleyden önce, genel olarak her ülkede nü-
fus giderek ço¤almakta ve buna paralel olarak çal›flma ça¤›ndaki bireylerin say›s›
artmaktad›r. Dolay›s›yla, tam istihdam›n sa¤lanmas› ve sürdürülmesi için istihdam
hacminin sürekli olarak geniflletilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yap›lan yat›r›m-
lar, sermaye donan›m›n› gelifltirerek ayn› zamanda millî gelirin de büyümesi sonu-
cunu do¤uracakt›r.
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Millî Gelir: Bir ekonominin
belirli bir dönemde üretti¤i
mal ve hizmetlerin
toplam›d›r.

‹ST‹HDAM

GEN‹fi ANLAMDA DAR ANLAMDA

Üretim faktörlerinin (Emek, Sermaye, Do¤al

Kaynaklar, Giriflimci) gelir sa¤lamak amac›yla

çal›flmas›/ çal›flt›r›lmas›.

Üretim faktörlerinden biri olan eme¤in gelir

sa¤lamak amac›yla çal›flmas›/ çal›flt›r›lmas›.

TAM ‹ST‹HDAM

GEN‹fi ANLAMDA DAR ANLAMDA

Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümünün

üretime kat›lmas›. 

Ekonominin mevcut üretim potansiyelinden

tam olarak yararlan›lmas›.

Mevcut çal›flma koflullar› ve cari ücret düze-

yinde çal›flmak isteyen herkesin ifl buldu¤u is-

tihdam düzeyi.

Genel olarak %3-5 düzeyinde bir iflsizlik kabul

edilir. (Do¤al ‹flsizlik Oran›)

Tablo 3.1
Kavramsal Çerçeve:
‹stihdam ve Tam
‹stihdam

Do¤al ‹flsizlik Oran›: ‹flgücü
piyasas›n›n etkinli¤ini
ölçmede kullan›lan teorik bir
araçt›r. Geçici, konjonktürel
ve yap›sal faktörler
sebebiyle bir iflgücü
piyasas›nda yüzde yüz
istihdam›n sa¤lanamamas›
ve iflgücünün küçük bir
bölümünün (% 3-5) iflsiz
olmas› durumunu
tan›mlamaktad›r.



Di¤er taraftan, bir ülkede mevcut üretim faktörlerinin tamam›n›n kullan›lmama-
s› eksik istihdam olarak adland›r›lmaktad›r. Baflka bir ifadeyle, eksik istihdam du-
rumunda üretim faktörlerinin bir k›sm› üretime kat›lmamaktad›r. Bu durumun ne-
deni genel olarak talep yetersizli¤idir (Aren, 1992: 1; Serter, 1993: 18). 

Eksik istihdam üretim faktörleri içinde yaln›zca emek faktörü dikkate al›nd›¤›n-
da; “istihdam edilmekte olan bireyin çal›flma gücü ve arzusu oldu¤u hâlde hâliha-
z›rda çal›flt›¤›ndan daha fazla çal›flamamas› ya da daha geliflmifl flartlar alt›nda ça-
l›flmas› veya baflka bir mesle¤e geçmesi hâlinde verimlili¤inin artmas›” (Serter,
1993: 18- 19) fleklinde de tan›mlanabilmektedir. Eksik istihdam belirlenmesi ve öl-
çümü aç›s›ndan uzun süre tart›fl›lan bir kavram olmufltur. Ancak genel olarak ikili
bir yap› içinde yorumlanmaktad›r (Aren, 1992: 2- 3; Serter, 1993: 19): 

Görülebilen Eksik ‹stihdam: Normal çal›flma sürelerinin alt›nda çal›fl›lmas›d›r.
Bu durumda, istihdam edilen bireyler arzu etmedikleri hâlde k›smi süreli çal›flmak-
tad›r. Daha çok geliflmifl ülkelerde görülmekte olan bu tip eksik istihdam›n bafll›-
ca sebebi talep yetersizli¤idir. 

Görülemeyen Eksik ‹stihdam: Gizli eksik istihdam olarak da adland›r›lan görü-
lemeyen eksik istihdam durumu, çal›flma sürelerinde bir k›s›tlama olmad›¤› hâlde
istihdam edilen iflgücünün çal›flma karfl›l›¤›nda elde etti¤i gelirin düflük olmas› ya
da çal›fl›lan iflin niteli¤inin, bireyin kapasitesini, e¤itim düzeyini ve vas›flar›n› tam
olarak kullanmas›na olanak vermemesi fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ço¤unluk-
la geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan söz konusu olan bu tip eksik istihdam›n ne-
deni talep yetersizli¤inin yan› s›ra sermaye donan›m›n›n da yetersiz olufludur. Do-
lay›s›yla, geliflmekte olan ülkelerde istihdam hacminin art›r›lmas›, hem talebin hem
de sermaye donan›m›n›n art›r›lmas› fleklinde topyekûn bir kalk›nma sorunu fleklin-
de ortaya ç›kmaktad›r. 

Eksik istihdamda olanlar neden iflsiz say›s›na dahil edilmezler? 

‹stihdam konusunda üzerinde durulmas› gereken bir di¤er kavram da afl›r› is-
tihdamd›r. Afl›r› istihdam, emek arz›n›n emek talebini karfl›layamad›¤› konjonktüre
özgü bir durum olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Baflka bir ifadeyle, afl›r› istihdam bir
ülkedeki mevcut eme¤in tamam› kullan›lmas›na ra¤men, talebin karfl›lanamamas›
anlam›na gelmektedir. 
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1

EKS‹K ‹ST‹HDAM

AfiIRI ‹ST‹HDAM
Bir ülkedeki mevcut eme¤in tamam›n›n kullan›lmamas›

GÖRÜLEB‹L‹R EKS‹K 

‹ST‹HDAM

GÖRÜLEMEYEN EKS‹K

‹ST‹HDAM

• Çal›flma süreleri, normal

çal›flma sürelerinin alt›nda

• Bireyler, arzu etmedikleri

hâlde k›smi süreli çal›flmak-

tad›r.

Nedeni: TalepYetersizli¤i

Örnek: 1929 Bunal›m›

• Çal›flma sürelerinde bir k›-

s›tlama yok

• Çal›flma karfl›l›¤›nda elde

edilen gelir düflük

• Çal›fl›lan iflin niteli¤i, bireyin

nitelikleri ve üretken kapa-

sitesini kullanmas›na imkân

vermiyor.

Nedeni: Talep Yetersizli¤i, Ser-

maye Donan›m› Yetersizli¤i

• Bir ülkedeki mevcut eme-

¤in tamam› kullan›lmas›na

ra¤men, talebin karfl›lana-

mamas›

Örnek: II. Dünya Savafl› -

Almanya

Tablo 3.2
Kavramsal Çerçeve:
Eksik ‹stihdam ve
Afl›r› ‹stihdam



‹stihdam ve ilgili kavramlar›n tan›mlanmas›ndan sonra, konumuz aç›s›ndan te-
mel oluflturan iflsizlik kavram› üzerinde durulacakt›r. ‹flsizlik, bireyi ve toplumu te-
mel alarak iki farkl› flekilde tan›mlanabilir. Toplum aç›s›ndan iflsizlik, üretici kay-
naklar›n bir bölümünün kullan›lamamas› anlam›na gelmektedir (Talas, 1997: 129).
Birey aç›s›ndan ise iflsizlik, çal›flma iste¤inde, gücünde ve çal›flmaya haz›r bir du-
rumda olan bireyin, cari ücret ve mevcut çal›flma koflullar›nda belirli sürelerle ifl
aramas›na ra¤men bulamamas› durumu olarak tan›mlanabilir (Ülgener, 1991: 113). 

Bununla birlikte, ILO iflsizli¤i tan›mlarken üç temel unsurdan yola ç›kmakta-
d›r (Gündo¤an ve Biçerli, 2003: 202- 203; Lordo¤lu ve Özkaplan, 2003: 393). Bu
unsurlar; 

• ‹fl Sahibi Olmama (‹fli Yok); ücretli ya da kendi hesab›na çal›flma fleklinde
istihdam edilmemifl olanlar. 

• ‹fl Arama; belirli bir süre önce ifl arama yönünde belirgin ad›mlar atm›fl
olanlar.

• ‹fle Bafllamaya Haz›r Olma; referans dönemi boyunca ücretli ya da kendi
hesab›na çal›flma fleklinde istihdam edilmeye haz›r olanlar fleklindedir. 

‹ST‹HDAMIN KORUNMASI VE ‹fiS‹ZL‹KLE
MÜCADELEDE SOSYAL POL‹T‹KALARIN YER‹ VE
ÖNEM‹ 
Küresel geliflmeler her alanda oldu¤u gibi iflgücü piyasalar›n› da derinden etkilemifl
ve iflsizlik sorununun geliflmifllik düzeyi ne olursa olsun dünya çap›nda tüm ülkele-
rin ortak sorunu hâline gelmesine neden olmufltur. ILO’nun dünya iflgücü piyasala-
r›nda ortaya ç›kan geliflme ve e¤ilimlerini yorumlad›¤› Küresel ‹stihdam E¤ilimleri
2014 Raporu’na göre; dünya genelinde 2013 y›l›nda önceki y›la göre yaklafl›k 5 mil-
yon kifli daha iflsiz kalm›fl ve toplam iflsiz say›s› küresel düzeyde yaklafl›k 202 milyo-
na ulaflm›flt›r (ILO, 2014, 11). Bu durum, istihdamdaki art›fl›n iflgücündeki geniflleme-
yi yeterince karfl›layamad›¤›n› göstermektedir. Bununla birlikte, 2013 y›l› küresel ifl-
sizlik oran› %6,0 olarak gerçekleflmifltir. 2014 y›l› için küresel iflsizlik oran› %6,1 ola-
rak öngörülmektedir. Küresel iflsizli¤in yak›n gelecekte kriz öncesindeki düzeye ge-
rileme ihtimali oldukça düflüktür. 

ILO 2014 Küresel ‹stihdam E¤ilimleri (Global Employment Trends 2014: The Risk of a
Jobless Recovery) Raporu’nun tam metnine http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-
lic/___dgreports/___dcomm/___publ/documents/publication/wcms_233953.pdf linkin-
den ulaflabilirsiniz.

‹flsizli¤in küresel, yap›sal, kal›c› ve yayg›n bir problem hâline gelmesi, bu prob-
lemin sosyal politikan›n temel ilgi alanlar› aras›na girmesine yol açm›flt›r. Sosyal
politika aç›s›ndan iflsizler sadece bir istatistikten ya da bir ekonomik veriden iba-
ret de¤ildir. Söz konusu rakamlar›n bir de gerçek yüzleri, adlar›, hikâyeleri, geçin-
dirmekle yükümlü olduklar› aileleri vard›r.

Özellikle 1970’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren büyümenin ayn› oranda istihdam
art›fl› sa¤layamad›¤› ve iflsizli¤in artt›¤›, ülke ekonomilerinin krizler karfl›s›nda daha
k›r›lgan hâle geldi¤i ve buna ba¤l› olarak çok say›da insan›n ayn› anda iflsiz kald›¤›,
iflsiz kal›nan sürelerin uzad›¤›, özellikle gençlerin, kad›nlar›n ve engellilerin yüksek
oranda iflsizlik riski ile karfl› karfl›ya kald›¤› ve küresel ekonomide yarat›lan ifllerin
büyük bir k›sm›n›n niteliksiz ifller olmas› nedeniyle çal›flan ama yoksul olan insan
say›s›n›n artt›¤› görülmektedir. Bu geliflmelerin etkisiyle geliflmifl ve geliflmekte olan
pek çok ülke, istihdam› gelifltirmek veya en az›ndan sürdürülebilir bir düzeyde tut-
mak, iflsizlikle mücadele etmek ve bunun yan›nda iflsizli¤in sosyo-ekonomik yaflam-
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Referans Dönemi:
Tan›mlanm›fl bir zaman
dilimi, bir hafta veya bir
gündür. Türkiye iflgücü
piyasas›na iliflkin istatistiki
verileri Hane halk› ‹flgücü
Anketleri arac›l›¤›yla her
ay›n on beflinde yay›nlayan
Türkiye ‹statistik Kurumu,
referans haftas› olarak her
ay›n pazartesi ile bafllay›p,
pazar ile biten ilk haftas›n›
almaktad›r.
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da y›k›c› etkiler yaratmas›n› önlemek amac›yla aktif ve pasif istihdam politikalar›
üretme çabas›na girmifltir. Bununla birlikte, istihdam›n korunmas› ve iflsizlikle müca-
dele bugün oldu¤u gibi gelecekte de refah kavram›na odaklanan tart›flmalar›n temel
hareket noktalar›ndan biri olmaya devam edecektir (Deacon, 2011: 412). 

ILO’nun 2014 Küresel ‹stihdam E¤ilimleri Raporuna göre; 2013 y›l›nda, 375 milyon iflçi
(toplam küresel istihdam›n %11,9’u) çal›flmas› karfl›l›¤›nda günlük 1,25 $’dan; 839 milyon
iflçi (toplam küresel istihdam›n %26,7’si) ise günlük 2 $’dan daha az gelir elde etmektedir
(ILO, 2014: 12). Çal›flt›¤› hâlde yeterli gelir elde edemeyen bu insanlar, çal›flan yoksullar
olarak tan›mlanmaktad›r.

Çal›flma Hakk› ve Çal›flma Hakk› Çerçevesinde Düzenlenen
Sosyal Politika Tedbirleri 
Çal›flman›n sadece bir zorunluluk veya özgürlük meselesi olmay›p ayn› zamanda
bir hak oldu¤u düflüncesi (Koray, 2005: 195), bu hakk›n korunmas› gereklili¤ini de
beraberinde getirmifltir. Bireyin çal›flma ve iflini serbestçe seçme hakk›n›n ulusal ve
uluslararas› anlamda korundu¤u görülmektedir. Uluslararas› koruma kapsam›nda
de¤erlendirilebilecek en temel belgeler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve Eko-
nomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’dir (Tokol ve Alper, 2011: 106). ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesine göre “herkesin çal›flma, iflini özgür-
ce seçme, adil ve elveriflli koflullarda çal›flma ve iflsizli¤e karfl› korunma hakk› var-
d›r.” Bununla birlikte, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 6. mad-
desine göre “bu sözleflmeye taraf olan devletler, herkesin özgürce seçti¤i veya be-
nimsedi¤i bir iflte çal›flarak hayat›n› kazanma f›rsat›na sahip olma hakk›n› içeren
çal›flma hakk›n› tan›r ve bu hakk› korumak için uygun giriflimlerde bulunur.” Bu-
nunla birlikte, 1982 Anayasas›’n›n 2. maddesinde sosyal bir hukuk devleti olarak
tan›mlanan ülkemizde de çal›flma hakk›, Anayasa’n›n 49. maddesinde düzenlenmifl
ve böylece ulusal anlamda korunmufltur. Buna göre “çal›flma herkesin hakk› ve
ödevidir. Devlet, çal›flanlar›n hayat seviyesini yükseltmek, çal›flma hayat›n› gelifltir-
mek için çal›flanlar› korumak, çal›flmay› desteklemek ve iflsizli¤i önlemeye elverifl-
li ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri al›r.” 

Çal›flma hakk›, birçok sosyo-ekonomik hakk›n ba¤land›¤› çok temel bir hak ko-
numundad›r (Koray, 2005: 195). Bu nedenle, sosyal devlet anlay›fl› içinde ve uygu-
lamalar›nda çok önemli bir yere sahiptir. Çal›flma hakk›n› kabul eden sosyal devlet
anlay›fl› içinde devlet, iflgücünün e¤itiminden ifl bulmaya, çal›flma koflullar›n›n iyi-
lefltirilmesinden iflsizlik sigortas›na kadar pek çok alanda sosyal politika oluflturma-
l›d›r. Çal›flma hakk› çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri, sadece ifl-
gücü piyasas›na aktif kat›l›m sürecini, baflka bir ifadeyle çal›flma dönemini de¤il,
ayn› zamanda çal›flma öncesi ve sonras› dönemleri de kapsamak zorundad›r.

Çal›flma hakk› çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri flu flekilde s›-
ralanabilir (Koray, 2005: 196-197):

• Yeterli istihdam imkânlar›n›n yarat›lmas› 
• Yaflam boyu ö¤renme perspektifi içinde mesleki e¤itim yoluyla insan gü-

cü kayna¤›n›n niteliklerinin gelifltirilmesi 
• ‹fl arayanlar ile iflgücü arayanlar›n buluflturulmas› 
• Çal›flma hayat›nda ifl güvencesi ve koruyucu standartlar›n sa¤lanmas› 
• Çal›flma hayat›nda belirli bir gelir güvencesinin sa¤lanmas› 
• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›n›n iyilefltirilmesi 
• Ücretlilere örgütlenme hakk›n›n kazand›r›lmas› 
• Aktif ve pasif istihdam politikalar› arac›l›¤›yla iflsizlik karfl›s›nda koruma 
• Sosyal güvenlik sistemi ile iflgücünün sosyal risklere karfl› korunmas› 
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Yaflam Boyu Ö¤renme: Okul
öncesi dönemden emeklilik
sonras› döneme kadar tüm
yetenek ilgi, bilgi, yetenek ve
niteliklerin kazan›lmas› ve
yenilenmesi perspektifini
ifade etmektedir.

Çal›flma hayat›nda belirli bir
gelir güvencesi sa¤laman›n
temel arac› asgari ücret
uygulamas›d›r. Asgari ücret;
iflçi ve ailesinin günün
ekonomik ve sosyal
koflullar›na göre insanca
yaflamas›n› sa¤layacak,
insanl›k onuruyla
ba¤daflacak bir ücreti ifade
etmekte ve ücretin en alt
s›n›r›n› oluflturmaktad›r. Bu
ba¤lamda, ne ifl
sözleflmeleriyle ne de toplu
sözleflmelerle çal›flanlara
asgari ücretin alt›nda bir
ücret ödenmesi
kararlaflt›r›lamaz.

Ücretlilere örgütlenme
hakk›n›n sa¤lanmas›n›
sendika özgürlü¤ü fleklinde
ifade etmek de mümkündür.
Bireysel sendika özgürlü¤ü,
bir yandan çal›flanlar›n
serbestçe sendika kurma ve
kurulmufl sendikalara üye
olabilme özgürlüklerini ifade
etmekte; di¤er yandan
bireylerin sendikalara
girmeme veya sendikadan
özgürce ayr›lma haklar›n› da
kapsamaktad›r. Kolektif
sendika özgürlü¤ü ise iflçi ve
iflverenlerin kurduklar›
sendikalar›n yasal olarak
tan›nmas› ve faaliyetlerinin
güvence alt›na al›nmas›
anlam›na gelmektedir. 

Sosyal Risk: Ne zaman
ortaya ç›kaca¤›
bilinmemekle birlikte ileride
gerçekleflmesi muhtemel ya
da muhakkak olan ve buna
maruz kalan kiflinin mal
varl›¤›nda eksilmeye neden
olan tehlikedir. Sosyal
riskler, mesleki riskler (ifl
kazas›, meslek hastal›klar›),
fizyolojik riskler (hastal›k,
anal›k, sakatl›k, ölüm) ve
sosyo- ekonomik riskler
(iflsizlik, evlenme ve çocuk
sahibi olma, konut ihtiyac›)
olmak üzere bafll›ca üç
grupta s›n›fland›r›labilir. 



Görüldü¤ü gibi, sosyal devletin çal›flma hakk› çerçevesinde çal›flma yaflam›na
müdahale alan› oldukça genifltir. 

‹flsizli¤in Sosyo-Ekonomik ve Bireysel Etkileri 
‹flsizlik hem nedenleri hem de sonuçlar› itibariyle sosyo-ekonomik bir olgudur.
Bununla birlikte, iflsizli¤in bireysel ve toplumsal aç›dan neden oldu¤u problemler,
iflsizlikle mücadelede sosyal politikalara ayr› bir önem kazand›rmaktad›r. Bu bö-
lümde, iflsizli¤in etkileri ekonomik, bireysel ve toplumsal aç›dan ele al›nacakt›r. 

• ‹flsizli¤in Ekonomik Etkileri (Biçerli, 2005: 419-420; Tokol ve Alper, 2011:
82-83): 
- ‹flsizlik, ekonomik etkinli¤in bir göstergesidir. ‹flsizlik oran›n›n yükselme-

si, bir ekonominin daha fazla üretebilme gücü oldu¤u hâlde bunu de¤er-
lendiremedi¤ini ortaya koymaktad›r. 

- ‹flsizli¤in yükselmesi durumunda tüketici nüfus üzerindeki bask› da artar. 
- ‹flsizlik, ba¤›ml›l›k oran›n› da etkilemektedir. ‹flsizli¤in artt›¤› dönemler-

de ba¤›ml›l›k oran› yükselirken azald›¤› dönemler de ba¤›ml›l›k oran› da
geriler. 

- ‹flsizli¤in artmas›, ekonomideki tasarruf e¤iliminin azalmas›na ve yat›r›m-
lar›n düflmesine neden olur. 

- ‹flsizlik, gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini ve yoksullu¤u art›r›r. 
- ‹flsizli¤in yükseldi¤i dönemlerde transfer harcamalar› artar. 
- ‹flsizlikle birlikte ba¤›ml› çal›flanlar›n say›s›ndaki azal›fla ba¤l› olarak aktif

sigortal› say›s› düfler ve dolay›s›yla sosyal güvenlik gelirleri azal›r. 
- ‹flsizli¤in artmas›, çal›flan say›s› ve iflletme kârlar›n› olumsuz yönde etki-

ledi¤inden vergi gelirleri azal›r. 
• ‹flsizli¤in Bireysel Etkileri (Altan, 2009: 124; Serter, 1993: 3; Talas, 1997: 128):

- Genellikle tek geçim kayna¤› ücret olan birey ve bakmakla yükümlü ol-
du¤u ailesi, bireyin iflsiz kalmas› durumunda bu gelir kayna¤›ndan yok-
sun kal›r. Bu durumda da bireyin ve ailesinin hayat standard› düflecektir.

- Birey, sahip oldu¤u insan sermayesini, baflka bir ifadeyle vas›flar›n› ve
entelektüel yeteneklerini kaybetmeye bafllar. 

- Özellikle iflsizli¤in uzun süreli olmas› durumunda bireyin mesleki bilgi ve
becerileri afl›n›r. Bununla birlikte, çal›flma yaflam›n›n kazand›rd›¤› çal›fl-
ma disiplini ve al›flkanl›klar ortadan kalkar. 

- ‹flsiz kalan birey tembelli¤e al›fl›r ve kendini ifle yaramaz hisseder. 
- Uzun süreli iflsizlik durumunda bireyin yeni bir ifl bulmas› genellikle zor-

laflmakta, yeni bir ifl bulmas› hâlinde ise yeni iflindeki istihdam koflullar›
önceki ifline oranla daha kötü olabilmektedir. 

- ‹flsiz kalan birey, umutsuzluk ve çaresizlik gibi birçok olumsuz duyguya
sürüklenir; özgüvenini, kendisine olan sayg›s›n› ve bakmakla yükümlü
oldu¤u kiflilere karfl› itibar›n› kaybeder. 

- Topluma katk›s› olmayan birey moral yönünde çöküntüye u¤rar ve top-
luma olan aidiyet duygular› azal›r. Bu durumda, bir yandan çal›flma ya-
flam›n›n kendisine kazand›rd›¤› sosyalleflme sürecinin d›fl›nda kal›rken,
di¤er yandan kendisini yaflad›¤› topluma ait hissetmemesine ba¤l› olarak
topluma karfl› kin ve nefret duygular› ile dolar. 
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Ba¤›ml›l›k Oran›: Bir ülke
nüfusunun tamam›
tüketicidir ancak çal›flma
ça¤›ndakiler hem tüketici
hem de üreticidirler. Üretim-
tüketim dengesinin
gerçeklefltirilebilmesi için
üretime kat›lanlar›n
kendileriyle birlikte üretime
kat›lmayanlar›n da
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
flekilde üretimde
bulunmalar› gerekir. Bu
çerçevede, üretime kat›lan
kiflilere ba¤›ml› olan
nüfusun ölçüsü ba¤›ml›l›k
oran›d›r.



• ‹flsizli¤in Toplumsal Etkileri (Biçerli, 2004: 6-7; Serter, 1993: 3; Tokol ve Al-
per, 2011: 84): 
- ‹flsizlik; sosyal, ahlaki ve ailevi pek çok de¤erin kaybolmas›na yol açar.

Bu sebeple toplumda huzur, güven ve istikrar› bozar. 
- ‹flsizlik sosyal d›fllanmaya neden olur.
- ‹flsiz kitlelerin art›fl›, toplumsal çözülmeleri ve sosyal gerginlikleri art›r›r.

Yap›lan baz› araflt›rmalar, iflsizli¤in toplumun düzeni ve istikrar› aç›s›n-
dan tehdit unsuru olarak kabul edilen h›rs›zl›k, kapkaç, suç iflleme e¤ili-
mi, boflanma, intihar, alkol ve uyuflturucu madde kullan›m› aras›nda po-
zitif yönlü bir iliflki oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

‹flsizlik ile suç ve intihar e¤ilimleri aras›ndaki iliflkiler hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgileri M.
Kemal Biçerli’nin ‹flsizlikle Mücadelede Aktif ‹stihdam Politikalar›, (Eskiflehir: Anadolu
Üniversitesi Yay., 2004) adl› kitab›n›n ‹flsizlik Sorununun Önemi bölümünde bulabilirsiniz.

‹flsizli¤in bireysel ve toplumsal etkileri hakk›nda ayr›nt›l› bilgiyi Tan›l Bora, Aksu Bora,
Necmi Erdo¤an, ‹lknur Üstün’ün, Bofluna m› Okuduk?: Türkiye’de Beyaz Yakal› ‹flsizli¤i,
(‹stanbul: ‹letiflim Yay., 2011) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

‹flsizlikle Mücadelede ‹zlenen Aktif ve Pasif ‹stihdam 
Politikalar› 
‹flsizlikle mücadelede izlenen sosyal politikalar aktif istihdam politikalar› ve pasif
istihdam politikalar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Aktif istihdam politikalar›, emek
arz› ve talebi aç›s›ndan iflsizli¤in sebeplerini ortadan kald›rmaya çal›flan ve genel-
likle belirli gruplar›n hedeflendi¤i politikalard›r. Bu politikalarla temel olarak yeni
istihdam alanlar›n›n aç›lmas›, iflsizlerin ifl bulma zorluklar›n›n giderilmesi, emek arz
ve talebini kurumsal olarak bir araya getirerek iflgücü piyasas›na giriflin kolaylaflt›-
r›lmas›, özellikle uzun dönemli iflsizlerin istihdam edilebilirliklerinin art›r›lmas›
hedeflenmektedir (Biçerli, 2005: 486; Tokol ve Alper, 2011: 110). Aktif istihdam
politikalar›n›n öncelikli hedef kitlesi, iflsizlik riskiyle daha fazla karfl› karfl›ya olan
uzun dönemli iflsizler ve dezavantajl› gruplard›r (kad›nlar, gençler, engelliler vb.).
Bunun sebebi, aktif istihdam politikalar›n›n yüksek maliyet gerektirmesidir (Biçer-
li, 2005: 488). 

Di¤er taraftan, pasif istihdam politikalar› iflsizlik oranlar›n› azaltmak yerine ifl-
sizli¤in birey, ailesi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeyi amaçlayan
ve bunun için de iflsizlere belirli bir ekonomik güvence sa¤lamaya yönelik tedbir-
lerdir (Biçerli, 2005: 482; Koray, 2005: 225; Tokol ve Alper, 2011: 108). Baflka bir
ifadeyle, bu politikalar, aktif istihdam politikalar›nda oldu¤u gibi yeni istihdam
alanlar› yaratmaya ve istihdam hacmini art›rmaya yönelik önlemleri kapsamamak-
tad›r. Pasif istihdam politikalar›, geliflmekte olan ülkelerden çok, geliflmifl ülkeler-
de daha yo¤un flekilde uygulanmaktad›r. 

Afla¤›daki tabloda iflsizlikle mücadelede izlenen bafll›ca aktif ve pasif istihdam
politikalar› yer almaktad›r. Buna göre bafll›ca aktif istihdam politikalar› mesleki e¤i-
tim programlar›, giriflimcili¤in desteklenmesine yönelik programlar, ücret ve istih-
dam sübvansiyonlar›, do¤rudan kamu istihdam› ile kamunun efllefltirme ve dan›fl-
manl›k hizmetleri fleklindedir. Öte yandan, bafll›ca pasif istihdam politikalar› iflsiz-
lik sigortas›, iflsizlik yard›m› ve çal›flman›n paylafl›m› olarak say›labilir. 
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Sosyal D›fllanma: Toplum ve
bireyin bütünleflmesini
sa¤layan ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel
sistemlerin bütününden
k›smen ya da tamamen
yoksun olma sürecidir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

‹stihdam Edilebilirlik:
Bireyin istihdama girmesini
ve çal›flma yaflam› boyunca
istihdamda kalmas›n›,
baflka bir ifadeyle ifl
güvencesini sa¤layacak
bilgi, beceri ve
yeteneklerdeki geliflimi ifade
etmektedir. K›saca, istihdam
edilebilir olma özelli¤i ya da
niteli¤i olarak
tan›mlanabilir.



Aktif istihdam politikalar›ndan ilki mesleki e¤itim programlar›d›r. ‹flsizlikle mü-
cadelede kullan›lan temel arz yönlü yöntemlerden birisi olan mesleki e¤itim prog-
ramlar› ile iflsizlerin ve iflsizlik riski ile karfl› karfl›ya olan çal›flanlar›n beceri ve va-
s›f seviyeleri yükseltilerek istihdam edilebilirlikleri art›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r (Bi-
çerli, 2005: 495). ‹flgücünün e¤itim düzeyinin yükseltilmesi, yap›sal iflsizlikle mü-
cadelenin temel araçlar› aras›nda yer almaktad›r. K›sa vadede mesleki e¤itim prog-
ramlar›, uzun vadede mesleki e¤itim okullar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› sayesinde iflgü-
cünün kalitesi art›r›lacak ve böylece yap›sal iflsizlik azalt›lacakt›r. Di¤er taraftan,
aktif istihdam politikalar› içinde en pahal› uygulama mesleki e¤itim programlar›d›r
(Biçerli, 2004: 175). Bu sebeple, mesleki e¤itim programlar›ndan etkin sonuçlar al›-
nabilmesi için bu programlar›n hangi gruplara yönelik olarak uygulanaca¤›n›n
do¤ru flekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu programlar›n genellikle dezavantaj-
l› kesimler içinde yer alan gençlere yönelik olarak uyguland›¤› görülmektedir. 

Bir baflka aktif istihdam politikas› arac› giriflimcili¤in desteklenmesine yönelik
programlard›r. Bu politika arac› ile ulafl›lmak istenen temel amaç, bireylerin ken-
di ifllerini kurarak iflsizlikten kurtulmalar›n› sa¤lamakt›r. Bununla birlikte, dolayl›
olarak bu flekilde kurulan yeni ifllerde gelecekte baflka kiflilere de istihdam imkân›
yarat›lmas› da amaçlanmaktad›r. 

Ücret ve istihdam sübvansiyonlar›, geliflmifl ülkelerin pek ço¤unda uygulanan
talep yönlü aktif istihdam politikalar›ndand›r. Uygulama kapsam›nda hükümetler,
iflverenlere sübvansiyon program› ile desteklenen gruptaki iflsizleri istihdam etme-
leri karfl›l›¤›nda vergi indirimleri veya ücret ya da prim katk›s› sa¤lamaktad›r (Bi-
çerli, 2005: 489). Aktif istihdam politikalar› çerçevesinde, emek arz›n› e¤itim yoluy-
la talebin ihtiyaçlar›na uyarlama süreci hem pahal› hem de uzun bir süreci gerek-
tirdi¤inden, iflsizlik probleminin fliddetini acil olarak azaltmak için talep yönünden
önlem al›nmas› gerekmektedir. Dezavantajl› kesimlerin özel sektörde istihdam
edilmesinin sübvansiyonlarla desteklenmesi, bu amaca yönelik bir politika olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ücret ve istihdam sübvansiyonlar› özellikle OECD ülkele-
rinde ve ABD’de iflsizlikle mücadelede yayg›n olarak kullan›lan yöntemler aras›n-
dad›r (Biçerli, 2005: 491). 

Di¤er bir aktif istihdam politikas› do¤rudan kamu istihdam›d›r. ‹flsizlere kamu
sektöründe istihdam imkân› yaratan bu tür programlar genel olarak yayg›n ve bü-
yük ölçekli iflsizlik problemi ile mücadelede kullan›lmaktad›r. Do¤rudan kamu is-
tihdam›na yönelik programlar›n temel amac›, ifl bulma ümidi düflük olan dezavan-
tajl› kesimlerin hem ifl pratiklerinin sa¤lanmas› hem de sosyal aç›dan d›fllanmalar›-
n›n önlenmesidir (Biçerli, 2004; 138). Bu ba¤lamda, do¤rudan kamu istihdam›, di-

‹fiS‹ZL‹KLE MÜCADELEDE ‹ZLENEN AKT‹F VE PAS‹F ‹ST‹HDAM 

POL‹T‹KALARI

AKT‹F ‹ST‹HDAM POL‹T‹KALARI

(TEDAV‹)

PAS‹F ‹ST‹HDAM POL‹T‹KALARI

(AC‹L YARDIM)

• Mesleki E¤itim Programlar›

• Giriflimcili¤in Desteklenmesine Yönelik

Programlar

• Ücret ve ‹stihdam Sübvansiyonlar›

• Do¤rudan Kamu ‹stihdam›

• Kamunun Efllefltirme ve Dan›flmanl›k Hiz-

metleri

• ‹flsizlik Sigortas›

• ‹flsizlik Yard›m›

• Çal›flma Paylafl›m›

- Erken Emeklilik

- ‹fl Paylafl›m›

- Çal›flma Sürelerinin K›salt›lmas›
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Tablo 3.3
‹flsizlikle Mücadelede
‹zlenen Aktif ve Pasif
‹stihdam Politikalar›



¤er aktif istihdam politikalar› ile iflgücü piyasas›na kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› söz
konusu olmayan kesimler için bir son çare uygulamas› olarak de¤erlendirilebilir. 

Aktif istihdam politikalar› kapsam›nda ele alaca¤›m›z son politika arac› kamu-
nun efllefltirme ve dan›flmanl›k hizmetleridir. Kamunun efllefltirme ve dan›flmanl›k
hizmetlerini gerçeklefltirmesindeki temel amaç, iflgücü piyasas›ndaki bilgi eksikli-
¤ini gidererek iflçi ve iflveren aras›ndaki eflleflmeyi gerçeklefltirebilmektedir. Bu
kapsamda verilen bafll›ca hizmetler flu flekilde s›ralanabilir; iflsizlerin bölgesel ola-
rak pazarlan›labilir niteliklerinin belirlenmesi, iflsizlerin ifl bulabilmesi için yeniden
e¤itimin gerekli olup olmad›¤›na karar verilmesi, iflsizlerin mesleki e¤itim prog-
ramlar›na ve ifl arama seminerlerine yönlendirilmesi, aç›k ifller ile ifl arayanlar›n öz-
geçmifllerinin karfl›laflt›r›larak uygun eflleflmenin gerçeklefltirilmesi, çeflitli meslek-
ler için gelecekteki emek talebinin tahmin edilmesi ve bunun yay›nlanmas› (Biçer-
li, 2005: 499). ‹fl arama yard›m›, dan›flmanl›k ve efllefltirme faaliyetleri genelde ka-
mu istihdam bürolar›n›n sorumlulu¤unda olmakla birlikte, aralar›nda Türkiye’nin
de bulundu¤u pek çok ülkede özel istihdam bürolar›n›n da bu amaçla kullan›ld›-
¤› görülmektedir. 

Pasif istihdam politikalar›n›n ilk arac› olan iflsizlik sigortas›, kendi iradesi d›fl›n-
da iflini kaybeden kiflilerin karfl›laflt›klar› gelir kayb›n› geçici bir süre veya yeni bir
ifl buluncaya kadar gidermeyi amaçlayan ve sigortac›l›k tekni¤i ile faaliyet göste-
ren bir sigorta dal› ve sosyal politika arac›d›r (Altan, 2009: 136; Biçerli, 2005: 482;
Tokol ve Alper, 2011: 108). ‹flsizlik sigortas› uygulamas›, ayn› zamanda iflsiz kalan
kifliye vas›f ve yeteneklerine göre daha iyi koflullarda uygun bir ifl bulma f›rsat›n›
da sa¤lamaktad›r. Baflka bir ifadeyle, iflsizler iflsizlik sigortas› sayesinde ifl ararlar-
ken daha seçici olabilmektedir. ‹flsizlik sigortas› uygulamas›n›n bir di¤er amac›, ifl-
sizlik sebebiyle meydana gelebilecek sat›n alma gücü düflüflünü önlemek ve böy-
lece iflsizli¤in daha da artmas›n›n önüne geçebilmektir (Biçerli, 2005: 483). Bunun-
la birlikte, uygulama iflsizlerin yaln›zca parasal olarak desteklenmelerini de¤il, et-
kin bir mesleki e¤itim ve iyi iflleyen bir ifle yerlefltirme sistemini de içermektedir.
Bu yönüyle, pasif bir istihdam politikas› arac› olan iflsizlik sigortas› uygulamas›n›n,
iflsizlere yönelik düzenlenen mesleki e¤itim programlar› ve dan›flmanl›k hizmetle-
ri arac›l›¤›yla aktif istihdam politikalar› ile birlikte yürütüldü¤ü görülmektedir. ‹fl-
sizlik sigortas›n›n finansman› genellikle devlet, iflçi ve iflveren taraf›ndan ödenen
primler ile karfl›lanmaktad›r. 

ILO’nun 102 say›l› Sözleflmesi’ne göre; iflsize çal›flt›¤› s›rada son ayda ald›¤› ücretin
%45’inin alt›nda olmamak flart›yla, ülkeden ülkeye de¤iflen sürelerde (baz› ülkeler için bu
süre 3 y›la kadar uzarken baz› ülkelerde 6 ay ile 1 y›l aras›nda devam etmektedir) iflsizlik
ödene¤i ödenmektedir. 

‹flsizlikle mücadelede kullan›lan di¤er bir pasif istihdam politikas› arac› iflsizlik
yard›m›d›r. ‹flsizlere minimum yaflam standard› sunmay› amaçlayan bu uygulama
daha çok sosyal devlet ilkesini benimsemifl geliflmifl ülkelerde karfl›m›za ç›kmakta-
d›r (Biçerli, 2005: 484; Tokol ve Alper, 2011: 109). ‹flsizlik yard›m›n›n, iflsizlik sigor-
tas›ndan farkl›laflt›¤› iki temel husus vard›r. Birincisi, iflsizlik yard›m›n›n finansma-
n› sadece devlet taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. ‹kincisi ise iflsizlik yard›m› iflsizlik si-
gortas›nda oldu¤u gibi belirli bir süreyi kapsayabilece¤i gibi, muhtaçl›k durumu
devam etti¤i sürece de yard›m yap›labilmektedir. 

‹flsizlikle mücadelede inceleyece¤imiz son pasif istihdam politikas› arac› olan
çal›flma paylafl›m› birkaç flekilde gerçekleflebilmektedir. Bunlar; erken emeklilik,
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ifl paylafl›m› ve çal›flma sürelerin k›salt›lmas› fleklinde say›labilir (Biçerli, 2005:
485). Erken emeklilik uygulamas›nda; normal emeklilik yafl› dolan bireyler emek-
liye sevk edilmekte ve bu kiflilerin iflleri iflsizlere verilmektedir. ‹fl paylafl›m›nda; ifl-
ler k›s›mlara bölünerek daha fazla say›da iflsize istihdam imkân› sa¤lanmaya çal›-
fl›lmaktad›r. Çal›flma sürelerinin k›salt›lmas› uygulamas›nda ise fazladan istihdam
olana¤› sa¤lanabilmesi için mevcut çal›flanlar›n çal›flma süreleri azalt›lmaktad›r.
Öte yandan, bu yöntemde üretimde tam zamanl› çal›flma aç›s›ndan net bir istih-
dam art›fl› söz konusu olmad›¤›ndan, çal›flma paylafl›m›na yönelik ciddi elefltiriler
bulunmaktad›r.

Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan aktif ve pasif istihdam politikalar› nelerdir? 

ÜCRET VE ÜCRETE ‹L‹fiK‹N KAVRAMLAR
Ücret kavram› konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kavram ko-
nusunda yaflanan karmaflad›r. Kavram; ülkelere, co¤rafi bölgelere, sektörlere, ifllet-
melerin kamuya ya da özel sektöre ait olmas›na ve hatta iflletmelerin büyüklükle-
rine göre de¤iflkenlik göstermektedir. Ç›plak ücret, giydirilmifl ücret ve ücret mali-
yeti gibi ücrete iliflkin temel kavramlarda dahi endüstri iliflkilerinin taraf› olan iflçi,
iflveren ve devlet kurulufllar›n›n ortak bir tan›m› bulunmamaktad›r.

Ücretin Tan›m› ve Unsurlar›
Ücretli çal›flman›n bafllad›¤› ilk günden beri çal›flanlar›n ortaya koydu¤u zihinsel ve
bedensel eme¤in bedeli/karfl›l›¤› olarak görülen ücret, iflçi ve iflveren kesimlerinin
kendi amaç ve ç›karlar› do¤rultusunda farkl› biçimlerde yorumlanmaktad›r. Örne-
¤in; iflveren, ücreti ödeyen taraf oldu¤u için ona göre ücret; bir maliyet unsuru ve-
ya masraf faktörü iken, iflçi aç›s›ndan ise ücret; eme¤inin karfl›l›¤› olarak elde etti-
¤i sat›n alma gücüdür. Buna benzer bir flekilde; iktisatç›lar, eme¤in bir üretim fak-
törü oldu¤unu düflünerek, ücreti faktör geliri olarak tan›mlam›fllard›r. Hukukçular,
emek sahibi ile iflveren aras›nda hukuki sonuç do¤uran hizmet akdi iliflkisini ve bu
iliflkinin do¤urdu¤u hak ve borç iliflkisi çerçevesinde düflünmüfller. Bunun sonu-
cunda ücreti, iflçiler aç›s›ndan bir hak, iflveren aç›s›ndan ise bir borç olarak tan›m-
lam›fllard›r. Sosyal politikac›lar ise konuyu daha farkl› bir bak›fl aç›s›yla irdeler.
Sosyal politikac›lar ücreti, iflgörenin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin, yaflam
olanak ve düzeylerini belirleyen ço¤u kez tek gelirleri olarak görür. Emek sahibi-
nin di¤er üretim faktörlerinden ayr› olarak insan olmas› düflüncesinden hareketle,
ücreti flah›s geliri olarak tan›mlam›fllard›r. Sosyal politika için ücret, salt ekonomik
ya da hukuki özellikleri ile de¤il, tafl›d›¤› insanc›l de¤er yönünden de önem tafl›r. 

Bütün bu bak›fl aç›lar›ndan hareketle ücretin genifl ve genel bir tan›m›n› yap-
mak gerekirse genifl anlamda ücret; insan eme¤inin bir bedeli olarak tan›mlan›r-
ken; genel anlamda ise iflletmelerin kâr ve zarar›na ba¤l› olmayan, iflveren tara-
f›ndan emek sahibine üretilen mal›n sat›fl› beklenmeden ödenen, miktar› önceden
belirlenmifl gelir olarak tan›mlanmaktad›r (Tokol, 2000: 13). Bir di¤er tan›ma göre
ücret; bir ifl karfl›l›¤›nda iflveren taraf›ndan iflçiye saat bafl›na, gündelik, haftal›k, on
befl günlük veya ayl›k olarak ödenen para ve para ile belirlenebilen mallar›n ve
hizmetlerin oluflturdu¤u bir gelirdir (Talas, 1983: 13). Benzer bir tan›mlamaya gö-
re de ücret, gelir temin etmek amac›yla sarf edilen fikri ve bedeni enerji anlam›n-
daki eme¤in de¤eri ve karfl›l›¤›d›r (Çubuk, 1963: 11-12).

‹flçi ve iflveren aras›ndaki ifl sözleflmesi ile kararlaflt›r›lan ücret, flüphesiz eme-
¤in de¤eri ve karfl›l›¤› olmakla birlikte piyasa arz-talep kanunlar›na göre uygulanan
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ve bir fiyat olarak bir mala ödenen bedel gibidir. Ücret, bedensel ve düflünsel eme-
¤in bedeli, üretime eme¤i ile kat›lanlar›n üretimden ald›klar› pay veya iflçiye yap-
t›¤› ifl dolay›s›yla yap›lan her türlü ödeme gibi objektif kriterlere dayal› olarak ta-
n›mlanabilece¤i gibi çal›flanlara göre sadece bir ve genellikle tek gelir, bir emek
geliri veya ba¤›ml› eme¤in geliri olarak da tan›mlanabilmektedir (Tuna ve Yalç›n-
tafl, 1999: 84-85).

Ücret, iflgörenin ve bakmakla yükümlü bulundu¤u kiflilerin yaflam olanak ve düzeylerini
belirleyen ço¤u kez tek gelirleridir.

Ücretin unsurlar› ise hâlen ülkemizde yürürlükte olan 4857 say›l› ‹fl Kanunu’-
nun 32. maddesinin 1. f›kras›ndaki; “genel anlamda ücret, bir kimseye bir ifl karfl›-
l›¤›nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutar-
d›r” tan›m›ndan hareketle; bir ifl karfl›l›¤›nda ödenmesi, iflveren ya da üçüncü kifli-
ler taraf›ndan ödenmesi ve para ile ödenmesi fleklinde s›ralanabilir. 

Bu tan›mlardan sonra ücreti, üretime kat›lan eme¤in para olarak ödenen kar-
fl›l›¤›, baflka bir ifadeyle çal›flan›n, iflverenden eme¤i karfl›l›¤› ald›¤› ekonomik de-
¤er olarak ifade edebiliriz. Ayn› flekilde, anlafl›laca¤› üzere ücretin insan eme¤ine
yap›lan bir ödeme oldu¤unu ve teflebbüsün kâr ve zarar›na ba¤l› olmayan ve mü-
teflebbis taraf›ndan emek sahibine, üretilen mal›n sat›fl› beklenmeden yap›ld›¤›n›
belirtebiliriz.

Ücrete ‹liflkin Kavramlar: Ücret Türleri
Ücretin çok yönlü bir konu olmas›, farkl› ücret kavramlar›n› da beraberinde getir-
mektedir. Ço¤u kaynakta ücret türleri olarak da adland›r›labilecek bu kavramlar:

• Ücret Haddi (Ana ücret, Kök ücret veya ç›plak ücret)- Ücret Geliri,
• Nominal (Parasal) ücret- Reel ücret,
• Ayni ücret-Nakdi ücret,
• Brüt ücret-Net ücret,
• Kolektif ücret-Efektif ücret,
• Ücret düzeyi,
• Asgari ücret
olarak s›ralanabilir. Endüstri iliflkilerinde kullan›lan bu ücret kavramlar›na ek

olarak ‹fl Kanunun’daki ücret kavramlar›ndan da söz etmek mümkündür. Bunlar;
yar›m ücret, fazla çal›flma ve fazla sürelerle çal›flma ücreti, tatil ücretleri, yüzde
usulü ücret, komisyon ücreti ve kâra kat›lma olarak s›ralanabilir.

Ücrete iliflkin kavramlar konusunda daha ayr›nt›l› bilgiye Eyüp Bedir vd.nin Sosyal Politi-
ka I (Eskiflehir: Aç›kö¤retim Fakültesi Yay., 2012) adl› kitab›ndan ulaflabilirsiniz.

Ana ücret, kök ücret veya ç›plak ücret olarak da adland›r›lan, ücret haddi; eme-
¤in belirli bir zaman veya üretim birimi bafl›na elde etti¤i para miktar›n› ifade et-
mektedir (Tokol ve Alper, 2011: 144). ‹flgörenin fiilen çal›flmas› ve/veya çal›flmaya
haz›r bulunmas› kayd›yla ödenmesi garanti edilen bir tutar› ifade eder. Çeflitli ya-
salardaki düzenlemelerle kazanç kavram› ile efl anlaml› kullan›lan ücret geliri ise
ifl/çal›flma süresi veya üretim miktar› ile ücret haddinin çarp›m›na eflittir. Yani ifl
müddeti/birim say›s› ile ücret haddinin çarp›m›na eflittir.

Ücretlerin mal ve hizmet fiyatlar› karfl›s›ndaki gerçek sat›n alma gücü dikkate
al›nd›¤›nda, karfl›m›za nominal ücret ve reel ücret kavramlar› ç›kmaktad›r. Nomi-
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nal ücret; cari ücret, nakdi ücret, parasal ücret ve itibari ücret fleklinde de adlan-
d›r›lmaktad›r ve para ile ifade edilen ücret miktar›d›r. Ücretin geçerli para cinsin-
den tutar›n› ifade eder. ‹flletmeler bak›m›ndan önemli olan ücret nominal ücrettir.
Çünkü bu ücret, do¤rudan maliyetleri etkileyen ve iflletmenin kasas›ndan ç›kan
para miktar›d›r. Nominal ücret, ücretin ödendi¤i ülkenin cari para cinsinden yap›-
lan nakit ödemeyi ifade ederken, reel ücret ise nominal (parasal/nakdi) ücret kar-
fl›l›¤› sat›n al›nabilecek mal ve hizmet miktar›n› ifade etmektedir. Yani nominal üc-
ret iflçinin eline geçen paran›n miktar›n›, reel ücret ise paran›n sat›n alma gücünü
temsil etmektedir. 

Çal›flan bak›m›ndan önemli olan ücret, hakiki ücret de denilen reel ücrettir. Re-
el ücret nominal ücretin ülkedeki fiyatlar›n düzeyi dikkate al›narak hesaplanan sa-
t›n alma gücüdür. Baflka bir ifadeyle, parasal ücretin sat›n alma gücünü gösterir.
Nominal ücretin tüketici fiyatlar› endeksine (TÜFE) bölünmesi ile elde edilir. 

Ücrete iliflkin kavramlar hususunda karfl›m›za ç›kabilecek bir di¤er kavram,
nakdi ve ayni ücret ayr›m›d›r. Nakdi ücret; ücretin para veya nakit olarak ödenme-
sini veya bu flekilde ödenen k›sm›n› ifade eder. Ayni ücret ise ücretin iktisadi de-
¤eri olan mal ve hizmetler fleklinde sa¤lanan k›sm›n› veya unsurlar›n› ifade eder.
Bir di¤er ifadeyle ücretin nakdi olarak de¤il de mal-eflya ve/veya hizmet ile öden-
mesidir (Tokol ve Alper, 2011: 146). Genellikle sosyal yard›mlar içinde zaman za-
man parayla ölçülebilen baz› ayni ödemelere de yer verildi¤i gözlenmektedir. Bu
tür ücret unsurlar›na örnek olarak yemek, tafl›ma hizmeti, tafl›t, konut, giyim eflya-
s›, yakacak maddeleri vb. fleklinde sa¤lanan sosyal yard›mlar verilebilir.

Bu ödeme cinsine truck sistemi ismi de verilmektedir. 19. yüzy›lda Sanayi
Devrimi’nin ilk dönemlerinde bir hayli yayg›n olan sistem, birçok ülkede kanunlar
taraf›ndan yasaklanm›flt›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1999: 86). 

Çal›flma yaflam›nda özellikle bordrolarda en çok karfl›laflt›¤›m›z ücrete iliflkin
bir di¤er kavram ise brüt ve net ücret ayr›m›d›r. Brüt ücret; tahakkuk eden, kesin-
tiler öncesi toplam ücret tutar›n› ifade eder. Brüt ücret bir bak›ma iflverenin ücret
kapsam›nda iflgörene ve iflgören ad›na ilgili taraflara yapt›¤› toplam ücret ödeme-
lerini içerir. Baflka bir deyiflle brüt ücret, bir iflgöreni istihdam etmek dolay›s›yla ifl-
verenin katland›¤› ücret kapsam›nda say›lan tüm giderleri kapsar. Net ücret ise brüt
ücretten gelir ve damga vergiler, sosyal güvenlik kesintileri, sendika aidat› vb. çe-
flitli kesintiler düflüldükten sonra kalan ve iflgörenin eline geçen kullan›labilir üc-
ret tutar›n› ifade eder (Gündo¤an ve Biçerli, 2003: 82). Bir baflka ifadeyle, brüt üc-
ret iflletmenin kasas›ndan ç›kan net ücret ise iflçinin cebine giren para miktar›n› ifa-
de etmekte; brüt ücretten yap›lan kesintiler artt›kça, brüt ücret sabit kalsa da net
ücret düflmektedir (Tokol ve Alper, 2011: 145).

Son olarak üzerinde önemle durulmas› gereken ücrete iliflkin kavram, ad›n› ge-
rek çal›flma hayat›nda gerekse medya arac›l›¤›yla s›k s›k duydu¤umuz asgari ücret-
tir. Asgari ücret, iflçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koflullar›na göre in-
sanca yaflamas›n› sa¤layacak, insanl›k onuruyla ba¤daflacak bir ücreti tarif eder.
Buna göre belirlenecek ücret sadece çal›flan›n de¤il, ailesinin de ekonomik, sos-
yal-kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetecek düzeyde olmal›d›r. Bir yandan (iflçi-
ye) insan hürriyeti sebebiyle sosyal bak›mdan uygun asgari bir yaflam seviyesi sa¤-
lamaya elveriflli olan; öte yandan da iflverenleri daha düflük ücret ödemekten men
eden, mecburi karaktere sahip bir ücrettir (Talas, 1983:54).

Asgari ücret; ücretin en alt s›n›r›n› oluflturmaktad›r. Buna göre asgari ücretin al-
t›nda bir ücret ödenmesi ne ifl sözleflmeleriyle ne de toplu sözleflmelerle mümkün
de¤ildir. Böylelikle iflçi ve iflveren aç›s›ndan haks›z rekabet önlenmifl olur. ‹flçi ola-
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(TÜFE): Belirli bir dönemde
belirli bir kitle taraf›ndan
tüketici mal ve hizmetlerine
ödenen perakende
fiyatlardaki de¤iflikliklerin
ölçüsüdür.

(Truck sistemi): Çal›flan
ücretlerinin standart para
yerine, mal veya para yerine
geçen kâ¤›t kuponlar
fleklinde ödendi¤i sistem.

Asgari ücret: ‹flçilere normal
bir çal›flma günü karfl›l›¤›
ödenen ve iflçinin g›da,
konut, giyim, sa¤l›k, ulafl›m
ve kültür gibi zorunlu
ihtiyaçlar›n› günün fiyatlar›
üzerinden asgari düzeyde
karfl›lamaya yetecek ücrettir.

Sosyal damping: Bir ülkenin
daha düflük iflgücü
maliyetleri ve/veya daha az
k›s›tlay›c› ifl hukuku
kurallar› vas›tas›yla di¤er
ülkelere karfl› rekabet
gücünü artt›rarak, istihdam
yarat›c› yat›r›m› kendine
çekmesidir.



rak çal›flan her kifli asgari ücret olarak tespit edilen miktardan veya daha üzerin-
den ücrete hak kazanmaktad›r. Asgari ücretin alt›nda bir ücretin ödenmesinin pa-
zarl›¤› yap›lamaz ve kesinlikle ödenemez. Asgari ücretin bu özelli¤i iflverenlerin
sosyal damping uygulamalar›na yönelmelerini de engellemifl olur.

Asgari ücret uygulamas›, iflçi ve iflveren aç›s›ndan haks›z rekabeti nas›l önleyebilir?

Her y›l 1. ve 2. alt› ayl›k dönemler için belirlenen güncel asgari ücret tutarlar›na Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n afla¤›da verilen internet sitesinden (www.csgb.gov.tr
/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari ) ulaflabilirsiniz.

Ücret Sistemleri
Ücretlerin hesaplanma ve ödeme biçimlerindeki farkl›l›klar çeflitli ücret sistemleri-
nin ortaya ç›kmas›na neden olmufl ve iflin gerçeklefltirilme zaman›na, yap›lan iflin
miktar›na, çal›flan›n gösterdi¤i performansa, çal›flan›n bilgi, beceri ve yetkinlik dü-
zeyine göre farkl›laflan çeflitli ücret ödeme sistemleri uygulanmaya bafllanm›flt›r.
Ücret sistemleri en genel tan›mlama ile bireysel ücretlerin bileflimi, hesaplanmas›
ve ödenmesine iliflkin düzenlemelere ve yöntemlere denir. Bir di¤er ifadeyle; iflve-
renlerin iflçiye eme¤inin karfl›l›¤› olan para ve para ile ölçülmesi mümkün olan tüm
menfaatlerin ne miktarda ve hangi ölçütlere göre ödenece¤ini belirleyen kurallar
bütünüdür (Bayraktaro¤lu, 2003: 168). Bireysel ücretlerin bileflimi, hesaplanmas›
ve ödenmesine iliflkin düzenlemeleri ve yöntemleri kapsamaktad›r.

Ücret sistemleri, iflletme içerisinde uygun bir denge kurmak, çal›flan›n eme¤ini
en etkin ve ekonomik bir flekilde kullanmak gibi bir amaç birli¤i içerisindedirler.
Bu amaç do¤rultusunda iflletme dâhilinde kazan›lan uyum ve adaleti sa¤layarak
çal›flan›n güvenini kazan›p, ifle devaml›l›¤› ve motivasyonunu art›rmaya yard›mc›
olmaktad›r. 

De¤iflen günümüz koflullar›, ücret sistemlerinin anlam› ve amaçlar›n› büyük
oranda etkilemese de uygulama olanaklar›n› s›n›rlamaktad›r. Ücret sistemlerinden
baz›lar› giderek daha fazla önem kazan›rken baz›lar› etkinliklerini yitirmektedir.
Bu de¤iflimde, iflletme yönetiminin gereksinimleri, ifllerin yap›s›nda meydana ge-
len yap›sal de¤iflimler ve iflçilerin ücrete yönelik görüfl ve beklentilerindeki de¤i-
flikliklere iliflkin faktörler rol oynamaktad›r.

‹flin gerçeklefltirilme zaman›na, yap›lan iflin miktar›na, çal›flan›n gösterdi¤i per-
formansa, çal›flan›n bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine göre farkl›laflan belli bafll›
ücret sistemleri; çal›flan›n verimlili¤i, e¤itim düzeyi, k›demi gibi unsurlar› dikkate
almaks›z›n kararlaflt›r›lan ödemenin belirli bir süre çal›fl›lmas› sonunda hak edildi-
¤i zaman esas›na dayal› ücret sistemi, ücretin, üretim faaliyetinde bulunuldu¤u
zaman dikkate al›nmaks›z›n üretilen parça say›s›na göre hesapland›¤› miktar esa-
s›na dayal› ücret sistemi, çal›flan›n verimlili¤inin belirleyici unsur oldu¤u ve orta-
lama bir verimin üzerinde çal›fl›lmas› durumunda çal›fl›lan süre, gerçeklefltirilen
üretim fazlas› ve kararlaflt›r›lan unsur (kalite, miktar, kesintisiz devam ve tasarruf
gibi) ne ise bu unsurun gerçekleflmesine ba¤l› olarak as›l ücrete ek olarak prim
ödemeleri yap›lmas›n› esas alan verimlilik esas›na (performansa dayal›) ücret sis-
temi ve ifle ait ücret sistemlerinin alternatifi olarak gelifltirilen, iflyerine çal›flan›n
sahip oldu¤u beceri ve yetkinlikleri esas alan bireye dayal› ücret sistemleri olarak
s›ralanabilir.
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ÜCRET‹N KORUNMASI VE ÜCRET HAKKI
Ücretin korunmas› düflüncesi, 18. ve 19 yüzy›l sanayi kapitalizmi ve onun düflün-
ce ortam›n› temsil eden liberalizmin yaratt›¤› çal›flma ortam›na tepki olarak yayg›n-
laflan müdahalecilik anlay›fl›n›n geliflmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Müdahalecilik anlay›-
fl›n›n geliflimiyle liberalizm kat›l›¤›ndan ödün vermeye bafllam›fl, devletin ve sendi-
kalar›n çal›flma yaflam›na girmesi söz konusu olmufl ve ücret gelirinin korunmas›-
n› öngören sosyal politika tedbirleri yayg›nlaflm›flt›r. Müdahalecilik anlay›fl›n›n bafl-
lamas› ve sosyal politika tedbirleriyle güvence alt›na al›nan ücret geliri günümüz-
de ise iflçinin eme¤inin karfl›l›¤› olan bir hak olarak görülmekte ve ‹fl Kanunlar› ile
koruma alt›na al›nmaktad›r.

Ücretin Korunmas› ‹htiyac›
Ücrete müdahale edilmesi ve korunmas› ihtiyac›, Sanayi Devrimi’yle birlikte flekil-
lenen sanayi kapitalizminin düflünsel ortam›n› temsil eden ve b›rak›n›z yaps›n-
lar, b›rak›n›z geçsinler temel prensibini benimseyen liberal düflüncenin kat›l›¤›
nedeniyle ortaya ç›km›flt›r.

Hemen hemen ayn› zamanlarda do¤mufl olan liberalizm ve sanayi kapitalizmi-
nin birbirini tamamlam›fl olduklar› ve birbirlerinin ç›karlar›na hizmet ettikleri söy-
lenebilir. Liberalizm, kapitalist düzenin düflünce ortam›n› oluflturmufltur. Böylece
bafllang›c›nda kapitalist düzenin liberalli¤i a¤›r basm›fl ve bütün 19. yüzy›l liberal
kapitalist düzenin geliflmelerine sahne olmufltur (Talas, 1995: 64). 

Sanayi Devrimi’nin yaratt›¤› fabrika üretim sistemi içerisinde makinalar›n iflsiz
b›rakt›¤› milyonlarca insan, kentlerde y›¤›flan köylüler, y›k›lan loncalar›n usta, kal-
fa ve ç›raklar› ifl bulabilmek için kendi aralar›nda yo¤un bir rekabet içine girince
eme¤in pazarl›k gücü afl›r› derecede zay›flam›flt›r. Dönemin düflünsel ortam›n›
temsil eden liberalizm de devlet ve sendika gibi d›flardan herhangi bir müdahale-
yi reddetti¤i için kendilerini koruyan herhangi bir kurum veya yasal düzenleme ol-
mayan, bunun sonucunda da pazarl›k güçleri sermayedar karfl›s›nda afl›r› derece-
de zay›flayan iflçiler, iflsiz kalmamak ad›na kendilerine önerilerin uzun çal›flma sa-
atleri, kötü çal›flma koflullar› ve buna karfl›l›k çok düflük ücretleri kabul etmek zo-
runda kalm›fllard›r.

Dönemin bu koflullar›ndan yararlanan sermayedarlar ise eme¤in sömürülmesi-
ni kurumsallaflt›rm›fl ve 19.yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar iflçi-iflveren aras›ndaki
hoflnutsuzluklar›n temelini oluflturan ücretler olmufltur. Pazarl›k güçleri eflit olma-
yan iki taraf aras›nda belirlenen ücretler genel seviyesi, iflçinin temel ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaktan uzak kalm›fl ve dünya çal›flan yoksullarla tan›flm›flt›r.

Zamanla ücreti yegane geçim kayna¤› olan iflçinin, üretim araçlar›na sahip ser-
maye karfl›s›nda eflit güç oluflturamamas› ve güçsüz kalmas› bu adaletsizlik ve sö-
mürü karfl›s›nda ise tarafs›z kal›namayaca¤› düflüncesi yay›larak devletin ekono-
mik ve sosyal yaflama müdahalesi gere¤i geçerlilik kazanmaya bafllam›flt›r. Müda-
halecilik anlay›fl›ndaki geliflmeler ve toplumlarda yeni oluflmaya bafllayan sosyal
yap›lar ise liberal kapitalist düzenin yeniden gözden geçirilmesine yol açm›flt›r.
Bunun sonucunda müdahalecili¤e do¤ru bir yola girilmifltir. Bu oluflum I. Dünya
Savafl› ile h›z kazanm›flt›r. Bundan böyle devlet, yeni bir anlay›fla girmeye baflla-
m›flt›r (Talas, 1995: 66). Temelde sosyal politikaya karfl› olan liberal düflünce ken-
di içinde bir evrime yönelmifltir. Bu geliflmeler neticesinde devlet, ücret gelirini;
eflit de¤erde ifle, eflit ücret ödenmesi, cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yasaklanmas›, ücretin
reel de¤erinin korunmas›, asgari düzeyinin belirlenmesi, ücretin ödenme biçimi ve
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yerinin belirlenmesi, ücretin belgelendirmesi, ücretin güvencesi ve ücretin öncelik-
li alacak olmas› gibi alanlarda koruma alt›na almaya bafllam›flt›r.

Ücret Hakk› ve Sosyal Ücret
18. ve 19. yüzy›lda Bat› Avrupa’n›n hiçbir ülkesinde ücrete iliflkin herhangi bir ka-
nuni müdahaleye rastlamak söz konusu de¤ildir. Ücretler bu yüzy›llarda tamamen
piyasa kanunlar›n›n serbestçe iflleyifline ve iflverenlerin takdirine terkedilmifl du-
rumdad›r. Ancak 20. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren ortaya ç›kan müdahalecilik ak›-
m› ve yayg›nlaflan sosyal politika tedbirleri ile bu durum giderek de¤iflmeye baflla-
m›fl, bir taraftan kanuni asgari ücret düzeni, di¤er taraftan toplu iliflkiler rejimi üc-
ret gelirini gerçekten sosyo-kültürel yaflama seviyesine ç›karmaya bafllam›flt›r (Tu-
na ve Yalç›ntafl, 1999: 103). Günümüzde ise ücret, iflçinin ifl sözleflmesinden do¤an
bir hakk› olarak görülmüfl, Anayasa ve çal›flma hayat›na iliflkin kanunlar arac›l›¤›
ile korunmufltur. Ayr›ca çal›flan bak›m›ndan tafl›d›¤› önem aç›s›ndan pek çok ulus-
lararas› sözleflmenin konusu olmufl, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde korun-
mas› gereken haklar içerisinde temel bir insan hakk› olarak düflünülmüfl ve korun-
mas›n›n önemine vurgu yap›lm›flt›r.

Ücretin çal›flan aç›s›ndan bir hak niteli¤ini kazanmas›n› sa¤layan, taraflar›n kar-
fl›l›kl› ve birbirine uygun iradeleri ve dolay›s›yla hizmet (ifl) sözleflmesidir. Her fley-
den önce çal›flan birey; yapt›¤› ifle uygun olan ücreti bir di¤er ifadeyle, iflgücünün
gerçek de¤erini almal›d›r. ‹flgücünün gerçek de¤eri ise eme¤inin karfl›l›¤› olan ger-
çek ücrettir. Bu ücret, her ifl için ifl verimlili¤i esas›na göre tespit edilen ücrettir
(Çubuk, 1983: 80). ‹kinci olarak; ödenecek ücret, çal›flan ferdin kendisinin ve aile-
sinin normal geçimini temin edebilecek bir seviyede olmal›d›r. Di¤er yandan nor-
mal geçim flartlar›na uygun bir hayat seviyesi sa¤layacak bir ücret, ayn› zamanda
adaletli bir ücrettir. ‹flte günümüzde devletin bafll›ca ekonomik ve sosyal ödevle-
rinden biri; çal›flanlar›n bu ücreti elde edebilmeleri için gerekli tedbirleri almakt›r.

‹nsan eme¤inin sadece ekonomik aç›dan de¤erlendirildi¤i (eme¤in de bir mal
olarak görüldü¤ü) ve ücretin sosyal fonksiyonunun söz konusu olmad›¤› zaman-
larda ücret hakk› da sadece bir borç iliflkisi anlam›nda hizmet akdinden do¤an bir
alacak hakk› olarak tan›mlan›yordu. ‹flçi ve iflveren aras›ndaki ifl sözleflmesi ile ka-
rarlaflt›r›lan ücret de flüphesiz eme¤in de¤eri ve karfl›l›¤› olmakla birlikte piyasa arz
ve talep kanuna göre uygulanan bir fiyat olarak bir mala ödenen bedel gibiydi
(Çubuk, 1983: 69). Günümüzde ise eme¤i herhangi bir mal gibi ele al›p, ücretin
eme¤in arz ve talebine göre oluflaca¤›n› beklemek, hem geliflmifl hem de gelifl-
mekte olan ülkeler için gerçekçi olmayan bir yaklafl›md›r. Bu nedenle ücret günü-
müzde sadece çal›flma karfl›l›¤› al›nan bir para (eme¤in fiyat›) olmaktan uzaklafl-
m›fl; sadece ekonomik de¤il, ayn› zamanda sosyal bir olgu olarak da de¤erlendiril-
meye bafllanm›flt›r.

Bugünkü sosyal devlet düzenimizde, ücret hakk› sadece ekonomik aç›dan
eme¤in karfl›l›¤› olan gerçek ve efektif bir ücreti de¤il, muhtevas› bak›m›ndan çok
daha genifl kanuni hak ve menfaatleri de kapsamaktad›r. Bir di¤er ifadeyle günü-
müzde ücret; hem daha genifl bir ihtiyaç anlay›fl› içerisinde de¤erlendirilmekte
hem de eme¤i karfl›l›¤› ücret geliri ile geçinenlerin sa¤l›¤›, e¤itimi, beslenme ve ba-
r›nmas›n› da dikkate almaktad›r. Bu nedenle günümüzde ücrete iliflkin kabul edi-
len genel anlay›fl sosyal ücret anlay›fl› olarak de¤erlendirilmektedir (Tokol ve Al-
per, 2011: 151). Bu kapsam içerisinde sosyal koruma amac›yla iflçiye tan›nan ka-
nuni haklarla, bir emek ve çal›flma karfl›l›¤› olmaks›z›n da ücret ödenebilmesi söz
konusu olmaktad›r. Ücretin sosyal boyutu sosyal ücret olarak tan›mlanan bu du-
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rumda, ücretlendirme yap›l›rken yaln›zca ifl göz önünde bulundurulmaz; hem hiz-
metin gereklerini hem de çal›flana uygun ve gerekli toplumsal yaflam düzeyini sa¤-
lama amac› gözetilir. Ücret geliri de teknik ve ekonomik bir rasyonellikten uzakla-
flarak insanc›l de¤erlere dayal› bir anlam kazanmaktad›r. Bu anlay›flla, ücretin in-
san onuruna yarafl›r bir yaflam düzeyi sa¤layabilecek düzeyde olmas› öngörülür.

ÇALIfiMA KOfiULLARI VE ÇALIfiMA KOfiULLARINA
‹L‹fiK‹N DÜZENLEMELER
Çal›flma faaliyetinin bafllang›c›yla birlikte çal›flma koflullar›n›n düzenlenmesi mese-
lesi de önem kazanm›flt›r. Özellikle Sanayi Devrimi’nin ilk y›llar›nda giderek kötü-
leflen çal›flma koflullar›na karfl› gelifltirilen sosyal politika tedbirleri bir dizi koruyu-
cu düzenlemenin yolunu açm›flt›r. Sosyal politika literatüründe bir kavram olarak
çal›flma koflullar› “genellikle iflçilerin ifl münasebetinden do¤an haklar›n›n ve mü-
kellefiyetlerinin tümü ve en genifl anlamda iflçinin hukuki, ekonomik ve sosyal sta-
tüsü” olarak tan›mlanmaktad›r (‹zveren, 1970: 12).

Çal›flma koflullar› esas itibariyle ‹fl Kanunlar› ile düzenlenmektedir. ‹fl Kanunu,
emek talebi -iflverenler- aç›s›ndan çal›flma koflullar›n›n s›n›rlar›n› çizerek baz› yü-
kümlülükler do¤ururken, emek arz› -iflçiler- aç›s›ndan da baz› haklar getirmekte-
dir. Bütün bu hak ve yükümlülükler çal›flma koflullar› ile ilgili bulunmakta, bir di-
¤er ifadeyle çal›flma koflullar› bütün bu hak ve yükümlülüklerin birlefliminden
oluflmaktad›r.

Çal›flma Koflullar›nda Yaflanan De¤iflimler
18. yüzy›l›n sonlar›nda gerçekleflen Sanayi Devrimi’nin; ekonomik ve teknolojik
düzende köklü de¤ifliklikleri beraberinde getirmesi çal›flma koflullar›n› da do¤ru-
dan etkilemifltir. Sanayi Devrimi’nin sebep oldu¤u çal›flma yaflam›n›n atölyelerden
(küçük sanayi ve zanaattan), fabrikalara (büyük sanayi yaflam›na) geçifl süreciyle
bafllayan ve bunun sonucunda yeni çal›flma düzeninin aktörleri olan iflçilerin bü-
yük fabrikalarda ve kentlerde toplanmas›yla devam eden dönüflüm süreci; çal›flma
sürelerinin artmas›, düflük ücretler, kad›n ve çocuk iflçilerin fabrika yaflam›na gir-
mesi gibi çal›flma koflullar›nda önemli de¤iflimlerin bafllamas›na yol açm›flt›r.

Sosyal politika tedbirlerinin henüz hayata geçirilmedi¤i, örgütlenmenin baflla-
mad›¤› bu dönemde iflçi s›n›f› sermaye karfl›s›nda zay›f kalmakta ve kendisine ifl-
veren taraf›ndan saptanan ücreti kabul etmek zorundayd›.

Özellikle Sanayi Devrimi sürecinin ilk y›llar›nda afl›r› rekabet olgusu ve bunun
sonucu olarak afl›r› kârlar peflinde koflulmas›, üretimde kullan›lan makinalara ya-
t›r›lan sermayenin k›sa sürede geri al›nmas›n› gerektirmifltir (Talas, 1995: 67). Çün-
kü o dönemde h›zla birbirini izleyen yeni teknolojik bulufllar›nda da etkisiyle ma-
kine çabuk de¤iflmekte ve rekabet gücünü yitirmektedir. Bu geliflmeler, eme¤in
afl›r› derecede sömürülmesine yol açm›fl, ücretler düflmüfl ve sefalet ücretleri nite-
li¤ini kazanm›fl, bunun sonucunda da çal›flan yoksullar ortaya ç›kmaya bafllam›fl-
t›r. Bu durum Bat› Avrupa’da özellikle ‹ngiltere, Almanya, ‹sviçre ve Fransa’da bü-
tün olumsuz sonuçlar›n› göstermifl ve iflçi s›n›f› içinde çok büyük bir yoksulluk
bafllam›flt›r.

Sanayi Devrimi’nin çal›flma koflullar›yla ilgili olarak ortaya ç›kard›¤› sorunlar-
dan biri de çal›flma sürelerinin çok uzun olmas›d›r. Makinan›n 18. yüzy›l›n sonun-
da bafllay›p üretim biçimlerini ve tekniklerini de¤ifltirerek gelifltirdi¤i kitle yap›m›-
na geçerek, iflçinin yerini almas› ve yine makinan›n iflsiz b›rakt›¤› iflgücüne çal›flma
alanlar› açmak için zorunlu önlemlerin al›nmam›fl olmas›, iflsizlik sigortalar›n›n olu-
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flumlar›n›n henüz çok uzaklarda bulunmas› ve devletin ekonomik yaflama her tür-
lü müdahaleden kaç›nmas›, bütün ekonomi, toplumsal ve ruhsal sonuçlar› ile bü-
yük bir iflsizlik yaratm›flt›r. ‹flsiz kalan fakat geçinmeleri için kesinlikle çal›flmak zo-
runda olan ve sonunda da birbiriyle rekabet içine düflen iflçiler kendilerine öneri-
len her türlü çal›flma koflullar›n› kabul etmek durumunda kalm›fllard›r. Bu koflul-
lardan biri de ço¤u kez günde 15-18 saate kadar ç›kan çal›flma süreleridir (Talas,
1995: 68).

O döneme hakim olan iktisadi liberalizm anlay›fl› da iflçi s›n›f›n›n içinde bulun-
du¤u sefaleti daha da pekifltirmifltir. Bu anlay›fla göre, bireyin ekonomik faaliyetle-
rini özgürce yapmas›na izin verilmesi, bu özgürlü¤ü güvence alt›na alacak genel
kurallar›n konulmas› d›fl›nda ona müdahale edilmemesi sa¤lanm›flt›r (Koray, 2000:
27). Böylece iktisadi hayatta bir uyum sa¤lanabilecek ve toplumun ç›karlar› da ger-
çeklefltirilebilecekti. Bunu sa¤lamak için çal›flma koflullar›n›n devlet bask›s›ndan
uzak ve iflçi ile iflveren taraflar›n›n serbest iradesine dayanan bireysel sözleflme sis-
temiyle düzenlenmesi öngörülmüfltür. Bir di¤er ifadeyle bu dönemde devlete biçi-
len rol, çal›flma hayat›n›n tamamen d›fl›nda kalmak ve müdahale etmemektir.

Devletin Çal›flma Koflullar›na Müdahalesi
Sanayi Devrimi’nin bafllamas›na sebep olan teknolojik geliflmeler ve bu teknoloji-
lerin üretim sürecinde kullan›lmas› sayesinde üretim süreci ilk kez yeterli, sürekli
ve düzenli bir güç kayna¤›na kavuflmufltur. Böylece o döneme kadar üretimin te-
melinde bulunan insan ve hayvan›n kol gücünün, do¤a gücünün ya da bu güçle-
re dayal› mekanik düzenlemelerin yerini, buhar ve elektrik gücüyle çal›flan maki-
neler alm›flt›r. Sanayileflmenin yayg›nlafl›p, geliflmesiyle birlikte de makinelerin
kullan›ld›¤› fabrikalar›n say›lar› giderek ço¤alm›flt›r.

Fabrikalarla birlikte yeni bir ifl iliflkisi ve bu iliflkinin dayal› oldu¤u iflçi ve iflve-
ren denilen bir ikili bir çal›flma statüsü de do¤mufltur. Sanayinin giderek geliflip,
yayg›nlaflmas›yla bu fabrikalarda çal›flan iflçilerin say›lar› da ço¤alm›flt›r. 

‹flveren olarak adland›r›lan fabrika sahiplerinin, di¤er iflverenlerle rekabet ede-
bilmeleri büyük ölçüde ürettiklerini pazarlara h›zla ulaflt›r›p, satabilmelerine ve ye-
ni teknolojiden ba¤l›d›r. Ayr›ca, h›zl› teknolojik geliflmelerden yararlanabilmek için
sürekli yeni yat›r›mlar yapmak ve yenilenen makine, araç ve gereçleri amorti et-
mek bir zorunluluk hâline gelmifltir. Bu yüzden de piyasalarda var olabilmek için
afl›r› kâr ve kapital (sermaye) birikimine yönelmifller bu yönelifl ise maliyetlerin dü-
flürülmesini kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. Bu dönemde hakim düflünce ortam› olan libera-
lizmin sözleflme serbestisi ve hukuki eflitlik ilkelerine dayal› kurulu hukuk düzeni,
fabrika sahiplerine bu ba¤lamda genifl bir inisiyatif tan›d›¤›ndan üretim maliyetleri
içinde iflgücünün pay›n› azaltmak ilk baflvurulan yöntem olmufltur. Böylece ücret
miktarlar› giderek düflmüfl, fabrikalardaki çal›flma koflullar› da giderek a¤›rlaflmaya
bafllam›flt›r.

Büyük fabrika yaflam› ile birlikte iflçilerin çal›flma koflullar›n›n giderek kötülefl-
mesi, uzun çal›flma süreleri, sefalet ücretleri, çal›flma alanlar›n›n sa¤l›ks›zl›¤›, çocuk
ve kad›nlar›n kütle hâlinde fabrikalara girifli gibi olaylar her yerde sanayileflmenin
h›z›na ve yo¤unlu¤una göre tepki yaratm›fl, çal›flma koflullar›n›n giderek a¤›rlafla-
rak ülkeler için toplumsal bar›fl› tehlikeye düflürmeye bafllamas› ise devletin çal›fl-
ma yaflam›na müdahalesini zorunlu k›lm›fl, çal›flma koflullar›ndaki olumsuzluklar›n
ortadan kald›r›lmas› istemi ile grev, miting, gösteri gibi etkinlikler yayg›nlaflm›flt›r.

Bireye de¤er veren fakat bireyleraras› iliflkilere ve eflitsizliklere seyirci kalan li-
beral devlet yaklafl›m›, Sanayi Devrimi’yle ortaya ç›kan sorunlar› önleyememifl, ak-
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sine daha da artt›rm›flt›r. Çal›flma yaflam›nda giderek büyüyen sorunlar ise sa¤l›k-
s›z bir toplum yap›s›na yol açm›flt›r (Koray, 2000: 51). 

Bu geliflmelerin etkisi ile 19. yüzy›l bafllar›ndan itibaren düflünürler, ayd›nlar,
teknik elemanlar ve baz› iflverenler çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi için çaba gös-
termifl ve önerilerde bulunmufltur. Sanayi Devrimi’nin yaratt›¤› olumsuz çal›flma ve
yaflam koflullar›n› iyilefltirmek, çal›flanlar›n sa¤l›¤›n› korumak ve ifl güvenli¤ini sa¤-
lamak amac›yla birçok yasal, t›bbi ve teknik çal›flma yap›lm›flt›r. Bu arada iflçiler de
henüz yasallaflmam›fl da olsa kurduklar› meslek örgütleri (sendikalar›) içinde bir-
leflerek haklar›n› toplu olarak savunma ve kazanma yollar›n› aramaya bafllam›fl,
klasik liberal ekonomik düflüncelere dayal› kapitalist düzen elefltirilerek, yeni eko-
nomik model ve sistemler aranmaya bafllam›flt›r. Ayn› yön ve biçimdeki geliflmele-
rin, Sanayi Devrimi’nin bafllad›¤› ‹ngiltere’den sonra pek az farkl›l›klarla Sanayi
Devrimi’nin yaflan›ld›¤› di¤er ülkelerde de sergilenmesi, devletleri harekete geçir-
mifl; böylece devletler, ifl iliflkileri ve yaflam›na kar›flmak zorunda kalarak, ifl huku-
ku kurallar›n› yap›land›rmaya ve onlara ifllerlik kazand›rmaya bafllam›fllard›r.

Devletin çal›flma yaflam›na müdahalesini gerekli k›lan faktörler nelerdir?

1802 y›l›nda ‹ngiltere’de dokuma sanayiinde çal›flan çocuklar›n çal›flma sürele-
ri ve koflullar› yönünden korunmas›n› öngören ve çocuk iflçilerin günlük ifl süre-
lerini 12 saat ile s›n›rland›ran kanun, ifl hukuku alan›nda dünyada at›lan ilk ad›m
olmufltur.

20. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki I. ve II. Dünya Savafllar› ile her iki savafl aras›nda ya-
flan›lan 1929 ekonomik bunal›m›, ço¤alan ve güçlenen sendikalar›n özellikle çal›fl-
ma koflullar›n› iyilefltirmek üzere bafllatt›klar› toplu mücadeleler, sanayileflen ülke-
lerde devletlerin ekonomik ve toplumsal yaflama kat›lma alanlar›n› geniflletmifltir.
Özellikle bu dönemde yayg›nlaflan karma ekonomi modeli içinde devlet, endüstri
iliflkileri, sosyal güvenlik sistemleri içinde etkin bir konum kazanm›flt›r.

Bu geliflmelerle ba¤›ml› ve güçsüz kesimlerin korunmalar›n› öngören sosyal po-
litikalar daha da önem kazanm›fl ve Sanayi Devrimi’nin yol açt›¤› sosyal sorunlar›n
çözümü konusunda yeni bir döneme geçilmifltir. Bu dönemde sosyal politikalara ifl-
lerlik kazand›r›lmas›yla iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n özel hukuki düzenlemelerle
ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunmas› do¤rultusunda ifl hukuku alan›nda h›zl› ve ra-
dikal bir de¤iflim gözlenmifltir. Devlet bu aflamada çal›flma koflullar› ve ücretlere
müdahale ederek, insanca çal›fl›p yaflam›n›n standartlar›n› koruyucu mevzuat› yü-
rürlü¤e koymufl hatta çal›flanlar›n bizzat kendi hak ve ç›karlar›n› koruyup gelifltire-
bilecekleri örgütlenme olanaklar›n› bir hak olarak onlara vermeye yönelmifltir. Sa-
nayi Devrimi’nin ilk y›llar›nda konulan örgütlenme yasaklar› kald›r›larak, sendikac›-
l›k hareketinin bafllamas›na imkân verecek hukuki flartlar› sa¤lam›flt›r. Böylece dev-
letin çal›flma yaflam›na kar›flarak ifl hukuku kurallar›n› oluflturdu¤u, örgütlenme
haklar›n›n yayg›nl›k kazanarak toplu iliflkiler sisteminin oturmaya bafllad›¤› bir dö-
neme geçilmifltir. Bugün çal›flma koflullar›n›n s›n›rlar›n› çizen ifl hukukunun bir bi-
lim olarak geliflmesi de yine bu dönemde yap›lan çal›flmalar›n sonucunda olmufltur.

Çal›flma Koflullar›n›n ‹nsani Yüzü: Düzgün ‹fl Kavram›
Çal›flma koflullar›n›n iflçi yarar›na düzeltilmesi ve geniflletilmesi, sosyal politika ta-
rihinde bir yüzy›ldan uzun süren bir mücadele ve geliflmenin sonucudur. Günü-
müzde de sosyal politikan›n bu mücadelesi devam etmekte, çal›flma hayat›na ilifl-
kin mevcut problemlere karfl› yeni önlemler gelifltirilmektedir. Bugün küresel ge-
liflmelere ba¤l› olarak, özellikle geliflmekte olan ülkelerde, yeni ekonomi anlay›fl›-
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n›n bir sonucu olarak; esneklefltirme, özellefltirme, tafleronlaflma uygulamalar›, en-
düstri iliflkilerinin güç kaybetmesi, yeni istihdam biçimlerinin önem kazanmas›na
ba¤l› olarak ifllerin önemsizleflmesi ve de¤er kaybetmesi gibi sorunlar tart›fl›lmak-
tad›r. Ülkelerin ve iflletmelerin rekabet güçlerini art›rmada önemli avantajlar olarak
say›lan bu uygulamalar, özellikle geliflmekte olan ülkeler baflta olmak üzere he-
men bütün ülkelerde ücretlerin düflmesine, güvencesiz ve düzgün olmayan ifllerin
artmas›na, çal›flma sürelerinin uzamas› yan›nda çal›flma flartlar›n›n kötüleflmesine,
kay›t d›fl›l›¤›n artmas›na, ifllerin süreklilik özelli¤inin kaybolmas›na, sendikalar›n
tasfiye edilmesine ve çal›flanlar›n artan gelirden hakça pay alamamalar›na ve sonuç
olarak çal›flanlar›n yoksullaflmas›na neden olmufltur.

Bu geliflmeler neticesinde çal›flma koflullar›n›n insanilefltirilmesi amac›yla, 1999
y›l›nda toplanan 87. Uluslararas› Çal›flma Konferans›’nda sunulan raporda; çal›flan-
lar›n güvenlik, onur, eflitlik ve özgürlük temelinde uygun ve üretken bir ifl elde ede-
bilmeleri için desteklenmesi gerekti¤i fikrinden hareketle, Decent Work kavram›
uluslararas› gündemi meflgul etmeye bafllam›flt›r. Türkçeye Düzgün ‹fl olarak çevri-
len bu kavram, 2003 y›l›ndan itibaren de ülkemiz gündemini meflgul etmektedir.

ILO’ya göre Düzgün ‹fl, insan onuruna yak›fl›r çal›flma koflullar›nda, iflçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i koflullar›na uygun, sosyal güvenlik imkânlar›na sahip, sendika arac›l›¤› ile
temsil gücü olan, zorla çal›flt›rma ve çocuk iflçili¤inin olmad›¤›, yapt›¤› ifl karfl›l›¤›n-
da hak etti¤i ücreti alabilen ve k›sacas› çal›flmaya iliflkin temel hak ve ilkelerin üç ta-
rafl› uzlaflma ile gerçeklefltirilebildi¤i ifller olarak tan›mlanmaktad›r. Kavram; insan-
lar›n çal›flma ve istihdam haklar›na, iflçi sa¤l›¤› ve sosyal güvenlik koflullar›na ve im-
kânlar›na ve sendikalar yoluyla veya di¤er araçlarla kendini ifade etme haklar›na
göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içermektedir (Palaz, 2005: 480).

Sosyal politikan›n uluslararas› araçlar›ndan ILO’nun temel hedeflerinin insanl›k
onuru, güvenlik, eflitlik ve özgürlük çerçevesinde kad›nlar ve erkekler için düzgün
ifllerin sa¤lanmas› oldu¤unu belirtmek gerekir. Kurulufl y›l› 1919’dan bu yana dün-
yan›n her yerinde ifl hayat›nda çal›flma ve yaflam standartlar›n› gelifltirmeyi temel
felsefe edinen ILO’nun 21. yüzy›la girerken kendisine seçmifl oldu¤u yeni hedef
herkes için düzgün ifl olmufltur. Buradaki amaç; düzgün iflin kad›n, erkek, yafll›,
genç, kay›tl›, kay›ts›z, sendikal›, sendikas›z, vs. ayr›m› yapmadan çal›flma yaflam›-
na dahil olmufl tüm bireyler için geçerli olmas›d›r.

ILO’nun yeni hedefi olan herkese düzgün ifl sa¤lanmas› ve bu konuda ülkele-
rin üzerine düflen görevleri yerine getirmeleri gereklili¤i, 1999’daki Uluslararas› Ça-
l›flma Konferans›’nda gündeme geldikten sonra bu konuda yap›lan pek çok çal›fl-
man›n ard›ndan, bu ifllerin sa¤lanmas› için temel prensiplerin neler olaca¤› belir-
lenmifltir. Buna göre ülkeler için düzgün ifllerin sa¤lanmas›nda dört temel hedef
ortaya konulmufltur:

• Temel hak ve prensiplerin ve standartlar›n iflyerlerinde hayata geçirilmesi,
• Uygun istihdam ve gelir elde etmeleri için, kad›n ve erkeklere daha fazla f›r-

sat yaratma,
• Sosyal koruman›n kapsam›n› ve etkinli¤inin herkes için art›r›lmas›,
• Sosyal diyalo¤un ve üçlü kat›l›mc›l›¤›n güçlendirilmesi.

Düzgün ‹fl kavram›, ortaya ç›k›fl› ve temel göstergeleri konusunda detayl› bilgi için ‹flveren
Dergisi (fiubat 2003) Ekinde yer alan; Düzgün ‹fl (Decent Work) Hakk›ndaki Uluslarara-
s› ‹flverenler Teflkilat› (IOE) Görüflü’nü inceleyebilirsiniz. 

Böylelikle ülkeler, bu dört ana hedefi gerçeklefltirdi¤inde düzgün ifllerin sa¤-
lanmas›na katk›da bulunmufl olacaklard›r.
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‹stihdam ve iflsizlik kavramlar›n› tan›mlamak.

‹stihdam› genifl ve dar anlamda olmak üzere iki
flekilde tan›mlamak mümkündür. Genifl anlamda
istihdam, üretim faktörlerinin yani çal›flmas› ya
da çal›flt›r›lmas› fleklinde tan›mlan›rken, dar an-
lamda istidam tan›m›nda üretim faktörlerinden
sadece emek faktörü dikkate al›nmakta ve eme-
¤in üretimde kullan›lmas› ya da gelir sa¤lamak
amac›yla çal›flmas› ya da çal›flt›r›lmas› olarak ifa-
de edilmektedir. Di¤er taraftan, çal›flma istek ve
gücünde olan, cari ücret ve mevcut çal›flma ko-
flullar›nda belirli sürelerle ifl arayan ancak bula-
mayan kiflilere iflsiz, yaflanan bu duruma da iflsiz-
lik denilmektedir. 

‹flsizli¤in ekonomik, bireysel ve toplumsal etkile-

rini listelemek.

‹flsizlik hem nedenleri hem de sonuçlar› itibariy-
le sosyo-ekonomik bir olgu olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. ‹flsizli¤in bafll›ca ekonomik etkileri; ifl-
sizlik oran›n›n yükselmesi, bir ekonominin daha
fazla üretebilme gücü oldu¤u hâlde bunu de¤er-
lendiremedi¤ini ortaya koymakta, tüketici nüfus
üzerindeki bask›n›n artt›¤›n› göstermekte, ba-
¤›ml›l›k oran›n› etkilemekte, gelir da¤›l›m› eflit-
sizli¤ini ve yoksullu¤u art›rmaktad›r. ‹flsizli¤in
bafll›ca bireysel etkileri; tek geçim kayna¤› ücret
olan birey ve bakmakla yükümlü oldu¤u ailesi,
bireyin iflsiz kalmas› durumunda bu gelir kayna-
¤›ndan yoksun kalmakta ve hayat standartlar›
düflmektedir. Birey, sahip oldu¤u insan serma-
yesini, özgüvenini, kendisine olan sayg›s›n›, bak-
makla yükümlü oldu¤u kiflilere karfl› itibar›n›,
topluma olan aidiyet duygusunu ve çal›flma di-
siplinini zamanla kaybetmekte, tembelli¤e al›fl-
maktad›r. ‹flsizli¤in bafll›ca toplumsal etkileri;
sosyal, ahlaki ve ailevi pek çok de¤erin kaybol-
mas›na yol açmakta, sosyal d›fllanmaya neden
olmakta, toplumsal çözülmeleri ve sosyal ger-
ginlikleri art›rmaktad›r.

‹flsizlikle mücadelede sosyal politikalar›n yeri ve

önemini aç›klamak.

‹flsizli¤in küresel, yap›sal, kal›c› ve yayg›n bir
problem hâline gelmesi, bu problemin sosyal po-
litikan›n temel ilgi alanlar› aras›na girmesine yol
açm›flt›r. Sosyal politika aç›s›ndan iflsizler sadece
bir ekonomik veri olarak kabul edilemezler. Gü-
nümüzde geliflmifl ve geliflmekte olan pek çok
ülke; istihdam› gelifltirmek, iflsizlikle mücadele
etmek ve iflsizli¤in toplumsal yaflamda y›k›c› et-
kiler yaratmas›n› önlemek amac›yla aktif ve pasif
istihdam politikalar› üretme çabas›na girmifltir.

Ücret kavram›n› ve ücretin unsurlar›n› tan›m-

lamak.

Ücret; çal›flanlar›n ortaya koydu¤u zihinsel ve
bedensel eme¤in bedeli/karfl›l›¤›d›r. Genel an-
lamda ücreti; üretime kat›lan eme¤in iflveren ve-
ya üçüncü kiflilerden eme¤i karfl›l›¤› ald›¤› eko-
nomik de¤er, baflka bir ifadeyle bir kimseye bir
ifl karfl›l›¤›nda iflveren veya üçüncü kifliler tara-
f›ndan sa¤lanan ve para ile ödenen tutar olarak
ifade edebiliriz. Bu tan›mlardan hareketle ücretin
unsurlar› ise bir ifl karfl›l›¤›nda ödenmesi, iflveren
veya üçüncü kifliler taraf›ndan ödenmesi ve para
ile ödenmesi fleklinde s›ralanabilir. 

Devletin ücrete iliflkin getirdi¤i koruyucu düzen-

lemeleri aç›klamak.

Devlet, ücret gelirini; eflit de¤erde ifle eflit ücret
ödenmesi, cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yasaklanmas›,
ücretin reel de¤erinin korunmas›, asgari düzeyi-
nin belirlenmesi, ücretin ödenme biçimi ve yeri-
nin belirlenmesi, ücretin belgelendirmesi, ücre-
tin güvencesi ve ücretin öncelikli alacak olmas›
gibi alanlarda koruma alt›na almaya bafllam›flt›r.

Düzgün ifl kavram›n› tan›mlamak.

‹nsan onuruna yak›fl›r çal›flma koflullar›nda, iflçi
sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›na uygun, sosyal gü-
venlik imkânlar›na sahip, sendika arac›l›¤› ile
temsil gücü olan, zorla çal›flt›rma ve çocuk iflçili-
¤inin olmad›¤›, yapt›¤› ifl karfl›l›¤›nda hak etti¤i
ücreti alabilen ve k›sacas› çal›flmaya iliflkin temel
hak ve ilkelerin üç tarafl› uzlaflma ile gerçeklefl-
tirilebildi¤i ifller olarak tan›mlanmaktad›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisinde dar anlamda tam istih-
dam› ifade eder? 

a. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tümünün
üretime kat›lmas›

b. Üretim faktörlerinin belirli bir dönem içerisinde
kullan›lma derecesi

c. Çal›flma sürelerinde bir k›s›tlama olmad›¤› halde
istihdam edilen iflgücünün çal›flma karfl›l›¤›nda
elde etti¤i gelirin düflük olmas› 

d. Bir ülkedeki mevcut eme¤in tamam› kullan›lma-
s›na ra¤men, talebin karfl›lanamamas›

e. Cari ücret düzeyi ve mevcut çal›flma koflullar›n-
da çal›flmak isteyen herkesin ifl buldu¤u istih-
dam düzeyi

2. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma hakk› çerçevesinde
düzenlenen sosyal politikalardan biri de¤ildir?

a. ‹flgücünün sosyal risklere karfl› korunmas› 
b. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›n›n iyilefltirilmesi 
c. Ücretlilere örgütlenme hakk›n›n kazand›r›lmas› 
d. Çal›flanlar›n sat›n alma gücünün korunmas› için

vergi indirimleri yap›lmas›
e. ‹fl arayanlar ve iflgücü arayanlar›n buluflturulmas› 

3. Afla¤›dakilerin hangisi iflsizli¤in sosyo-ekonomik et-
kilerinden biri de¤ildir?

a. Suç e¤ilimlerinin artmas› 
b. Toplumsal yaflamda huzur ve istikrar ortam›n›n

bozulmas›
c. Bireysel emeklilik sisteminin zarar görmesi 
d. Gelir da¤›l›m› eflitli¤inin bozulmas›
e. Vergi gelirlerinin düflmesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi aktif istihdam politikalar›
aras›nda yer almaz?

a. ‹stihdam sübvansiyonlar› 
b. Kamunun efllefltirme ve dan›flmanl›k hizmetleri 
c. Çal›flma paylafl›m›
d. Mesleki e¤itim programlar› 
e. Ücret sübvansiyonlar› 

5. Afla¤›dakilerden hangisi pasif istihdam politikalar›-
n›n temel özelliklerinden biri de¤ildir? 

a. ‹flsizli¤i azaltmak yerine bireysel ve toplumsal
zararlar›n› önlemeye çal›flmas›

b. Öncelikli olarak hedef gruplara yönelmesi
c. Daha çok geliflmifl ülkelerde uygulanmas›
d. ‹flsizlik sigortas›n›n pasif istihdam politikalar›n-

dan biri olmas› 
e. ‹flsizlikle mücadelede acil yard›m ifllevi görmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi ücretin unsurlar›ndan biri
de¤ildir?

a. Üçüncü kifliler taraf›ndan ödenmesi
b. ‹flveren taraf›ndan ödenmesi
c. Para ile ödenmesi
d. Belirli bir zaman birimi bafl›na ödenmesi
e. Bir ifl karfl›l›¤› ödenmesi

7. Ücretin ülkedeki fiyatlar›n düzeyi dikkate al›narak
hesaplanan sat›n alma gücü, afla¤›daki ücret türlerinden
hangisini ifade etmektedir?

a. Ücret haddi
b. Nominal ücret
c. Brüt Ücret
d. Nakdi Ücret
e. Reel Ücret

8. Afla¤›dakilerin hangisi düzgün ifllerin sa¤lanmas› için
belirlenen temel kriterlerden biri de¤ildir?

a. Yeni teknolojilerin bütün iflyerlerinde daha faz-
la kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›

b. Sosyal koruman›n kapsam›n›n ve etkinli¤inin
herkes için art›r›lmas›

c. Sosyal diyalo¤un ve üçlü kat›l›mc›l›¤›n güçlendi-
rilmesi

d. Temel hak ve prensiplerin ve standartlar›n iflyer-
lerinde hayata geçirilmesi

e. Uygun istihdam ve gelir elde etmeleri için kad›n
ve erkeklere daha fazla f›rsat yarat›lmas›

Kendimizi S›nayal›m
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9. Sanayi Devrimi sonras›nda, devletin çal›flma hayat›-
na müdahalesinde afla¤›dakilerden hangisi rol oyna-

mam›flt›r?

a. 18. ve 19. yüzy›l liberalizminin kat› anlay›fl›
b. Uzun çal›flma süreleri ve sefalet ücreti nedeniy-

le kad›n ve çocuklar›n fabrika yaflam›na girmesi
c. Çal›flma koflullar›n›n kötüleflmesi
d. Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›
e. 1929 Ekonomik Bunal›m›

10.Afla¤›dakilerden hangisi devletin ücretlere iliflkin ko-
ruyucu düzenlemelerinden biridir? 

a. Asgari ücret
b. Zaman esas›na dayal› ücret sistemi
c. Miktar esas›na dayal› ücret sistemi
d. Ücret haddi
e. Verimlilik esas›na dayal› ücret sistemi

Türk çal›fl, çal›fl, çal›fl

AHMET ‹NSEL

Türkiye, Avrupa ülkelerine göre en uzun ortalama

haftal›k çal›flma süresine sahip.

Çal›flma süresiyle ilgili ilk mücadeleler 14. yüzy›l›n ba-
fl›nda ortaya ç›kt›. Bu mücadeleler bugün anlad›¤›m›z
biçimde haftal›k veya günlük çal›flma saati hesab›na
dayal› de¤ildi. Dini bayramlarda veya özel günlerde
çal›fl›lmamas› talep ediliyordu. Bugün anlad›¤›m›z bi-
çimde çal›flma süresi kavram›n›n ortaya ç›k›fl› sanayi
devrimine rastlar. 18. yüzy›lda ‹ngiltere’de çal›flma sü-
releri günlük olarak hesaplanmaya baflland›. Çünkü
ücretli emek düzenine geçilirken, emekçilerin çal›flma-
lar›n›n senkronize olmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›. Böyle-
ce yap›lan iflle tan›mlanan emek anlay›fl›ndan, çal›fl›lan
zamanla ölçülen emek anlay›fl›na geçildi. Günde 14-15
saat, haftan›n yedi günü, kad›n, çocuk fark› gözetme-
den çal›flt›r›lan sanayi iflçilerinin, proletaryan›n maddi
ve manevi sefaleti sosyalist bilincin oluflmas›ndaki bi-
rincil etmen oldu.
19. yüzy›l bafl›nda yay›mlanan t›bbi raporlar, son dere-
ce uzun ve a¤›r çal›flma koflullar›n›n yaratt›¤› insani
tahribat› etrafl› biçimde tarif eder. Toplumsal bask›,
önce çocuklar›n günlük çal›flma süresinin s›n›rlanmas›-
n› gündeme getirdi. Sonra kad›nlar›n çal›flmas›yla baz›
s›n›rlamalar geldi. Buna paralel olarak, emekçilerin mü-
cadeleleri sonunda çal›flma süreleri k›salmaya bafllad›.
1884’te ABD’de sendikalar, günlük çal›flma süresinin 8
saate inmesini talep ettiler. 1 May›s, bu talebin bütün
dünyada iflçi örgütleri taraf›ndan benimsenmesinin an-
ma günüdür. 19. yüzy›l sonunda, baz› iflkollar›nda haf-
tada bir gün tatil hakk› elde edildi. Y›ll›k izin hakk›n›n
elde edilmesi için 20. yüzy›l ortas›n› beklemek gerekti.
19. yüzy›l bafl›nda y›lda 3500-4000 saat olan çal›flma
süresi, 20. yüzy›l sonunda 2000 saatin alt›na indi. Bu
düflüfl, kifli bafl›na verimlili¤in artmas›na ra¤men, istih-
dam›n da artmas›n› sa¤lad›. Ama bugün birçok ülkede
20. yüzy›l bafl› çal›flma koflullar› hâlâ yürürlükte. Ayr›-
ca muhafazakâr-neoliberal karfl› devrim, y›ll›k ve gün-
lük çal›flma sürelerinin k›salmas› e¤ilimini durdurdu.
K›smen bu nedenle bugün büyümenin istihdam yarat›-
c› kapasitesi eskisine göre çok daha s›n›rl›.

Yaflam›n ‹çinden

2/08/05/2011
“
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Türkiye Avrupa birincisi

Türkiye bugün Avrupa ülkeleriyle k›yasland›¤›nda en
uzun ortalama haftal›k çal›flma süresinin geçerli oldu¤u
ülke olarak göze çarp›yor. Resmi çal›flma haftas› 45 sa-
atle Avrupa ortalamas›ndan 6,4 saat fazla. AB’de haftal›k
resmi çal›flma süresi en fazla 40 saat. Fiili çal›flma süresi-
ne gelince durum daha kötü. Ola¤an çal›flma haftas›
Türkiye’de ortalama 53,7 saat. Türkiye’de ücretliler Av-
rupa’dakilerden üç kat fazla mesai yapmak zorundalar.
Sadece Avrupa’ya göre de¤il, dünya verilerine göre de
Türkiye haftal›k çal›flma süreleri en uzun ülkeler gru-
bunda yer al›yor. D‹SK Araflt›rma Enstitüsü’nün (D‹SK-
AR) yay›mlad›¤› çal›flma süreleri raporunda yer alan bu
karfl›laflt›rmal› verilerin kayna¤› Eurostat ve çal›flma ko-
flullar›n›n iyilefltirilmesi konusunda araflt›rma yapan bir
baflka kurulufl.
Galatasaray Üniversitesi ‹ktisadi Araflt›rmalar Merke-
zi’nde (GIAM) Dr. Sezgin Polat’›n TÜ‹K’in 2009 hane
halk› iflgücü anketi verilerinden hareketle haz›rlad›¤›
Türkiye’de Çal›flma Saatleri Ve Kay›tl›l›k Raporu, D‹SK
raporunun sergiledi¤i durumdan biraz daha vahim bir
tablo ortaya ç›kar›yor. Kentte yaflayan, özel sektörde
tam zamanl› çal›flan ücretli ve yevmiyelilerden oluflan
örneklem grubundan ç›kan sonuca göre, ortalama haf-
tal›k fiili çal›flma süresi 55 saat. Kad›nlarda bu 50.5 saa-
te iniyor, erkeklerde 56.5 saate ç›k›yor. ‹flyerinde çal›-
flan say›s› azald›kça, haftal›k çal›flma süresi art›yor. 10
kifliden az iflyerlerinde haftal›k çal›flma süresi erkekler-
de ortalama 58 saat. 500 kifliden fazla iflyerlerinde 49.5
saate düflüyor.
11 milyondan biraz az say›da çal›flan› yans›tan bu ör-
neklem grubundakilerin yüzde 33’ü sosyal güvenli¤e
kay›tl› de¤il. En uzun haftal›k çal›flma saatleri madenci-
lik (58.5 saat), ticaret, lokanta ve otellerde (59.5 saat).
Sezgin Polat’›n araflt›rmas›, e¤itim seviyesi artt›kça fiili
çal›flma süresinin k›sald›¤›n› gösteriyor. ‹lkö¤retim ve
alt›nda e¤itim alanlar ortalama 56.2 saat çal›fl›rken, yük-
sek ö¤retim yapm›fl olanlar 49.9 saat çal›fl›yor. Buna
karfl›l›k e¤itim seviyesi düfltükçe kay›td›fl› çal›flt›r›lma
art›yor.
GIAM raporunun verilerinden hareket edersek, Türki-
ye’de özel sektörde çal›flan kentli emekçilerin y›lda or-
talama 2600 saat çal›flt›klar› sonucu ç›k›yor. Buna ula-
fl›m için harcanan zaman dahil de¤il. ‹flkolunun özellik-
lerine göre bu süre 2250 ila 2900 saat aras›nda de¤ifli-
yor. ‹fl kazalar›n›n afl›r› yüksek olmas›n›n bir nedeni bu
tüketici çal›flma temposu de¤il mi? 
D‹SK-AR raporu, y›ll›k ücretli izin hakk›n›n k›sal›¤›na
da dikkat çekiyor. ‹fl Kanunu asgari y›ll›k izin süresini

14 günle s›n›rl›yor. 99 ülke aras›nda Türkiye bu aç›dan
da en kötü üçte birin içinde. AKP hükümeti 2007’de yü-
rürlü¤e giren Geniflletilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n çal›-
flanlara y›lda en az 4 hafta ücretli izin sa¤lanmas›na ilifl-
kin maddesine çekince koydu. Raporda Türkiye’nin çe-
kince koydu¤u di¤er üç madde de hat›rlat›l›yor. Bunlar
elbette toplu pazarl›k, grev, örgütlenme ve iyi bir ya-
flam düzeyi sa¤layacak ücret haklar›na iliflkin maddeler.

Ucuz emek

Haftal›k ve y›ll›k resmi çal›flma sürelerinin k›salt›lmas›
salt istihdam politikas› aç›s›ndan de¤il, çal›flanlar›n in-
sanca yaflama hakk› aç›s›ndan da ertelenemez bir ge-
reklilik. Emek örgütleri, bu s›fat› hak etmek istiyorlarsa,
haftal›k resmi çal›flma süresinin azalmas› ve y›ll›k ücret-
li iznin artmas› için ortak mücadele bafllatmaktan imti-
na edemezler. “Türkiye ekonomisi bu lüksü kald›rmaz”
diyenlere, ucuz eme¤i tepe tepe kullanman›n ne anla-
ma geldi¤ini ve bunun kime yarad›¤›n› sorabilirsiniz.

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?
aType=HaberYazdir&ArticleID=1048673

”
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹stihdam ve ‹flsizlik: Kav-
ramsal Çerçeve” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Hakk› ve Çal›flma
Hakk› Çerçevesinde Düzenlenen Sosyal Politika
Tedbirleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flsizli¤in Sosyo- Ekonomik
ve Bireysel Etkileri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flsizlikle Mücadelede ‹zle-
nen Aktif ve Pasif ‹stihdam Politikalar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flsizlikle Mücadelede ‹zle-
nen Aktif ve Pasif ‹stihdam Politikalar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ücretin Tan›m› ve Unsurla-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ücrete ‹liflkin Kavramlar: Üc-
ret Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Koflullar›n›n ‹nsa-
ni Yüzü: Düzgün ‹fl Kavram›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Koflullar› ve Çal›fl-
ma Koflullar›na ‹liflkin Düzenlemeler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ücret ve Ücrete ‹liflkin Kav-
ramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

‹stihdam ve ilgili kavramlar›n ölçüm kriterleri Ulusal He-
saplar Sistemi ile paralellik tafl›maktad›r. Buna göre; top-
lam katma de¤erin oluflumu aflamas›nda katk›da bulu-
nan herkesin istihdamda da yer almas› gerekmektedir.

S›ra Sizde 2

Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan pasif istih-
dam politikalar›ndan ilki, 2002 y›l›ndan itibaren kanun
kapsam›na giren sigortal› iflçiler için uygulanan zorunlu
iflsizlik sigortas›d›r. Bununla birlikte, iflsizlik yard›m›n›n
uygulanmad›¤› ülkemizde 4857 say›l› ‹fl Kanunu ile Türk
çal›flma yaflam›na giren ücret garanti fonu, k›sa çal›flma
ödene¤i, ihbar ve k›dem tazminat›, pasif istihdam poli-
tikalar› kapsam›nda de¤erlendirilebilecek olan uygula-
malard›r. Di¤er taraftan, ‹fiKUR taraf›ndan düzenlenen
meslek edindirme kurslar› (istihdam garantili, kendi ifli-
ni kuracaklara, özürlülere ve hükümlülere yönelik), ifl-
sizlik sigortas› kapsam›nda düzenlenen kurslar, ifl ve
meslek dan›flmanl›¤› hizmetleri ile yat›r›m ve istihdam›
artt›rmaya yönelik verilen teflvikler aktif istihdam politi-
kalar› kapsam›ndaki bafll›ca uygulamalard›r. 

S›ra Sizde 3

Asgari ücretin ba¤lay›c› niteli¤i, iflverenlerin belirlenen
asgari ücret miktar›ndan daha düflük bir ücretle iflçi ça-
l›flt›rabilmelerini olanaks›zlaflt›rm›flt›r. Böylelikle emek
sömürüsü önlenmifl ve düflük ücret temelinde sürdürü-
lecek bir haks›z rekabet ortam›n›n önünde geçilmifl
olur. Ayr›ca, iflverenlerin sosyal damping uygulamalar›-
na yönelmeleri de engellenmifl olur.

S›ra Sizde 4

Sanayi Devrimi sonras›nda devletin çal›flma yaflam›na
müdahalesini gerekli k›lan faktörlerin bafl›nda 18. yüzy›l
sanayi kapitalizmi ve sonras›nda 19. yüzy›la hakim olan
kat› liberalizm anlay›fl› oldu¤u söylenebilir. Çal›flma ya-
flam›n›n bütün d›fl müdahalelerden (devlet ve sendika
gibi) tamamen ar›nd›r›lmas›, ekonomik faaliyetlere hiç-
bir müdahalenin olmamas› ve serbest piyasa mekaniz-
mas›n› temsil eden bu anlay›fl sonucunda pazarl›k güç-
leri sermayedar karfl›s›nda afl›r› derecede zay›flayan iflçi-
lerin kendilerine önerilen uzun çal›flma saatleri, kötü ça-
l›flma koflullar› ve düflük ücretleri kabul etmek zorunda
kalmalar› ve bu faktörlere ba¤l› olarak sanayi toplumla-
r›nda say›lar› gün geçtikçe artan çal›flan yoksullar devle-
tin çal›flma yaflam›na müdahalesini gerekli k›lm›flt›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Gelir da¤›l›m› ve yoksullukla ilgili temel kavramlar› tan›mlayabilecek,
Gelir da¤›l›m›n›n ve yoksullukla mücadelenin sosyal politika aç›s›ndan öne-
mini aç›klayabilecek, 
Gelir da¤›l›m›n› belirleyen faktörleri ve gelir da¤›l›m› politikas›n›n araçlar›n›
s›ralayabilecek,
Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤i ve yoksulluk sorununun dünyadaki ve Türkiye’deki
görünümünü özetleyebilecek,
Yoksullukla mücadele programlar› kapsam›nda dünyadaki ve Türkiye’deki
uygulama örneklerini aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. 
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GEL‹R DA⁄ILIMI ‹LE ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR
Gelir da¤›l›m›, bir ülkede belirli bir dönemde (genellikle bir y›l içinde) üretilen ge-
lirin kifliler, gruplar ya da üretim faktörleri aras›ndaki da¤›l›m› olarak tan›mlanabi-
lir. Bafll›ca gelir da¤›l›m› türleri afla¤›da yer almaktad›r.

Kiflisel Gelir Da¤›l›m›
Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen millî gelirin kifliler, aileler ya da nüfus
gruplar› aras›ndaki da¤›l›m› kiflisel gelir da¤›l›m› olarak adland›r›lmaktad›r. Kiflisel ge-
lir da¤›l›m›nda, geliri elde edenlerin bu geliri hangi üretim faktörü s›fat›yla elde ettik-
leri dikkate al›nmaz. Bir di¤er ifadeyle, önemli olan elde edilen gelirin kayna¤› ve bi-
leflimi de¤il, miktar›d›r (E¤ilmez, 2009: 212). Kiflisel gelir da¤›l›m› araflt›rmalar›, hane-
lerin sosyal ve ekonomik yap›lar›nda zaman içinde meydana gelen de¤iflikliklerin be-
lirlenmesi ve uluslararas› karfl›laflt›rmalar aç›s›ndan oldukça önemlidir (DPT, 2001: 4). 

Fonksiyonel Gelir Da¤›l›m› 
Fonksiyonel gelir da¤›l›m› ise millî gelirin onu üreten üretim faktörleri, bir di¤er
ifadeyle, emek sahipleri, sermaye sahipleri, toprak sahipleri ve giriflimciler aras›n-
daki da¤›l›m›d›r. Bu anlamda, fonksiyonel gelir da¤›l›m› gelirin ücret, faiz, rant ve
kâr aras›nda nas›l da¤›ld›¤›n› göstermektedir (E¤ilmez, 2009: 213). 

Bölgesel Gelir Da¤›l›m› 
Bölgesel gelir da¤›l›m›, bir ülkede yarat›lan gelirin co¤rafi olarak da¤›l›m›n› göster-
mektedir. Genellikle ülkelerin bütün bölgeleri ayn› derecede kalk›nm›fl de¤ildir.
Ülke co¤rafyas› içerisinde baz› bölgeler gelirden fazla pay al›rken baz› bölgeler de
yeteri kadar pay alamamakta ve geri kalmaktad›r. Bölgesel gelir da¤›l›m› adaletinin
sa¤lanmas› için bölgelerin gelir ve istihdam yap›lar›n›n analiz edilerek her bölge-
nin kendi yap›sal özelliklerine uygun çözümler üretilmesi gerekmektedir (Öztürk,
2009: 19-20). 

Sektörel Gelir Da¤›l›m› 
Sektörel gelir da¤›l›m›, bir ülkede yarat›lan toplam gelirin üretim sektörlerine göre
da¤›l›m›n› ifade etmektedir. Sektörel gelir da¤›l›m›; tar›m, sanayi ve hizmet gibi
bafll›ca üretim sektörlerinin ulusal gelire hangi oranda katk›da bulundu¤unu gös-
termektedir (DPT, 2001: 19).
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Birincil ve ‹kincil Gelir Da¤›l›m›
Üretim sürecine kat›lan üretim faktörleri taraf›ndan yarat›lan gelirin serbest piyasa
ekonomisine hiçbir müdahale olmaks›z›n da¤›l›m› birincil gelir da¤›l›m› olarak ad-
land›r›lmaktad›r (Öztürk, 2009: 25). ‹kincil gelir da¤›l›m› ise devletin belirli bir dö-
nem içerisinde serbest piyasada oluflan gelire çeflitli yollarla müdahale etmesi so-
nucu oluflan gelir da¤›l›m›d›r. ‹kincil gelir da¤›l›m› kavram›, gelirin yeniden da-
¤›l›m› olarak da ifade edilebilir (Dinler, 2001: 283). ‹kincil gelir da¤›l›m›nda dev-
let, baz› mal ve hizmetleri düflük gelirlilere karfl›l›ks›z veya çok düflük bedellerle
maliyetinin alt›nda sunmaktad›r. Yüksek gelir elde edenlerden artan oranl› tarife-
lerle sa¤lanan vergi gelirlerinin çeflitli yollarla düflük gelir gruplar›na aktar›lmas› ya
da geliri belirli bir düzeyin alt›nda olanlar›n vergiden muaf tutulmas›, devletin ge-
lir da¤›l›m›nda adaleti gerçektirmeye yönelik uygulamalar›na örnek olarak verile-
bilir (Öztürk, 2009: 25-26). 

Birincil ve ikincil gelir da¤›l›m› kavramlar› aras›ndaki farkl›l›¤› aç›klay›n›z?

GEL‹R DA⁄ILIMI Efi‹TS‹ZL‹⁄‹N‹N ÖLÇÜLMES‹ 
Kiflisel gelir da¤›l›m› eflitsizli¤inin ölçülmesinde kullan›lan bafll›ca yöntemler, Lo-
renz E¤risi ve Lorenz E¤risi yard›m›yla hesaplanan Gini Katsay›s›’d›r. 

Lorenz E¤risi 
Kiflisel gelir da¤›l›m›nda eflitsizli¤in boyutunun saptanmas› için kullan›lan Lorenz
e¤risi kutu fleklinde bir diyagram içinde gösterilmektedir. Diyagram›n dikey ek-
seninde toplam gelirin, yatay ekseninde ülke nüfusunun kümülatif yüzdeleri yer
almaktad›r. Dikey eksende gelirin %100’ü, yatay eksende ise nüfusun %100’ü
gösterildi¤inden diyagram bir kutu fleklindedir (Baflo¤lu, Ölmezo¤ullar›, Paras›z,
1999: 187). 

Orijinle karfl› köfleyi birlefltiren 45 derece-
lik do¤ru (fiekil 4.1’de OL do¤rusu) efl bölü-
flüm do¤rusudur ve gelirin tam olarak eflit
da¤›ld›¤› bir durumu göstermektedir. Efl bö-
lüflüm do¤rusu mutlak eflitlik do¤rusu flek-
linde de ifade edilebilir. 

Bir ülkede gelir da¤›l›m›nda eflitsizlik var-
sa, mutlak eflitlik do¤rusu yan›nda fiili da¤›-
l›m› gösteren ikinci bir e¤ri çizilir. Kiflisel ge-
lir da¤›l›m› eflitlikten uzaklaflt›kça fiili gelir
da¤›l›m›n› gösteren e¤ri (Lorenz E¤risi) de
mutlak eflitlik do¤rusundan uzaklafl›r. Örne-
¤in fiekil 4.1’de Lorenz e¤risi üzerindeki S
noktas›nda nüfusun %80’i, gelirin %50’sini
almaktad›r. Kiflisel gelir da¤›l›m›nda eflitsizli-
¤in artmas›yla birlikte Lorenz e¤risi ile mut-
lak eflitlik do¤rusu aras›nda kalan alan (fiekil
4.1’de X) genifllemektedir.

92 Sosyal  Pol i t ika

Gelirin yeniden da¤›l›m›:
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Mutlak eflitlik do¤rusu:
Kiflisel gelir da¤›l›m›nda
mutlak eflitli¤i gösteren
do¤rudur. Do¤ru üzerindeki
her noktada nüfusun belirli
bir yüzdesi, gelirin belirli bir
yüzdesini almaktad›r (fiekil
4.1’de P ve T noktalar›). 



Gini Katsay›s›
Kiflisel gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in derecesini gösteren Lorenz e¤risi geometrik
bir yöntemdir. Gini katsay›s› ise eflitsizli¤in derecesini ölçen bir katsay›d›r. Gini
katsay›s›, hem bir ülkedeki gelir da¤›l›m› eflitsizli¤inin zaman içerisindeki e¤ilimini
göstermesi hem de ülkeler aras›nda karfl›laflt›rmalar yapmaya imkân tan›mas› aç›-
s›ndan önemli bir eflitsizlik ölçütüdür. Gini katsay›s› Lorenz e¤risinden türetilmifl-
tir. Lorenz e¤risi ile mutlak eflitlik do¤rusu aras›nda kalan alan›n (fiekil 4.1’de, X),
mutlak eflitlik do¤rusu alt›nda kalan 0ZL üçgeninin alan›na (fiekil 4.1’de X+Y) ora-
n› Gini katsay›s›n› vermektedir. Gini katsays› 0-1 aras›nda de¤iflen de¤erler almak-
tad›r. Katsay›n›n 1’e yaklaflmas› gelir eflitsizli¤inin artt›¤›n›, 0’a yaklaflmas› ise gelir
eflitsizli¤inin azald›¤›n› göstermektedir (Dinler, 2001: 279). 

SOSYAL POL‹T‹KA AÇISINDAN GEL‹R DA⁄ILIMININ
ÖNEM‹
Gelir da¤›l›m› sorunu tarihin her döneminde toplumlar›n gündeminde olmufl ve il-
kel toplumlardan günümüze kadar çeflitli aflamalardan geçmifltir. Feodal düzende
gelir da¤›l›m›nda, mülkiyetten gelen büyük bir haks›zl›k ve adaletsizlik olmakla
birlikte, feodalizmin adeta genifl bir aile kuruluflu görünümünde oldu¤u bu dö-
nemlerde gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin kifliler üzerinde önemli bir etkiye sahip ol-
mad›¤› söylenebilir. Yaflam gereksinimleri ve gelecekleri feodal düzendeki efendi-
nin garantisi alt›nda bulunan kifliler için gelir da¤›l›m›ndan flikâyet etmek söz ko-
nusu olmam›flt›r. Ancak, sanayi öncesi dönemde, bu aile kuruluflu fleklindeki feo-
dal yap› sanayileflme ile birlikte ortadan kalkm›flt›r. Özellikle, 19. yüzy›l›n sanayi
kapitalizmi döneminde sanayicilerin kârlar›n›n afl›r› bir düzeye ulaflm›fl olmas› kar-
fl›s›nda pazarl›k gücünden yoksun çal›flanlar›n ekonomik bak›mdan, içinde bulun-
duklar› s›k›nt›lar ve yayg›n bir duruma gelen yabanc›laflma ile gelir da¤›l›m›nda
ciddi bir bozulma bafl göstermifltir. Bu durum, sanayi toplumlar›nda zaman zaman
büyük huzursuzluklara ve ayaklanmalara neden olmufltur. Ekonomik koflullar ne-
deniyle iflçilerle sermaye sahipleri aras›ndaki büyük gelir farkl›l›klar›n›n ortaya ç›-
kard›¤› sosyal problemler bu döneme damgas›n› vurmufltur (Aksu, 1993: 1-2). 

Sosyal politika dinamik bir yap›ya sahiptir. Sosyal yap› de¤ifltikçe sosyal politi-
ka da bu de¤iflime uygun bir yap›lanma içine girmektedir. Sanayi Devrimi’nin ilk
dönemlerinde sosyal politika sorunlar› bugünkünden farkl›yd›. Ancak, hangi dö-
nemde olursa olsun sosyal politikan›n de¤iflmeyen temel misyonu, toplumu olufl-
turan bireyler ve gruplar aras›ndaki sosyo-ekonomik farkl›l›klar›n azalt›larak top-
lumsal dengenin korunmas›d›r. Küreselleflme süreciyle dünyada belli kesimlerin
refah›n›n artmas› karfl›s›nda büyük bir kesimin yoksulluk ortam›nda yaflam›n› sür-
dürmesi gelir da¤›l›m› sorununun günümüzdeki önemine iflaret etmektedir (fien-
kal, 2005: 43-44). 

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i toplumsal bar›fl› tehdit eden sosyal sorunlar›n bafl›n-
da gelmektedir. Toplumu oluflturan bireyler temel ihtiyaçlar› karfl›land›¤› ve gü-
vence alt›na al›nd›¤› ölçüde kifliliklerini ve topluma olan güven duygular›n› gelifl-
tirebilirler. (Altan, 2006: 14). Sosyal politika, ekonomik refah art›fl›n› genifl toplum
kesimlerine yayg›nlaflt›rd›¤› ölçüde ekonomik ve sosyal geliflmenin bir bütünlük
içinde sa¤land›¤› kalk›nma amac›na hizmet edebilecektir. Toplumu oluflturan kifli-
ler ve sosyal gruplar aras›ndaki yaflam düzeylerinde, toplumsal hizmetlerden ya-
rarlanmada ve ekonomik olanaklara ulaflabilmede var olan farklar› azaltmak, sos-
yal politikan›n genel kalk›nma içindeki bafll›ca hedeflerindendir. Bu noktada, eko-
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nomik yönden güçsüz ve ba¤›ml› kiflilerin korunmas›, bölgeler aras›ndaki geliflmifl-
lik farklar›n›n azalt›lmas› ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizliklerin giderilmesi sosyal
dengenin ve sosyal adaletin sa¤lanmas› için büyük önem tafl›maktad›r (Güven,
1995: 20).

Sosyal adalet anlay›fl›n›n somut bir içerik kazanabilmesi için her fleyden önce
f›rsat eflitli¤inin ya da f›rsat adaletinin sa¤lanmas›na ihtiyaç vard›r. Bunun anlam›,
toplumda belli bir kufla¤›n temsilcisi olan herkesin daha iyi bir toplumsal konuma
gelmede ve sosyal riskleri karfl›lamada eflit flanslara ve risklere sahip olmas›d›r. Ör-
ne¤in, e¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas› sosyal adaletin önemli bir kofluludur.
Hiç kuflkusuz sosyal adalet herkese mutlak eflitlik sa¤lanmas› anlam›na gelmemek-
tedir. Sosyal adalet, ekonomik geliflmelerin çeflitli toplum kesimleri aras›nda orta-
ya ç›kard›¤› eflitsizliklerin ve sosyal farkl›l›klar›n giderilmesi hedefine yöneliktir. Bu
hedefe ulaflmada adil bir ücret ve gelir da¤›l›m› politikas›, adil bir vergi yükü poli-
tikas›, herkese ifl olana¤› sa¤layan bir istihdam politikas›, yayg›n ve adil bir sosyal
güvenlik politikas›n›n bir politikalar bütünlü¤ü içinde sunulmas› önem tafl›makta-
d›r (Güven, 1995: 21-22). 

Günümüzde sosyal politika önlemleri büyük ölçüde gelir da¤›l›m› politikas›na
iliflkindir. Sosyal politikan›n gelir da¤›l›m›na yaklafl›m› düzeltici niteliktedir ve uy-
gulama üç temelde flekillenmektedir. Birincisi, herkes için en az yaflama düzeyinin
güvence alt›na al›nmas›d›r. ‹kincisi, gelirler aras›ndaki farkl›l›klar›n azalt›lmas›d›r.
Üçüncüsü ise kiflilere tan›nacak f›rsat eflitli¤i ile yükselme olanaklar›n›n herkese
aç›k bulundurulmas›d›r (Aksu, 1993: 22). 

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin azalt›lmas› sosyal politika aç›s›ndan neden önemlidir?

GEL‹R DA⁄ILIMINI BEL‹RLEYEN FAKTÖRLER 
Bir ülkede gelir da¤›l›m›n› etkileyen birçok ekonomik ve sosyal faktör bulunmak-
tad›r. Gelir da¤›l›m›n› belirleyen bafll›ca faktörler afla¤›da aç›klanmaktad›r. 

Demografik Faktörler
Nüfus art›fl› ve göç gelir da¤›l›m›n› belirleyen demografik faktörlerin bafl›nda gel-
mektedir. Özellikle, nüfus art›fl› karfl›s›nda yeterli düzeyde yat›r›m›n gerçeklefltiri-
lemedi¤i ve buna ba¤l› olarak da yeni istihdam alanlar›n›n yarat›lamad›¤› gelifl-
mekte olan ülkelerde iflsizlik ve kay›t d›fl› istihdam artmaktad›r. Bu durumda ge-
lir da¤›l›m› emek aleyhine bozulmaktad›r. Nüfus art›fl h›z›n›n yüksek oldu¤u ülke-
lerde, özellikle alt gelir gruplar› e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden yeterli düzeyde ya-
rarlanamamaktad›r. Benzer bir durum göç olgusuyla da yaflanmaktad›r. Nitekim
yo¤un göç alan bölgelerde e¤itim, sa¤l›k, konut gibi hizmetler ve istihdam olanak-
lar› nüfusun gerisinde kalmakta ve gelir eflitsizliklerinin artmas›na neden olmakta-
d›r (Tokol ve Alper, 2011: 121). 

Piyasa Yap›s› 
Bir ekonomide mal ve faktör piyasalar›nda tam rekabet koflullar›ndan daha çok
aksak rekabet koflullar› geçerlidir. Aksak rekabet koflullar›n›n görüldü¤ü piyasalar-
da faaliyet gösteren firmalar, üretimlerini suni olarak azaltarak fiyatlar›n› yükselt-
mek suretiyle afl›r› kâr elde edebilmektedirler. Bu durum ise gelir da¤›l›m›n› mo-
nopolcü ve oligopolcü firma sahipleri lehine de¤ifltirmektedir (Baflo¤lu, Ölmezo-
¤ullar› ve Paras›z, 1999: 192).
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Kay›t d›fl› istihdam:
Çal›flanlar›n ilgili kamu
kurum ve kurulufllar›na hiç
bildirilmemesi ya da eksik
bildirilmesi nedeniyle vergi
ve sosyal güvenlik primleri
gibi yasal yükümlülüklerden
kaç›n›lmas›d›r. 



Teknolojik Geliflme Düzeyi
Teknolojik geliflme düzeyinin yetersiz oldu¤u ülkelerde gelir da¤›l›m›nda adaletin
sa¤lanmas› için gerekli kaynaklar› oluflturmak da kolay olmamaktad›r. Emek ya da
sermaye yo¤un teknolojilerin tercih edilerek üretim sürecinde kullan›lmas› gelir
da¤›l›m›n› yak›ndan etkilemektedir. Geçmiflten günümüze, ekonomik ve teknolo-
jik alandaki geliflmelerle birlikte, emek yo¤un teknolojiler yerini sermeye yo¤un
teknolojilere b›rakmaktad›r. Sermaye yo¤un teknolojilerin yayg›nlaflmas›n›n do¤al
bir sonucu olarak üretimde sermayenin pay› h›zla artarken eme¤in özellikle de ni-
teliksiz eme¤in pay› azalmaktad›r. Teknolojik geliflme nitelikli iflgücünün verimlili-
¤ini art›rd›¤› için gelir da¤›l›m› niteliksiz iflgücü aleyhine bozulmaktad›r (Öztürk,
2009: 34).

Üretim Faktörlerinin Niteli¤i
Üretim faktörlerinin niteli¤indeki farkl›l›klara ba¤l› olarak gelir da¤›l›m› da farkl›-
laflmaktad›r. Kiflisel yeteneklerdeki farkl›l›klardan dolay› bireyler farkl› düzeylerde
gelire sahip olabilmektedirler (Aktan ve Vural, 2002a: 22). E¤itim süreci boyunca
elde edilen yetenek ve beceriler, çal›flma yaflam› boyunca edinilen deneyimler,
eme¤i daha nitelikli hâle getirmektedir. Teknolojide yaflanan geliflmeler sermaye-
nin verimlili¤ini; sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi etkinlikler ise topra¤›n verim-
lili¤ini art›rmaktad›r. Baz› giriflimciler risk almaktan kaç›n›rken, baz›lar› yat›r›mlar›-
n› riski yüksek alanlara yönlendirerek büyük kazançlar sa¤layabilmektedir (Öz-
türk, 2009: 36).

Servet Da¤›l›m› 
Gelir da¤›l›m›nda ortaya ç›kan dengesizliklerin önemli nedenlerinden biri de ser-
vet da¤›l›m›n›n dengesiz olmas›d›r. Gelir da¤›l›m›nda servete ba¤l› olarak ortaya ç›-
kan dengesizli¤in giderilmesinde arazi, bina gibi servetler üzerinden al›nan dolay-
s›z vergiler önem kazanmaktad›r. Servetin de¤erinin artmas› sonucu gelir da¤›l›m›-
n›n servet sahibi lehine bozulmas›, servet üzerinden al›nan dolays›z vergilerle bir
ölçüde giderilmifl olmaktad›r. Aksi hâlde, servet da¤›l›m›ndaki dengesizli¤e ba¤l›
olarak gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik daha da artmaktad›r (DPT, 2001: 63).

Enflasyon ve Ekonomik Krizler 
‹stikrars›z bir ekonominin göstergesi olan enflasyon, gelir da¤›l›m›n› etkileyen te-
mel unsurlardan biridir. Enflasyon, sermaye gelirleri ile emek gelirleri aras›nda
emek aleyhine dengesizli¤e yol açmaktad›r. Yüksek gelire sahip olan kesimler,
enflasyon karfl›s›nda genellikle kendilerini koruyacak olanaklara sahipken sabit
gelirli kifliler, bu tür olanaklara sahip de¤ildir. Ekonomik krizlerin yafland›¤› dö-
nemlerde enflasyon oranlar›nda ani yükselifller görülmektedir. Bu durumda, ülke
paras› de¤er kaybetmekte ve ücretin sat›n alma gücünü ifade eden reel ücretler
azalmaktad›r. Ekonomik krizler gelir da¤›l›m›n› sadece yüksek enflasyon ve reel
ücretlerin azalmas› kanal›yla etkilememektedir. Ekonomik krizler; iflsizli¤in artma-
s›na, yat›r›m ve istihdam olanaklar›n›n daralmas›na neden olarak da gelir da¤›l›m›
üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktad›r (Aktan ve Vural, 2002a: 25).

Bölgesel Geliflmifllik Farkl›l›klar› 
Bir ülkede ekonomik geliflme, ülke içindeki her bölgede ya da bölge içindeki tüm
yerleflim merkezlerinde ayn› anda bafllamamaktad›r. Ekonomik geliflmenin do¤a-
s›nda dengesizlik vard›r. Önce, geliflmeye en uygun koflullara sahip merkezler ge-
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liflir. Dolay›s›yla her ülkede, bölgeler aras›nda, ekonomik geliflme ile birlikte orta-
ya ç›km›fl az ya da çok yo¤unlukta sosyo-ekonomik geliflmifllik farkl›l›klar› vard›r.
Geliflmifl bölgelerde istihdam olanaklar› fazla, ücretler yüksektir. Geri kalm›fl böl-
gelerde ise iflsizlik oran› çok yüksek, ücretler düflüktür. Mevcut iflletmeler daha
çok, yöreye hitap eden ve emek-yo¤un teknolojiyle çal›flan küçük iflletmelerdir.
Bölgeleraras› geliflmifllik fark›, kiflisel gelir farkl›l›klar›n›n en önemli nedenlerinden
birini oluflturmaktad›r (Dinler, 2001: 280-281).

Kamusal Mal ve Hizmetlerin Da¤›l›m›
Kamu kurulufllar› taraf›ndan üretilen kamusal mal ve hizmetler bireysel arz ve tale-
bin d›fl›nda kalmaktad›r. Savunma, güvenlik, adalet, altyap› ve çevrenin korunmas›
gibi kamusal mal ve hizmetler serbest piyasa ekonomisinde bireysel üretime ve tü-
ketime konu olmamakta, toplumun ortak gereksinimlerinden do¤an bu tür mal ve
hizmetler kamu kurulufllar› taraf›ndan sunulmaktad›r. Kamusal hizmetlerin yeterli-
lik düzeyi ve bunlar›n da¤›l›m›, gelir da¤›l›m›n› do¤rudan etkilemektedir. Kamusal
mal ve hizmetlerin yeterli düzeyde sunulamamas›, düflük gelirli kesimlerin ekono-
mik ve toplumsal floklarla bafla ç›kma ve de¤iflen koflullara uyum sa¤lama yetenek-
lerini azaltarak gelir da¤›l›m›n› olumsuz etkilmektedir (Öztürk, 2009: 41).

Küreselleflme
Küreselleflme olarak adland›r›lan süreçte ülkeler dünya ekonomisiyle giderek da-
ha fazla bütünleflmektedir. Bu bütünleflmede, mal ve hizmetlerin yan› s›ra tekno-
lojiler, finansal ak›mlar, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›, emek, bilgi ve kül-
türel ak›mlar öne ç›kmaktad›r. Küreselleflme süreci, ticaretin ve yat›r›m›n önünde-
ki engellerin kald›r›lmas› sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu e¤ilim ise ulus-
lararas› s›n›rlar› aflma yetene¤ine sahip olan kesimler lehine gelir da¤›l›m›n› de¤ifl-
tirmektedir. Sermaye sahipleri, yüksek vas›fl› iflçiler ve kaynaklar›n› talebin en çok
oldu¤u yerde arzetme olana¤›na sahip olan kesimler, bu geliflme sonucunda refa-
h›n› art›r›rken, iflgücünün ulusal s›n›rlar ötesinde ikame edilebilir hâle gelmesiyle
vas›fs›z veya düflük vas›fl› iflçiler refah kayb› ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r (Aktan
ve Vural, 2002a: 27-28).

Küreselleflme sürecinin az geliflmifl ülkelerin gelir da¤›l›m›n› nas›l etkiledi¤ini anlamak
için yararl› bir kaynak olarak Joseph Stiglitz’in Küreselleflme Büyük Hayal K›r›kl›¤›, Çev:
A.Taflç›, D. Vural, (‹stanbul: Plan B Yay›nc›l›k, 2006) adl› kitab›na bakabilirsiniz.

Teknolojik geliflme düzeyi ile gelir da¤›l›m› aras›nda nas›l bir iliflki bulunmaktad›r?

GEL‹R DA⁄ILIMI POL‹T‹KASININ ARAÇLARI 
Gelir da¤›l›m› politikas› ile gelir da¤›l›m›n› etkileme amac›n› tafl›yan politikalar an-
lafl›lmaktad›r. Bafll›ca gelir da¤›l›m› politikas› araçlar› afla¤›da incelenmektedir. 

‹flgücü Piyasas› ve Ücret Politikalar›
‹stihdam›n korunmas›, art›r›lmas›, iflçi ve iflverenlerin örgütlenmesi, toplu pazarl›k
ve grev hakk›n›n korunmas› gibi devletin çal›flma hayat›na yönelik uygulamalar› ve
haz›rlad›¤› yasalar ayn› zamanda eme¤in gelir da¤›l›m›ndan ald›¤› pay›n belirlen-
mesinde de etkili olmaktad›r. Örne¤in, sendikal örgütlenme önündeki engellerin
kald›r›lmas› ile özellikle bireysel olarak pazarl›k gücüne sahip olamayan düflük ni-
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telikli eme¤in güçlendirilmesi ve toplu pazarl›k yoluyla ücretinin art›r›lmas› müm-
kün olmaktad›r. Dolay›s›yla, sendikalar toplu pazarl›k yoluyla birincil gelir da¤›l›-
m›n› emek lehine de¤ifltirilebilmektedir. 

Ücret politikalar› da do¤rudan eme¤in gelir düzeyini belirledi¤i için gelir da¤›l›-
m› politikas›n›n önemli araçlardan biridir. Örne¤in, asgari ücret uygulamas›, piyasa-
daki ücretlerin belirli bir seviyenin alt›na inmesini engelledi¤i için gelir da¤›l›m›n›n
iyilefltirilmesi noktas›nda önemli bir iflleve sahiptir (Tokol-Alper, 2011: 129-130).

Fiyat Politikas› 
Devlet, genifl toplum kesimlerinin tüketti¤i temel tüketim mallar›n›n fiyatlar›nda is-
tikrar sa¤layarak, dar ve sabit gelirlilerin reel gelirlerinin afl›nmas›n› önlemekte ve
bu flekilde fiyat politikas›n›, gelir da¤›l›m› politikas›n›n bir arac› olarak kullanabil-
mektedir (Güven, 1995: 88). Devletin baz› alanlarda bizzat üretici konumunda ol-
mas›, devlet taraf›ndan üretilen mallar›n düflük bir fiyatla sat›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu durumda, mal›n fiyat› ile piyasa fiyat› aras›ndaki fark kadar bir gelir transferi
bundan yararlanan kesimler için gerçeklefltirilmifl olmaktad›r. Ayr›ca, devletin ta-
r›m ürünlerine yönelik fiyat destekleri de bu kapsamda de¤erlendirilebilir (Tokol-
Alper, 2011: 129). 

Gelirler Politikas› 
Gelirler politikas› ile bütün gelirlerle ilgili geliflmelere bu gelirlerin do¤uflu esna-
s›nda do¤rudan etki etmeyi amaçlayan hükümet politikalar› anlafl›lmaktad›r (Aksu,
1993: 50). Ücret ve fiyat politikalar› dar anlamda gelirler politikas›n›n esas›n› teflkil
etmektedir. Genifl anlamda gelirler politikas› ise ücretliler d›fl›ndaki gelir gruplar›-
n› da kapsayan politikalar› içermektedir. Sat›n alma gücü politikas› olarak ele al›n-
d›¤›nda bu politika, toplam arz karfl›s›nda toplam talebin yetersizli¤ini gidermeye
yönelik politikalar anlam›na gelmektedir (Güven, 1995: 88). 

Servet Politikas› 
Servet politikas›, servetin gelir getirme fonksiyonu ve servetin eflitsiz da¤›l›m› nede-
niyle, gelir da¤›l›m› politikas›n›n en önemli araçlar›ndan birisidir. Bu politika ile ser-
vetin genifl kitlelere yayg›nlaflt›r›larak gelir da¤›l›m› eflitsizliklerinin giderilmesi amaç-
lanmaktad›r. Devlet, servet politikas› arac›l›¤›yla gelir da¤›l›m›n› düzenlemek için, ön-
celikle servetin kayna¤›n› oluflturan tasarruflar›n ba¤›ml› çal›flanlar›n elinde oluflmas›-
n› kolaylaflt›r›c›, yani tasarrufu özendirici önlemler almaktad›r (Güven, 1995: 88).

Maliye Politikas› 
Gelir da¤›l›m› politikas›n›n bir di¤er önemli arac› da maliye politikas›d›r. Bu poli-
tika ile birincil gelir da¤›l›m›n› tamamlay›c›, yeniden da¤›l›mla ilgili önlemler anla-
fl›lmaktad›r. Devlet, maliye politikas› arac›l›¤› ile gelirin yeniden da¤›l›m›n› vergiler
ve kamu harcamalar› yoluyla gerçeklefltirmektedir (Aksu, 1993: 53). Daha adil bir
gelir da¤›l›m›n›n gerçeklefltirilebilmesi için gelir ve servet üzerinden al›nan vergile-
rin (dolays›z vergiler) a¤›rl›kta oldu¤u bir vergi yap›s›n›n oluflturulmas› gerekmek-
tedir. Zira bu tür bir vergilendirmede, ödeme gücünün göz önüne al›nd›¤› artan
oranl› bir vergi yap›s› söz konusudur (Tokol-Alper, 2011: 128). Harcama üzerinden
al›nan dolayl› vergilerde ise bireylerin gelir durumlar› göz önünde bulundurulma-
d›¤› için yüksek gelirliler de asgari ücretle geçinenler de sat›n ald›klar› mal için ay-
n› miktarda vergi ödemektedir. Dolayl› vergiler bu anlamda, düflük gelirli kesimler
aleyhine gelir da¤›l›m› adaletini olumsuz etkilemektedir (Öztürk, 1999: 283). 
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Kamu harcamalar› da gelirin yeniden da¤›l›m›nda önemli bir araçt›r. Sosyal
amaçl› transfer harcamalar›, düflük gelir gruplar›n›n kulland›¤› mal ve hizmetle-
rin fiyatlar›nda indirimli tarife uygulanmas› gibi politikalarla düflük gelirli kesim-
lerin ihtiyaçlar›n› daha rahat karfl›lamalar› mümkün olmaktad›r (Tokol ve Alper,
2011: 128).

E¤itim Politikas› 
E¤itim, bilgi ve becerileri gelifltirmek suretiyle kiflilerin verimliliklerini art›rmakta-
d›r. E¤itimin gelir getirici fonksiyonu dikkate al›nd›¤›nda, e¤itimde f›rsat eflitli¤inin
sa¤lanmas› yoluyla gelir ve sosyal statü kazanma flans›n›n herkese aç›k tutulmas›,
toplumdaki gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini azalt›c› bir rol oynamaktad›r. Devlet, e¤itime
bafllamada herkese eflitlik sa¤layarak, e¤itim araç ve gereçleri ile ilgili olanaklar›
gelifltirerek ve e¤itim harcamalar›n› daha fazla üstlenerek, e¤itimdeki f›rsat eflitsiz-
li¤ini ve dolay›s›yla kifliler aras›nda bu yönde oluflan farkl›l›klar› azaltabilmektedir
(Güven, 1995: 89). 

Sosyal Güvenlik Politikas›
‹nsan›n toplum içerisinde yaflamaktan dolay› karfl› karfl›ya bulundu¤u iflsizlik, has-
tal›k, sakatl›k, yafll›l›k gibi risklerin sonuçlar›na karfl› emniyet sa¤layan sosyal gü-
venli¤in önemli bir fonksiyonu da toplumun çeflitli kesimleri aras›nda gelir trans-
feri sa¤layarak gelirin yeniden da¤›l›m›na katk›da bulunmakt›r. Bu transfer, prim
ödeme esas›na dayanan sosyal sigorta sisteminde sa¤l›kl› olanlardan hastalara, ço-
cuksuz ailelerden çocuklu ailelere ve gençlerden yafll›lara do¤ru yap›lmaktad›r.
Sosyal yard›mlar ve sosyal hizmetlerden oluflan primsiz sistemlerde ise giderler
devlet bütçesinden karfl›land›¤› için, bu transfer vergi ödeme gücü olanlardan ver-
gi ödeme gücü olmayanlara do¤ru gerçekleflmektedir (Ar›c›, 1999: 32-33). 

Devlet, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlikleri azaltmak için e¤itim politikas› kapsam›nda ne tür
faaliyetlerde bulunmal›d›r? 

DÜNYADA GEL‹R DA⁄ILIMI 
Dünya ülkeleri aras›nda gelir da¤›l›m›ndaki farkl›l›klar› ortaya koymak için Dünya
Bankas› taraf›ndan yay›nlanan ve ülkelerin kifli bafl›na düflen millî gelirlerini göste-
ren verileri incelemek gerekmektedir. Dünya Bankas›’n›n yay›nlad›¤› World Deve-
lopment Indicators 2013 Raporu’nda, Sat›n Alma Gücü Paritesine göre dünyan›n
en zengin ve en yoksul 10 ülkesi, kifli bafl›na düflen millî gelir düzeylerine göre
afla¤›daki tabloda yer almaktad›r. Tablo 4.1 incelendi¤inde, dünyan›n en zengin ve
en yoksul ülkelerinin dünya gelirinden elde ettikleri paylar aras›nda çok büyük bir
fark oldu¤u görülmektedir. Kifli bafl›na düflen millî gelir aç›s›ndan dünyan›n en
zengin ülkesi olan Katar’da kifli bafl›na düflen millî gelir 81.300 $ iken dünyan›n en
yoksul ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bu rakam sadece 370 $’d›r. 

Dünya Bankas›’n›n ülkeleri gelir gruplar›na ay›rarak yapt›¤› s›n›fland›rmaya gö-
re ise 2009 y›l›nda, düflük gelirli ülkelerde sat›n alma gücü paritesine göre kifli ba-
fl›na düflen ortalama millî gelir 1.220 $; orta-alt gelirli ülkelerde 4.784 $; orta-üst ge-
lirli ülkelerde 12.440 $; yüksek gelirli ülkelerde ise 36.213 $’d›r. Bu rakamlardan da
anlafl›laca¤› üzere ekonomik geliflmifllik düzeyinin önemli bir göstergesi olan kifli
bafl›na düflen millî gelir aç›s›ndan düflük ve yüksek gelirli ülkeler aras›nda büyük
bir uçurum söz konudur.
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Primsiz sistem: Yard›mlardan
yararlanman›n, bu
yard›mlar›n finansman›na
kat›lmadan gerçekleflmesidir.
Finansman› devlet
bütçesinden karfl›lanan bu
sistemde, kendilerine yap›lan
yard›mlar ya da sa¤lanan
hizmetler karfl›l›¤›nda kifliler
herhangi bir bedel ya da prim
ödememektedirler. 
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Sat›n alma gücü paritesi:
Ülkeler aras›ndaki fiyat
düzeyi farkl›laflmas›n›
ortadan kald›ran para birimi
dönüfltürme oran›d›r. 



TÜRK‹YE’DE GEL‹R DA⁄ILIMI 
Türkiye ‹statistik Kurumunun, gelir da¤›l›m›na iliflkin istatistiklerinin bafllang›ç y›l›
1987 olmakla birlikte, bu istatistikler TÜ‹K taraf›ndan 2002 y›l›ndan itibaren düzen-
li bir flekilde yay›nlanmaya bafllam›flt›r. Avrupa Birli¤ine uyum çal›flmalar› kapsa-
m›nda TÜ‹K, 2006 y›l›ndan itibaren Gelir ve Yaflam Koflullar› Araflt›rmas›’n› uygula-
maktad›r. 2006 y›l›ndan itibaren yay›nlanan gelir da¤›l›m› istatistiklerinde eflde¤er-
lik ölçe¤i olarak adland›r›lan katsay›lar kullan›lmakta ve her bir hane halk› büyük-
lü¤ünün kaç yetiflkine, yani eflde¤er ferde, denk oldu¤u hesaplanmaktad›r. Hane-
ler aras› do¤ru karfl›laflt›rmalar yapabilmek için hane halk› düzeyinde toplanan ge-
lirlerin birey bafl›na düflen gelirlere dönüfltürülmesi gere¤inden hareketle, hanelerin
yetiflkin-çocuk bileflimindeki farkl›l›klar dikkate al›nmaktad›r (TU‹K, 2008: 3). Afla-
¤›daki tablo, kiflisel gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini gösteren Gini katsay›s›n›n 2002 y›l›n-
dan itibaren Türkiye’de nas›l bir e¤ilim içinde oldu¤unu göstermektedir.

Türkiye’de kiflisel gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini gösteren Gini katsay›s›n›n yüksek-
li¤i OECD ülkeleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha net görülmektedir. Gini katsay›s›
OECD ortalamas›nda 0,31’dir. OECD ülkeleri aras›nda Gini katsay›s›n›n en düflük
oldu¤u ülkeler 0,24 oran›yla Slovenya, 0,25 oran›yla Slovak Cumhuriyeti, Danimar-
ka ve Norveç’tir. Kiflisel gelir da¤›l›m›n›n en eflitsiz oldu¤u ülkeler ise 0,50 oran›y-
la fiili, 0,48 oran›yla Meksika ve 0,41 oran›yla Türkiye’dir (OECD, 2011). 

Türkiye’de Gini Katsay›s›

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,44 0,42 0,40 0,38 0,42 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40

Sat›n Alma Gücü Paritesine Göre Kifli

Bafl›na Düflen Millî Gelir Aç›s›ndan

Dünyan›n En Yoksul 10 Ülkesi, ($)

Sat›n Alma Gücü Paritesine Göre Kifli

Bafl›na Düflen Millî Gelir Aç›s›ndan

Dünyan›n En Zengin 10 Ülkesi, ($)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 370 Katar: 81.300

Burundi: 560 Çin’in Makao Bölgesi: 68.710

Eritre: 560 Norveç: 66.960

Liberya: 600 Lüksemburg: 65.190

Nijer: 650 Singapur: 61.100

Orta Afrika Cumhuriyeti: 860 ‹sviçre: 56.240

Malavi: 880 Hong-Kong: 53.050

Togo: 920 ABD: 50.610

Madagasgar: 950 Kuveyt: 48.190

Gine: 950 ‹sveç: 44.150

Ortalama: 730 Ortalama: 59.550
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Tablo 4.1
Dünyan›n en yoksul
ve en zengin 10
ülkesi aras›nda sat›n
alma gücü paritesine
göre kifli bafl›na
düflen millî gelir
aç›s›ndan çok büyük
bir fark
bulunmaktad›r. 

Kaynak: World Bank,
“World Development
Indicators: Size of
the Economy, 2013
World View”
(Eriflim:
http://wdi.worldbank
.org/table/1.1#)
26.03.2014.

Tablo 4.2
Kiflisel gelir
da¤›l›m›ndaki
eflitsizli¤i gösteren
Gini katsay›s›, baz›
y›llarda azalma
e¤iliminde olmakla
birlikte, genel olarak
bak›ld›¤›nda 0,40
seviyelerinde yüksek
bir orandad›r.

Kaynak: TÜ‹K,
http://www.tuik.gov.tr.



Gini katsay›s›ndan yola ç›karak Türkiye’de gelir da¤›l›m›n› 2002-2009 dönemi için de¤er-
lendiriniz?

YOKSULLUKLA ‹LG‹L‹ TEMEL KAVRAMLAR 
Yoksulluk, temelde asgari yaflam standard›n›n gerisinde bir durumu ifade etti¤i
için bu standard›n neleri kapsamas› gerekti¤ine iliflkin farkl› bak›fl aç›lar› bulun-
maktad›r. Yoksulluk, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlar› olan çok boyutlu bir
sorundur ve bu nedenle üzerinde görüfl birli¤ine var›lm›fl bir yoksulluk tan›m› yok-
tur. Yoksulluk ile ilgili tan›mlar yoksulluk sorununa nas›l yaklafl›ld›¤›na ba¤l› ola-
rak da farkl›laflmaktad›r. Bu farkl›l›klar›n daha iyi anlafl›lmas› için afla¤›da yoksul-
lukla ilgili temel tan›m ve kavramlara yer verilmektedir. 

Mutlak Yoksulluk-Göreli Yoksulluk
Mutlak yoksulluk kavram›, asgari geçim düflüncesine dayanmaktad›r ve kiflilerin ya
da hane halk›n›n asgari geçim düzeyinin alt›nda olma durumunu ifade etmektedir.
Bu tan›m›n, kiflilerin ya da hane halk›n›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için gerekli
olan asgari besin bileflenlerini veya kaloriyi esas almas› ona mutlakl›k niteli¤ini ka-
zand›rmaktad›r. Mutlak yoksulluk kavram›, sosyal ya da kültürel ihtiyaçlara de¤il,
beslenme, giyinme, bar›nma gibi temel ihtiyaçlara vurgu yapmaktad›r. 

Göreli yoksulluk kavram› ise insan›n toplumsal bir varl›k olmas›ndan hareket et-
mektedir. Bu kavram, yoksullu¤u sadece mutlak anlamda bir yaflam› sürdürme me-
selesi olarak görmemektedir. Buna göre göreli yoksulluk, kifli ya da hane halk›n›n
sahip oldu¤u gelir düzeyinin, içinde yaflad›klar› toplumdaki ortalama gelir düzeyi-
nin belirli bir yüzdesi ile karfl›laflt›r›lmas› esas›na dayanan ve karfl›laflt›r›lan gelir dü-
zeyinin gerisinde kalma durumu ile aç›klanan bir kavramd›r. Bu nedenle göreli
yoksulluk kavram›, kiflilerin sahip olduklar› mutlak gelir düzeyinden ziyade gelir ve
refah›n da¤›l›m›ndaki farkl›l›klara odaklanmaktad›r (Aktan ve Vural, 2002b: 43). 

Objektif Yoksulluk-Subjektif Yoksulluk
Objektif yoksulluk, al›nmas› gereken günlük kalori miktar› ya da yap›lan tüketim
harcamalar› gibi tespit edilebilir ve do¤rulu¤u kan›tlanabilir bir standard›n ya da
standartlar setinin afla¤›s›nda kalma durumudur. Subjektif yoksulluk ise gerekli ya
da yeterli düzeyin alt›nda olma konusunda kiflilerin kendi de¤erlendirmelerine da-
yal› bir görüfle iflaret etmektedir (Lipton, 1997: 158). Baz› araflt›rmac›lar, subjektif
memnuniyetin objektif koflullarla ilgili olmad›¤›n› belirterek subjektif yoksulluk ta-
n›m›na karfl› ç›kmaktad›r. Buradaki karfl› ç›k›fllar, yoksul olman›n kiflilerin nas›l his-
settiklerine de¤il, nas›l yaflad›klar›na ba¤l› oldu¤u düflüncesine dayanmaktad›r.
Dolay›s›yla, subjektif bir ölçümün kullan›lmas› kiflilerin objektif durumlar› ile ilgili
olarak çok fazla fley ortaya ç›karamayabilir (Kamerman ve Kahn, 1997: 83).

Gelir Yoksullu¤u-‹nsani Yoksulluk
Gelir yoksullu¤u, kiflilerin yaflamlar›n› sürdürebilmeleri ya da asgari bir yaflam
standard›nda yaflayabilmeleri için ihtiyaç duyduklar› temel gereksinimlerini karfl›-
layacak gelire sahip olmamalar› durumu olarak tan›mlanabilir. Gelir yoksullu¤u
hesaplan›rken genellikle asgari bir yaflam düzeyini sa¤lamak için gerekli olan ge-
lir, yoksulluk s›n›r› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu s›n›r›n alt›nda gelire sahip olan ki-
fliler ya da hane halklar› da yoksul olarak adland›r›lmaktad›r.
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Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan 1997 y›l›nda yay›nla-
nan ‹nsani Geliflme Raporu’nda gelifltirilen insani yoksulluk kavram› ise insani ge-
liflme ve insanca yaflam için parasal olanaklar›n yan› s›ra temel ihtiyaçlar›n karfl›la-
nabilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel baz› olanaklara sahip olman›n da ge-
rekli oldu¤u fikrine dayanmaktad›r. Ayn› raporda, insani yoksullu¤u ölçmek için
gelifltirilen insani yoksulluk endeksinde, yaflam süresinin k›sal›¤›, temel e¤itim hiz-
metlerinden mahrumiyet ve kamusal ve özel kaynaklara eriflememe gibi kriterler
dikkate al›nmaktad›r (Aktan ve Vural, 2002b: 44-45).

‹nsani yoksulluk ile gelir yoksullu¤u kavramlar› aras›ndaki farkl›l›k hangi temele dayan-
maktad›r?

YOKSULLU⁄UN ÖLÇÜLMES‹ 
Yoksullukla mücadele amac›na yönelik programlar gelifltirmek için kimlerin yok-
sul oldu¤unu tespit etmek oldukça önemlidir. Yoksullu¤un ölçülmesi, öncelikle,
alt›nda gelire sahip olanlar›n yoksul olarak kabul edilece¤i gelir düzeyini gösteren
bir yoksulluk s›n›r›n›n (çizgisinin) tespit edilmesini gerektirmektedir. Bu s›n›r, mut-
lak ya da göreli yoksulluk tan›mlar›na göre farkl›laflmaktad›r. Mutlak yoksulluk
yaklafl›m›nda yoksulluk, yaflam› devam ettirebilmek için gerekli mal ve hizmetlere
olan ihtiyac›n karfl›lanamamas› durumudur. Burada en yayg›n kullan›lan yoksulluk
s›n›r›, temel g›da maddelerinden oluflan g›da sepetinin maliyeti ya da bir asgari ka-
lori miktar›n›n gerektirdi¤i tüketim harcamas›n›n parasal de¤eridir. Ancak, günü-
müzde mutlak yoksulluk s›n›r›, sadece g›da harcamalar›na dayal› olarak dar anlam-
da de¤il; bar›nma, beslenme gibi g›da d›fl› temel ihtiyaçlar› dikkate alarak genifl an-
lamda da hesaplanmaktad›r (fienses, 2006: 63-64). 

Mutlak yoksulluk yaklafl›m›nda, yoksulluk s›n›r›n›n belirlenmesinden sonraki
aflama yoksullu¤un ölçülmesi için uygun bir endeksin seçilmesidir. Yoksullu¤un
ölçülmesinde kullan›lan birçok endeks bulunmas›na ra¤men en yayg›n kullan›lan
endeks, yoksulluk çizgisi alt›ndaki kiflilerin toplam nüfusa oran›n› gösteren kafa
say›s› endeksidir. (fienses, 2006: 65).

Yoksullu¤un ölçülmesinde göreli yoksulluk kavram›ndan hareket edildi¤inde
ise göreli yoksulluk s›n›r› kullan›lmaktad›r. Buna göre, toplumda yarat›lan ortala-
ma gelirin belirli bir yüzdesi (genellikle %50’si) yoksulluk s›n›r› olarak kabul edil-
mektedir. Gelirleri, yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda kalan kifliler, yoksul olarak adland›-
r›lmaktad›r. Toplumdaki ortalama gelir düzeyi yüksekse yoksulluk s›n›r› da buna
ba¤l› olarak yüksek ç›kacakt›r. Toplumda gelir da¤›l›m› görece eflit bir da¤›l›m›
yans›t›yorsa, bir di¤er ifadeyle, kiflilerin gelirleri genel ortalama seviyesinde ise bu
durumda ortalama gelirin yar›s›na sahip hiç kimse olmayacakt›r. Bunun tersine,
toplumda gelir da¤›l›m›n›n görece eflitsiz olmas› durumunda, ortalama gelirin yar›-
s›na sahip olan kifliler, ortalama gelire sahip olanlardan kolayl›kla ay›rt edilebile-
cektir (Erdo¤an, 2002: 370).

YOKSULLU⁄UN NEDENLER‹ 
Yoksullukla ilgili kavramlar aç›klan›rken de belirtildi¤i üzere yoksulluk çok bo-
yutlu bir sorundur ve buna ba¤l› olarak da yoksullu¤un kayna¤›nda pek çok fak-
tör yer almaktad›r. Ayr›ca, yoksullu¤un nedenleri, içinde yaflan›lan zamana ve ül-
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keye hatta bir ülke içindeki farkl› bölgelere göre de de¤iflebilmektedir. Bu fak-
törlere geçmeden önce, yoksullu¤un nedenlerine iliflkin bafll›ca iki yaklafl›mdan
söz etmek gerekir. Bunlardan ilki; yoksullu¤u, kiflilerin yetenekleri, sorumluluk-
lar›, disiplin anlay›fllar› ve çabalar› gibi kiflisel özellikler ile iliflkilendiren bir yak-
lafl›md›r. Bu yaklafl›mda, yoksulluk kiflilerin çal›flmaya istekli olmamalar›, yete-
rince çaba sarfetmemeleri ya da sorumluluk almamalar› gibi kiflisel özellikleri ile
aç›klanmaktad›r. ‹kinci yaklafl›m ise yoksullu¤u, yoksullar›n d›fl›nda baflta eko-
nomi politikalar› olmak üzere, düflük ücretler, yetersiz e¤itim ve istihdam ola-
naklar› ve ayr›mc›l›k gibi yap›sal etmenlerle ve bütünüyle sosyoekonomik sis-
temle iliflkilendiren bir yaklafl›md›r. Bu yaklafl›mlardan hangisinin a¤›rl›kta oldu-
¤u, büyük ölçüde incelenen ülkeye ve döneme göre de¤ifliklik göstermektedir.
Yoksullukla mücadele politikalar› da bu yaklafl›mlardan hangisinin ön plana ç›k-
t›¤›na ba¤l› olarak flekillenmektedir. Örne¤in, yap›salc› de¤erlendirmeleri içeren
ikinci yaklafl›m›n genellikle sosyal yard›mlardan yana, kiflisel etmenleri ön plana
ç›karan birinci yaklafl›m›n ise bunlara karfl› bir tav›r sergiledikleri görülmektedir
(fienses, 2006: 145-146). 

Hane halk› düzeyinde yaflanan ve aile reisinin ölmesi, boflanmalar, uzun süre-
li ve ciddi hastal›klar gibi kiflisel; h›zl› nüfus art›fl›, yaflanan büyük göçler, kentlefl-
me ve ayr›mc›l›k gibi demografik ve sosyal; iklim koflullar›, do¤al afetler gibi co¤-
rafi; savafllar gibi siyasi nedenler d›fl›nda, yoksulluk ço¤u kez ekonominin yap›-
s›ndan ya da iflleyiflindeki aksakl›klardan kaynaklanmaktad›r. Yeterince üretim
yap›lamamas› ve üretilerek yarat›lan de¤erin kifliler, bölgeler ve sektörler aras›n-
da dengeli biçimde paylaflt›r›lamamas› yoksullu¤a yol açan temel faktörlerden bi-
ridir. Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤inin artmas›yla, düflük ve yüksek gelir gruplar› aras›n-
daki fark daha da aç›ld›¤› için ülkedeki düflük gelirli ve yoksul kesimler bu du-
rumdan olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini art›ran
ve daha önceki bölümlerde incelenen faktörler ayn› zamanda yoksullu¤u da
olumsuz olarak etkilemektedir. Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤i yan›nda, yüksek enflas-
yon, yetersiz bir sosyal koruma rejimi, iflsizlik ve düflük ücretler gibi iflgücü piya-
sas›ndan kaynaklanan nedenler, adil olmayan bir vergi sistemi ve kalk›nma stra-
tejilerindeki yanl›fllar yoksullu¤un alt›nda yatan önemli nedenler olarak öne ç›k-
maktad›r (Altan, 2006: 147-148). 

Gerek geliflmifl gerek geliflmekte olan ülkelerde iflgücü piyasalar›ndan kaynak-
lanan nedenler yoksulluk nedenleri aras›nda giderek daha fazla önem kazanmak-
tad›r. Özellikle iflsizlik, baflka gelir kaynaklar›na sahip olmayan kifliler için yoksul-
luk aç›s›ndan çok önemli bir risk faktörüdür. ‹flsizlik sürelerinin uzamas›, iflsizlerin
e¤itim düzeylerinin düflük olmas›, iflsizlik sigortas› ve iflsizlik yard›m› gibi sosyal
koruma politikalar›n›n yetersizli¤i, aile içi ve toplumsal dayan›flma a¤lar›n›n güçlü
olmamas› kuflkusuz bu riski daha da art›rmaktad›r. ‹flsizlik yan›nda düflük ücretler
de yoksulluk nedenleri aras›nda öne ç›kmaktad›r. Son zamanlarda çal›flt›klar› hâl-
de yoksul olan kesimleri ifade eden çal›flan yoksullar kavram›, düflük ücretlerin
yoksullu¤un önemli bir nedeni oldu¤unu göstermektedir. 1970’li y›llar›n ilk yar›-
s›nda bafllayan ve birçok sanayileflmifl ülkeyi tehdit eden ekonomik kriz, artan
uluslararas› rekabetin de etkisiyle gerçek ücretler üzerinde bir bask› yaratm›fl ve
özellikle düflük nitelikli iflçilerin iflgücü piyasas› içindeki konumlar›n› kötülefltir-
mifltir. ‹flçi sendikalar›n›n etkinlik düzeylerinin zay›flamas› ise bu süreci daha da
h›zland›rm›flt›r (fienses, 2006: 169). Ayn› dönemde, iflletmelerin rekabet güçlerini

102 Sosyal  Pol i t ika



korumak için esnek çal›flma biçimlerini uygulamaya koymalar›, tam zamanl› ifllere
göre düflük ücretli ve güvencesiz olan bu ifllerde istihdam edilenlerin yoksulluk
riskini art›rm›flt›r (Tokol-Alper, 2011: 125-126). Uluslararas› Çal›flma Örgütünün
Küresel ‹stihdam E¤ilimleri 2011 Raporu’na göre, dünya genelinde günlük 1,25 $
seviyesinde çal›flan yoksullar›n oran› 2009 y›l›nda %20,7’dir. Küresel kriz öncesi
döneme göre, dünya genelinde 40 milyon daha fazla çal›flan yoksul bulunmakta-
d›r (ILO, 2011: x). 

Yoksullu¤un nedenlerine iliflkin daha kapsaml› bilgi için Fikret fienses’in Küreselleflmenin
Öteki Yüzü Yoksulluk (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2006) adl› kitab›n›n beflinci bölümüne
bakabilirsiniz.

Görülüyor ki yoksullu¤un temelinde kiflisel, demografik, sosyal, siyasi ve eko-
nomik kökenli birçok faktör bulunmaktad›r. Kayna¤›ndaki nedenlere ba¤l› olarak
yoksullukla mücadelenin de çok boyutlu yürütülmesi gerekmektedir.

DÜNYADA YOKSULLUK 
Dünya Bankas› taraf›ndan belirlenen ve uluslararas› karfl›laflt›rmalarda kullan›lan
gelir yoksullu¤u s›n›rlar›, günlük 1,25 $ ve 2 $’d›r. Dünya Bankas›n›n yay›mlad›¤›
Dünya Kalk›nma Raporu’nda dünya nüfusunun neredeyse yar›s›n›n günde 2 $’›n
alt›nda bir gelire sahip oldu¤u; 1,1 milyar kiflinin ise günde 1 $’›n alt›nda bir gelir-
le yaflam mücadelesi verdi¤i belirtilmektedir. Yoksullu¤un en kabul edilemez flek-
li olan açl›¤›n dünya genelinde bu boyutlarda yaflanmas›, açl›k ve yoksullukla mü-
cadelenin uluslararas› önemine de iflaret etmektedir. 

Tablo 4.3, ülke gruplar›na göre sat›n alma gücü paritesine göre günlük 1,25 $’›n
ve 2 $’›n alt›nda gelire sahip olanlar›n toplam nüfusa oran›n› göstermektedir. Tab-
lodan da görüldü¤ü üzere, günlük 1.25 $’›n alt›nda yaflam›n› sürdüren insanlar
özelikle Güney Asya ve Alt-Sahra Afrika ülkelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Alt-Sahra
Afrika ülkelerinde nüfusun yar›s› günlük 1,25 $’dan daha az bir gelirle yaflam mü-
cadelesi vermektedir. Günde 2 $’dan daha az bir gelirle yaflam›n› sürdürmeye ça-
l›flan insanlar›n oran› ise yukar›da söz edilen bölgelerde çok daha yüksek rakam-
lara ulaflmaktad›r. Hem Güney Asya hem de Alt-Sahra Afrika ülkeleri için bu oran-
lar %70’in üzerindedir.

Gelir yoksullu¤una iliflkin bu göstergeler, dünya genelinde yoksullu¤un
önemli boyutlarda oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Özellikle 1990’lardan itibaren
yoksulluk sorununa yönelen ilgi art›fl›nda, dünyadaki gelir da¤›l›m›n›n az gelifl-
mifl ülkeler aleyhine giderek kötüleflmesinin ve yoksullu¤un ulaflt›¤› boyutun
önemli bir katk›s› bulunmaktad›r. Bu durum, baflta Birleflmifl Milletler olmak
üzere uluslararas› kurulufllar›n yoksulluk sorununa yaklafl›m›nda birtak›m yeni-
likleri de beraberinde getirmifltir. Örne¤in, Birleflmifl Milletler 1997 y›l›nda ya-
y›mlad›¤› ‹nsani Geliflme Raporu’nda yoksullu¤a yönelik yaklafl›m›nda daha ge-
nifl bir perspektif kazanm›fl ve ‹nsani Yoksulluk kavram›n› gelifltirmifltir. Bu çer-
çevede yoksulluk, sadece ekonomik anlamda bir gelir yoksunlu¤u olarak de¤il,
sosyal ve kültürel baz› olanaklardan yoksun olma anlam›nda daha genifl bir ta-
n›ma kavuflmufltur.
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Birleflmifl Milletler, insani yoksullu¤un ölçülmesinde 40 yafl›na kadar yaflayama-
yan insanlar›n oran›, okuma-yazma bilmeyen yetiflkinlerin oran›, sa¤l›k hizmetleri-
ne ve temiz suya eriflimi olmayanlar›n oran› ve yetersiz beslenme gibi yoksunluk-
lar üzerine yo¤unlaflmaktad›r (UNDP, 2009: 208). Örne¤in, insani yoksulluk gös-
tergeleri içinde yer alan 40 yafl›na kadar yaflayamayan nüfusun en yo¤un oldu-
¤u ülke %40,7 ile insani yoksulluk endeksinde, 135 ülke s›ralamas›nda 135. s›rada
olan Afganistan’d›r. Güney Afrika’da ise bu oran %36,1’dir. 5 yafl alt› çocuklar›n ye-
tersiz beslenme oran› %39 ile yine Afganistan’da en yüksektir. Afganistan’› %38
oran›yla Pakistan izlemektedir (UNDP, 2009: 176-178). 

Dünya Bankas›n›n gelir yoksullu¤u için belirledi¤i s›n›rlardan yola ç›karak dünyadaki co¤-
rafi bölgelerin yoksulluk durumunu de¤erlendiriniz? 

TÜRK‹YE’DE YOKSULLUK 
Türkiye’de yoksullukla ilgili literatür incelendi¤inde, konuyla ilgili çal›flmalar›n bü-
yük ölçüde 1990’l› y›llardan itibaren ortaya ç›kmaya bafllad›¤›na tan›k olunmakta-
d›r. Bu süreçte Türkiye’de s›k aral›klarla yaflanan ekonomik krizlerin yoksulluk so-
rununu daha görünür hâle getirmesi ve uluslararas› gündemde yoksulluk konusu-
nun giderek artan bir ilgi görmesi etkili olmufltur. Bu k›s›mda, öncelikle Türkiye’de
yoksullu¤un boyutlar› ve özellikleri Türkiye ‹statistik Kurumunun yoksulluk veri-
lerinden hareketle ortaya konulacakt›r. Daha sonra ise Türkiye’de yoksulluk üze-
rinde etkili temel faktörler incelenecektir. 

Türkiye’de Yoksullu¤un Boyutlar› 
Türkiye’de yoksullu¤un boyutlar›n› ve genel görünümünü ortaya koyan yoksulluk
istatistikleri, Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan 2002 y›l›ndan itibaren düzenli bir
flekilde yay›nlanmaya bafllam›flt›r. Afla¤›daki tablo, yoksulluk s›n›r› yöntemlerine
göre Türkiye genelinde yoksulluk oranlar›n› göstermektedir. 

Co¤rafi Bölge

Sat›n Alma Gücü

Paritesine Göre Günde

1.25 $’›n Alt›nda Gelir

Elde Edenlerin Toplam

Nüfusa Oran› (%)

Sat›n Alma Gücü Paritesi-

ne Göre Günde 2 $’›n

Alt›nda Gelir Elde

Edenlerin Toplam Nüfusa

Oran› (%)

Do¤u Asya ve

Pasifik
12.5 29.7

Avrupa ve Merkez

Asya
0.7 2.4

Latin Amerika ve

Karayipler
5.5 10.4

Orta Do¤u ve Kuzey

Afrika
2.4 12

Güney Asya 31 66.7

Alt-Sahra Afrika 48.5 69.9

104 Sosyal  Pol i t ika

Tablo 4.3
Günlük1,25 $’›n ve
2 $’›n alt›nda gelire
sahip olanlar›n
toplam nüfusa oran›
ülke gruplar›na göre
de¤erlendirildi¤inde,
Güney Asya ve Alt
Sahra Afrika
ülkeleri, dünyada
yoksullu¤un en
yayg›n görüldü¤ü
bölgeler olarak
dikkati çekmektedir. 

Kaynak: World Bank,
World Development
Indicators, (Eriflim)
http://data.worldban
k.org/topic/poverty,
30.11.2011. 
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Tablo 4.4 incelendi¤inde, 2002-2009 döneminde g›da yoksullu¤unun azald›¤›
görülmektedir. Uluslararas› karfl›laflt›rmalarda kullan›lan ve afl›r› yoksulluk olarak
da ifade edilen günde 1 $’›n alt›nda gelire sahip olanlar›n varl›¤›na 2006 y›l›ndan
itibaren rastlanmamas› da olumlu bir geliflmedir. G›da ve g›da d›fl› harcamalar› esas
alan yoksulluk s›n›r› yöntemine göre kiflilerin yoksulluk oranlar› ise 2002 y›l›ndan
itibaren dalgal› bir seyir izlemektedir. 2002 y›l›nda %26,96 olan g›da ve g›da d›fl›
harcamalar› esas alan yoksulluk oran›, 2003 y›l›nda %28,12’ye yükselmifltir. Söz ko-
nusu oran, 2003-2006 döneminde azalma e¤ilimde olmufl, 2006, 2007 ve 2008 y›l-
lar›nda ise hemen hemen ayn› düzeyde kalm›flt›r. G›da ve g›da d›fl› harcamalar›
esas alan mutlak yoksulluk oran›nda 2008 y›l›ndan (%17,11) 2009 y›l›na (%18,08)
yaklafl›k bir puanl›k art›fl görülmektedir. Bu rakamlar, Türkiye genelinde neredey-
se her befl kifliden birinin yoksul oldu¤unu göstermektedir. G›da ve g›da d›fl› har-
camalar› içeren yoksulluk oran›n›n 2003-2006 döneminde azalma e¤iliminde olma-
s›, bu dönemde gerçekleflen yüksek oranl› ekonomik büyüme ve görece düflük g›-
da enflasyonu ile aç›klanabilir. 

Türkiye ‹statistik Kurumunun yoksullukla ilgili istatistiklerine dayanarak Türki-
ye’de yoksullu¤un genel görünümüne iliflkin baz› tespitlerde bulunmak mümkün-
dür. Her fleyden önce, Türkiye’de yoksulluk oranlar› k›r-kent ayr›m› çerçevesinde
önemli ölçüde farkl›laflmaktad›r. G›da ve g›da d›fl› harcamalar› esas alan mutlak
yoksulluk oran›, 2009 y›l› rakamlar›na göre kentte %8,86 iken k›rda %38,69’dur. Bu
durum, Türkiye’de k›rsal kesimlerde yoksullu¤un kente göre çok daha ciddi bo-

Yöntemler
Fert Yoksulluk Oran› (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009

G›da yoksullu¤u

(açl›k)
1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48

Yoksulluk

(g›da+g›da d›fl›)
26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08

Kifli bafl› günlük 1

$’›n alt›**
0,20 0,01 0,02 0,01 - - - -

Kifli bafl› günlük

2,15 $’›n alt›**
3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22

Kifli bafl› günlük

4,3 $’›n alt›**
30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35

Harcama esasl›

göreli

yoksulluk***

14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12
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Tablo 4.4
Harcama esasl› göreli
yoksulluk oranlar›
d›fl›nda, Türkiye’de
yoksulluk oranlar›
2002-2009
döneminde genel
olarak azalma
e¤ilimindedir. 

Kaynak: TÜ‹K,
Yoksulluk
‹statistikleri, (Eriflim)
http://www.tuik.gov.tr,
06.01.2011

* Yeni nüfus projeksiyonlar›na göre revize edilmifltir.

** 1 $’›n sat›n alma gücü paritesine (SGP) göre karfl›l›¤› olarak 2002 y›l› için T618 281, 2003 y›l›

için T732 480, 2004 y›l› için T780 121, 2005 y›l› için T0,830400, 2006 y›l› için T0,921, 2007 y›-

l› için T0,926, 2008 y›l› için T0,983 ve 2009 y›l› için T0,917 kullan›lm›flt›r.

*** Eflde¤er fert bafl›na tüketim harcamas› medyan de¤erinin %50’si esas al›nm›flt›r.



yutlarda oldu¤unu göstermektedir. Yoksullukla mücadele noktas›nda bu hususun
dikkate al›nmas›, k›rda ve kentte yoksullu¤un kayna¤›ndaki nedenlere ba¤l› çö-
zümler üretilmesi kaç›n›lmazd›r. 

Yoksullu¤un görünümüne iliflkin bir baflka önemli gösterge de Türkiye’de ha-
ne halk› büyüklü¤üne paralel olarak yoksulluk oranlar›n›n artmas›d›r. Yine 2009
y›l› rakamlar›na göre Türkiye’de yoksulluk %38,50 oran› ile yedi ve daha fazla ki-
fliden oluflan hane halklar›nda en yüksek düzeydedir. Bunu, befl-alt› kifliden olu-
flan hane halklar›n›n yoksulluk oran› izlemektedir. 

Türkiye’de yoksullu¤un görünümüyle ilgili olarak dikkati çeken bir di¤er husus
ise e¤itim düzeyi yükseldikçe yoksulluk oranlar›n›n azalmas›d›r. E¤itim durumlar›
itibariyle bak›ld›¤›nda, Türkiye genelinde yoksulluk oranlar›n›n en çok okur-yazar
olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde, bir di¤er ifadeyle e¤itim seviyesi düflük ke-
simlerde yo¤unlaflt›¤› dikkati çekmektedir. Nitekim 2009 y›l› rakamlar›, yoksulluk
oran›n›n %29,84 ile okur-yazar olmayan veya bir okul bitirmeyenlerde en yüksek;
%0,71 ile de yüksek okul, fakülte ve üstü e¤itim düzeyindeki kiflilerde en düflük ol-
du¤unu göstermektedir. E¤itim düzeyi yüksek olan kiflilerde yoksulluk oran›n›n ol-
dukça düflük bir seviyede olmas›, e¤itimin kiflilerin istihdam edilebilirli¤i ve befleri
sermayeleri üzerindeki olumlu etkisinin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir.

Türkiye’de çal›flan yoksullar›n oran›n›n, genel yoksulluk oran›na oldukça yak›n
olmas› yoksullukla ilgili öne ç›kan önemli bir baflka göstergedir. 2009 y›l› rakam-
lar›na göre istihdamdaki fertlerin yoksulluk oran› %15,37’dir ve Türkiye genelinde-
ki yoksulluk oran›n›n sadece üç puan alt›ndad›r. Bu durum, istihdam›n yoksullu-
¤un önlenmesi noktas›nda ne derece güçlü bir seçenek oldu¤unun sorgulanmas›-
n› gerektirmektedir. Bu noktada düzgün ifllerin yarat›lmas›n›n önemi ortaya ç›k-
maktad›r. Çal›flanlar›n haklar›n›n korundu¤u ve sosyal koruma ile birlikte yeterli
düzeyde gelir getiren, üretken ifl anlam›ndaki düzgün ifllerin yarat›lmas›, istihdam›
yoksulluk riski karfl›s›nda önemli bir çözüm arac› hâline getirebilecektir. 

Düzgün ifl, istihdam gelir ve sosyal koruman›n çal›flanlar›n haklar›ndan ve sosyal standart-
lar›ndan ödün verilmeksizin baflar›labildi¤i bir ekonomik ve sosyal geliflme sürecine ifla-
ret etmektedir. 

Ekonomik faaliyet durumu itibariyle yoksulluk oranlar› incelendi¤inde ise 2009
y›l› rakamlar›na göre, Türkiye’de yoksullu¤un 15 yafl›ndan küçük fertlerde yo¤un-
laflt›¤› görülmektedir. %25,77 olan 15 yafl›ndan küçük fertlerin yoksulluk oran›,
Türkiye’de her dört çocuktan birinin yoksul oldu¤u anlam›na gelmektedir. Ekono-
mik faaliyet durumu itibariyle 15 yafl›ndan küçük fertlerin ard›ndan, %19,51 ora-
n›yla ifl arayanlar›n yoksulluk oran› en yüksektir. Bu oran, iflsizlikle yoksulluk ara-
s›ndaki nedensellik iliflkisini aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r. 

2002-2009 döneminde Türkiye’de g›da ve g›da d›fl› harcamalar› esas alan yoksulluk oran-
lar›ndaki e¤ilimi de¤erlendiriniz? 

Türkiye’de Yoksulluk Üzerinde Etkili Olan Faktörler 
Yoksulluk üzerinde etkili olan faktörler her ülke için ayn› de¤ildir. Zira yoksulluk,
her ülkenin kendi iç dinamiklerinden flekillenmekte, sosyal, ekonomik ve kültürel
yap›s›ndan kaynaklanan birtak›m özellikler göstermektedir. Türkiye’de de yoksul-
luk üzerinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktad›r. Bu k›s›mda, Türkiye’de
yoksulluk üzerinde etkili olan bafll›ca yap›sal faktörler incelenmektedir. 
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Gelir Da¤›l›m›
Türkiye’de gelir da¤›l›m› eflitsizli¤inin özellikle OECD ortalamas› ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda oldukça yüksek oldu¤una, Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n incelendi¤i bölümde
de¤inilmiflti. Dönemsel olarak bak›ld›¤›nda, Türkiye’de gelir da¤›l›m›n›n özellikle
1980 sonras›nda daha olumsuz bir tablo içinde oldu¤u görülmektedir. ‹hracata da-
yal› ekonomi politikas›n›n uygulamaya konuldu¤u 1980 sonras› dönemde özellikle
izlenen düflük ücret politikas›yla gelir da¤›l›m› ücretli kesim aleyhine bozulmufltur. 

1980 sonras› dönemde izlenen düflük ücret politikas› ile kâr oranlar›n› art›rarak yat›r›m-
lar› uyarmak, yerli üretimin maliyetini düflürerek ihracata konu olan mallar›n rekabet gü-
cünü art›rmak ve iç talebi k›sarak iç piyasalarda sat›n al›namayan mallar›n ihracat›n› ar-
t›rmak gibi hedefler gözetilmifltir. 

Türkiye’de planl› dönemde yoksulluk sorununun hafifletilmesinde ise istikrarl›
ekonomik büyüme oldukça etkili olmufltur. Büyüme h›z›n›n geriledi¤i y›llarda,
yoksulluk da artm›flt›r. Bu nedenle, yoksullu¤un hafifletilmesi ve gelir da¤›l›m›n›n
iyilefltirilmesi için ekonominin üretim gücünün ve gelir düzeyinin art›r›lmas› son
derece önemlidir (DPT, 2001: 111). 

Göç
Türkiye’de göç ve yoksulluk aras›ndaki iliflkiyi do¤rudan ortaya koyabilece¤imiz
bir veri taban› bulunmamaktad›r. Ancak, ülkenin ekonomik ve sosyal gerçekleri
dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye genelinde 1950’lerden itibaren bafllayan ve k›rsal ke-
simdeki yoksullaflmaya ba¤l› olarak yaflanan bir göç olgusunun varl›¤› dikkati çek-
mektedir. Bu y›llarda bafllayan sosyo-ekonomik de¤iflimlerle birlikte, k›rsal alanda-
ki yerleflim yerlerinden kentlere do¤ru gerçekleflen iç göç, k›rda yaflanan yoksul-
lu¤un kentlere tafl›nmas›na ve biçim de¤ifltirmesine neden olmufltur (Bay›nd›rl›k
ve ‹skân Bakanl›¤›, 2009: 15). Söz konusu dönemde, k›rdan kente göçün en önem-
li nedeni, k›rsal kesimin pazara aç›lmas› ve tar›mda makineleflme sonucu k›rdaki
iflgücünün kente yönelmesidir. Ancak, kentleflme ve sanayileflme sürecinin paralel
gitmedi¤i Türkiye’de kentteki istihdam olanaklar›n›n yetersizli¤i, iflsiz ya da düzen-
li bir gelire sahip olamayan ve kentle bütünleflmeyen bir yoksul kitlenin oluflmas›-
na zemin haz›rlam›flt›r. 

O¤uz Ifl›k’›n ve M.Melih P›narc›o¤lu’nun Nöbetlefle Yoksulluk Sultanbeyli Örne¤i, (‹stan-
bul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2008) adl› kitab›nda Türkiye’de göç ve yoksulluk aras›ndaki iliflki-
ye dair kapsaml› bilgilere ulaflabilirsiniz. 

‹flgücü Piyasas› 
Geliflmekte olan ya da geliflmifl pek çok ülkede yoksullu¤un kayna¤›ndaki neden-
ler aras›nda iflgücü piyasas›ndan kaynaklanan nedenler giderek daha fazla a¤›rl›k
kazanmaktad›r. Türkiye’de iflgücü piyasas›n›n özellikleri baz› sorunlara iflaret et-
mektedir. ‹flgücüne kat›l›m ve istihdam oranlar›n›n düzeyi OECD ülkeleri ve AB or-
talamas›yla mukayese edildi¤inde oldukça düflüktür. Özellikle, kad›nlar›n iflgücü-
ne kat›lma oranlar›n›n düzeyi önemli bir sorun olarak karfl›m›zdad›r. OECD ve AB
15 ortalamas›nda %70’lerin üzerinde seyreden iflgücüne kat›lma oran›, Türkiye’de
%48 seviyesindedir. Yine kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oran› da hem OECD hem de
AB 15 ortalamas›nda %60 seviyesinde iken Türkiye’de bu oran yaklafl›k %27’dir. ‹fl-
gücüne kat›lmayanlar›n oran›n›n yüksekli¤i yan›nda iflsizlik oran›n›n yüksekli¤i de
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yoksullu¤un kayna¤›ndaki önemli bir di¤er nedendir. Özellikle ekonomik kriz dö-
nemlerinin ard›ndan daha da artan iflsizlik oranlar›, yoksulluk aç›s›ndan önemli bir
risk unsuru olmaktad›r. Bu sorunlarla birlikte %15 seviyesinde olan çal›flan yoksul-
lar ve %40’›n üzerinde seyreden kay›t d›fl› istihdam oran› da Türkiye’de yoksullu-
¤un kayna¤›ndaki nedenler aras›nda iflgücü piyasas›ndan kaynaklanan nedenleri
oldukça önemli bir hâle getirmektedir. 

Ekonomik Krizler 
Yoksulluk sorununun Türkiye’de 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren tart›fl›lmaya
bafllamas›nda, uluslararas› kurulufllar›n yoksulluk konusuna gündemlerinde gide-
rek daha fazla yer vermeleriyle birlikte, 1994 y›l›nda yaflanan ekonomik krizin de
önemli bir rolü olmufltur. fiüphesiz 1994 y›l›, yoksullu¤un Türkiye’de bir sorun ola-
rak ilk kez ortaya ç›kt›¤› y›l de¤ildir. Ancak, sosyo-ekonomik yönleriyle yoksulluk
sorununun bu krizden sonra daha görünür hâle geldi¤i de bir gerçektir (Sallan
Gül- Gül, 2008: 361). Ayn› flekilde, 2000 ve 2001 y›llar›nda yaflanan ekonomik kriz-
ler de ekonomik ve sosyal alandaki yans›malar› ile Türkiye’de gerek akademik ge-
rek siyasi çevrelerde yoksulluk sorununu önemli bir noktaya tafl›m›flt›r. 

Krizlerin ortak sonuçlar› genel olarak, ekonominin k›sa bir süre içinde önemli
ölçüde daralmas›, iflsizlik oranlar›ndaki art›fl, h›zlanan enflasyon ve reel ücretlerin
düflmesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu sonuçlardan en çok etkilenenler ise ço¤u
kay›t d›fl› sektörde niteliksiz ifllerde çal›flan, kriz s›ras›nda iflini kaybeden ya da ge-
liri azalan düflük gelirli kesimlerdir (Koyuncu ve fienses, 2004: 19).

Gülten Kazgan’›n Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001) (‹stanbul: Bilgi Üniversite-
si Yay›nlar›, 2005) adl› kitab›nda Türkiye’de yaflanan ekonomik krizlerin nedenlerine ve
sonuçlar›na iliflkin kapsaml› bilgilere ulaflabilirsiniz. 

Sosyal Güvenlik 
Sosyal güvenli¤in genifl anlamda temel amac›, muhtaçl›¤›n ve yoksullu¤un önlen-
mesidir. Bu çerçevede, sosyal sigorta ve sosyal yard›m ve hizmetleri içeren modern
sosyal güvenlik tekniklerinin kiflilerin muhtaçl›k ve yoksulluktan kurtar›lmas› nok-
tas›nda önemli ifllevleri bulunmaktad›r (Ar›c›, 2004: 258). 

Türkiye’de 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren sosyal güvenlik sisteminin sorunla-
r›, sistemin verdi¤i aç›klar›n artmas›na paralel bir biçimde tart›fl›lmaya bafllam›fl, ye-
niden yap›land›rma çal›flmalar› gündeme gelmifltir. Reformun gerekçeleri aras›nda
nüfus yap›s›ndaki de¤iflim, finansman aç›klar›n›n ekonomi üzerindeki olumsuz et-
kileri, nüfusun tamam›yla koruma alt›na al›namamas›, yönetim ve altyap› sorunla-
r› ile birlikte mevcut sistemin yoksullu¤a karfl› etkin bir koruma sa¤layamamas› da
ön plana ç›km›flt›r. Yeniden yap›land›rma ile öngörülen genel çerçevenin önemli
bir aya¤›n› da da¤›n›k hâlde yürütülen sosyal yard›m ve hizmetlerin nesnel yarar-
lanma ölçütlerine dayal›, muhtaç kesimlerin ulaflabilece¤i bir sisteme dönüfltürül-
mesi oluflturmufltur. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›n›n kurulma-
s› ile yoksullukla mücadelede sosyal yard›mlar›n etkinli¤ini tart›fl›l›r hâle getiren
kurumsal yap›daki çok bafll›l›¤›n giderilmesi yönünde önemli bir ad›m at›lm›flt›r. 

E¤itim 
Ekonomideki yap›sal sorunlar ve dönemsel dalgalanmalar bir kenara b›rak›ld›¤›n-
da istihdam edilebilmek ve dolay›s›yla yaflam› idame ettirebilecek bir gelire sahip
olmak, özellikle iflgücü piyasas›nda ilk kez ifl arayanlar için e¤itimin önemini orta-
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ya koymaktad›r. Gelir getirici bir ifle sahip olmayanlar ya da düflük nitelikli ifllerde
düflük ücretle ve herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olarak çal›flanlar mutlak
yoksulluk riskiyle karfl› karfl›yad›rlar. Nitekim Türkiye’de yoksulluk istatistikleri,
e¤itim ile yoksulluk aras›nda negatif yönlü bir iliflkinin varl›¤›na iflaret etmektedir.
E¤itim seviyesi yükseldikçe yoksulluk oranlar› azalmaktad›r. Türkiye’de genel ola-
rak iflgücünün e¤itim düzeyinin düflüklü¤ü ve e¤itim sisteminin iflgücü piyasas›n›n
taleplerini karfl›lama noktas›ndaki yetersizli¤i de yoksulluk sorununun derinleflme-
sinde etkili olan faktörlerdir.

Aile ve Dayan›flmac› Unsurlar 
Nüfusu yenileme, kültürü gelecek nesillere tafl›ma, çocuklar› sosyallefltirme gibi
ifllevlere sahip bir kurum olan aile, toplumlar›n süreklili¤i için vazgeçilmez oldu-
¤u gibi, toplumsal dayan›flman›n da merkezinde yer almaktad›r. Aile kurumu,
Türk toplumunda önemli bir sosyal koruma görevi de üstlenmektedir. Her ne ka-
dar k›rsal bölgelerden kente göçün bir sonucu olarak; geleneksel genifl aile tipin-
den, çekirdek aileye do¤ru bir geçifl söz konusu olsa da yafll› anne baba, engelli
veya 18 yafl›n› geçen k›z ve erkek çocuklar, aile d›fl›na itilmemekte ve ailenin ko-
ruyuculu¤u alt›nda kalmaktad›r (Erkal, 1996: 93-99). Yaflanan ekonomik krizlerin
etkilerinin güçlü aile de¤erleriyle birlikte, bir ölçüde de olsa hafifletildi¤i ve bir
sosyal patlama yaratmad›¤› konusunda toplumda ortak bir kanaat bulunmaktad›r
(Do¤an, 2003: 86).

Dünya Bankas› taraf›ndan yay›mlanan bir raporda da Türkiye’de, sosyal iliflki-
lerin yeniden üretilmesi anlam›nda önemli bir role sahip olan yüksek düzeyde bir
sosyal dayan›flman›n varl›¤›na iflaret edilmektedir (World Bank, 2003: 33). 

Türkiye’de iflgücü piyasas›ndan kaynaklanan hangi sorunlar yoksullu¤un nedenleri ara-
s›ndad›r?

YOKSULLUKLA MÜCADELE 
Yoksullukla mücadele; yoksullu¤un görünümü, boyutlar› ya da fliddetindeki fark-
l›l›klara ra¤men günümüzde az geliflmifl, geliflmekte olan ve geliflmifl ülkelerin
gündemlerinde önemli bir yer tutmaktad›r. Bu k›s›mda öncelikle yoksullukla mü-
cadelenin sosyal politika aç›s›ndan tafl›d›¤› önem üzerinde durulacakt›r. Daha son-
ra uluslararas› kurulufllar›n yoksulluk sorununa yaklafl›mlar› ele al›nacakt›r. Son
olarak ise yoksullukla mücadele konusunda dünyadan ve Türkiye’den uygulama
örnekleri incelenecektir. 

Sosyal Politika Aç›s›ndan Yoksullukla Mücadelenin Önemi 
Öncelikle belirtmek gerekir ki yoksulluk konusu, ekonomi politikalar› ile sosyal
politikalar›n ortak ilgi alan›d›r. Bu anlamda, yoksulluk sorunu ile etkin bir flekilde
mücadele edilebilmesi için ekonomik ve sosyal politikalar›n birlikte ve eflgüdüm
içinde yürütülmesi de büyük önem tafl›maktad›r. Ekonomi politikalar› kapsam›nda
örne¤in, daha çok üreterek ekonomik yönden büyüme ve zenginleflmenin sa¤lan-
mas›n›n, sanayileflmenin h›z kazanmas›n›n, ülkenin tüm kaynaklar›ndan ve tekno-
lojik geliflmelerden en etkin flekilde yararlanman›n, enflasyonla mücadele etmenin
ve sosyal politika uygulamalar›n› finanse etmenin yoksullukla mücadelede önem-
li ifllevleri oldu¤u kuflku götürmemektedir. Toplumdaki bireylerin yaflamlar› bo-
yunca karfl›laflabilecekleri tüm olumsuzluklara karfl› sosyal yönden korunmalar›n›
öngören kamusal karar ve uygulamalar› konu alan sosyal politikalar ise daha çok,
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yoksullu¤un neden oldu¤u sosyal sorunlar›n önlenebilmesini ya da olabildi¤ince
azalt›lmas›n› hedeflemektedir. Sosyal devlet anlay›fl›n›n geliflmesiyle bu politikalar
do¤al olarak devletin görev ve sorumlulu¤u alt›nda yürütülmektedir (Altan, 2006:
149-151). ‹stihdam politikalar› yoksullukla mücadelede sosyal politikalar›n önemli
bir aya¤›n› oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda, sosyal güvenlik politikalar›, asgari üc-
ret düzenlemeleri, reel ücretin korunmas›, çocuklar›n, gençlerin, yafll›lar›n ve en-
gellilerin korunmas›, e¤itim, sa¤l›k, konut hizmetlerinin gelifltirilmesi, yoksullukla
mücadelede öne ç›kan di¤er sosyal politika tedbirleridir (Altan, 2006:154). 

Sosyal devlet, sosyal ve ekonomik yaflam› yönlendirerek güçsüzleri, yoksullar›,
yard›ma muhtaç kiflileri koruyan ve onlara gerekli imkânlar› sunmak için sosyal ve
ekonomik kurumlar› tesis eden bir devlet anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Sosyal devle-
tin en önemli görevi kiflileri ekonomik ve sosyal risklere karfl› koruyarak kiflilerin
ve bütünüyle toplumun refah›n› sa¤lamakt›r (Öztürk ve Öztürk, 2010: 144). 

Toplumsal birlik, beraberlik ve dengeyi bozan, toplum kesimleri aras›nda ayr›-
l›k ve mücadeleye zemin haz›rlayarak devlet düzeninin sars›lmas›na neden olabi-
lecek tehditleri bünyesinde bar›nd›ran yoksulluk sorunu, sosyal devletin görev ala-
n›ndaki ve sosyal politikan›n kapsam›ndaki en önemli sorunlardan biridir. Bu ne-
denle, yoksullukla mücadelede çok yönlü tedbirlerin düflünülüp uygulanmas› sos-
yal politikan›n faaliyet alanlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Sosyal politika, bütün in-
sanlar›n içinde bulunduklar› toplumda güvenlik, bar›fl ve refah içinde yaflamalar›-
n› hedef alan ve toplumdaki çeflitli kesimler aras›ndaki mücadeleleri önleyerek
devlet düzenini ayakta tutmaya yönelik önlemler bütünü olarak genifl anlamda dü-
flünüldü¤ünde (Çubuk, 1986: 12) yoksullukla mücadelenin sosyal politika aç›s›n-
dan önemi daha iyi anlafl›labilir. 

Uluslararas› Kurulufllar›n Gündeminde Yoksullukla
Mücadele 
Günümüzde, özellikle az geliflmifl ülkelerin yoksullu¤una yönelen ilgi art›fl› büyük
ölçüde uluslararas› kurulufllardan kaynaklanmaktad›r. Yoksullukla mücadele ko-
nusunda öne ç›kan bafll›ca uluslararas› kurulufllar Dünya Bankas›, Birleflmifl Millet-
ler ve Uluslararas› Çal›flma Örgütüdür. 

Dünya Bankas› 2000/2001 y›l›nda Yoksullu¤a Sald›r› bafll›¤› ile yay›nlad›¤›
Dünya Kalk›nma Raporu’nu bütünüyle yoksulluk konusuna ay›rm›flt›r. Rapor’da,
yeni bir yüzy›l›n bafllang›c›nda yoksullu¤un büyük oranlarda küresel bir sorun ol-
maya devam etti¤i belirtilmektedir. Gelecekteki demografik de¤iflikliklerin yok-
sullu¤un azalt›lmas›nda karfl›lafl›lan zorluklar› art›raca¤› da Rapor’da üzerinde du-
rulan bir baflka önemli husustur. Nitekim gelecek 25 y›lda dünya nüfusuna yakla-
fl›k 2 milyar insan eklenece¤i, bunlar›n neredeyse tamam›n›n (%97) geliflmekte
olan ülkelerde olaca¤› ve bu toplumlar üzerinde ciddi bir bask› oluflturaca¤› ifa-
de edilmektedir. Rapor’da, makro ekonomik istikrar ve piyasa dostu reformlar gi-
bi büyümeyi h›zland›ran geleneksel stratejilerin yoksullu¤u azaltmak için gerekli
ancak yeterli olmad›¤› vurgulanmaktad›r. Kalk›nma süreci için ihtiyaç duyulan
sosyal kurulufllar›n gelifltirilmesi, korunmas›zl›kla mücadele ve kapsaml› bir büyü-
meyi sa¤lamak için kat›l›m› destekleme gibi konular üzerinde çok daha fazla vur-
gu yap›lmas› gereklili¤i belirtilmektedir (World Bank, 2001: vi). Dünya Bankas›
bu Rapor’un ard›ndan yay›mlad›¤› di¤er kalk›nma raporlar›nda da yoksulluk ko-
nusuna olan ilgisini devam ettirmifltir. 2005 y›l›nda yay›nlanan Dünya Kalk›nma
Raporu’nda yoksulluktan kurtulmada ve yaflam standartlar›n›n iyilefltirilmesinde
küçük, büyük, yerel ya da çok uluslu olmas› fark etmeksizin bütün giriflimcilere
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ve firmalara üretken yat›r›mlar gerçeklefltirmeleri için gerekli f›rsat ve teflviklerin
sa¤lanarak uygun bir yat›r›m ikliminin oluflturulmas› gere¤i vurgulanmaktad›r
(World Bank, 2004: vii).

Dünyadaki gelir da¤›l›m›n›n az geliflmifl ülkeler aleyhine giderek kötüleflmesi
uluslararas› kurulufllar›n yoksulluk konusuna yaklafl›m›nda birtak›m yenilikleri de
beraberinde getirmifltir. Birleflmifl Milletler, 1997 ‹nsani Geliflme Raporu ile birlikte
hem yoksullu¤un tan›m›nda hem de yoksullu¤a yaklafl›mda daha genifl bir pers-
pektif kazanm›flt›r. Bu çerçevede yoksulluk, sadece gelir yoksullu¤u olarak de¤il,
yoksunluk anlam›nda tan›mlanmakta ve hayatta kalmaktan, bilgiden ve yaflam ko-
flullar›ndan yoksunluk olmak üzere çeflitli boyutlarda ele al›nmaktad›r. Birleflmifl
Milletler Kalk›nma Program› taraf›ndan 2010 y›l›nda yay›mlanan Küresel ‹nsani Ge-
liflme Raporu’nda günümüzde bir ülkenin baflar›s›n›n ya da bireyin refah›n›n sade-
ce para ile de¤erlendirilemeyece¤inin evrensel olarak kabul edildi¤i vurgulanmak-
tad›r. ‹nsanlar›n›n uzun ve sa¤l›kl› yaflam sürebilmelerinin, e¤itim f›rsatlar›na sahip
olabilmelerinin ve kendi gelecekleri için bilgi ve yeteneklerini özgürce kullanabil-
melerinin önemli oldu¤unun alt› çizilmektedir (UNDP, 2010: iv). 

Uluslararas› Çal›flma Örgütünün (ILO) yoksullu¤un azalt›lmas› konusundaki
yaklafl›m›na 2007 y›l›nda yay›mlanan Düzgün ‹fl ve Yoksullu¤u Azaltma Stratejisi
adl› bilgi broflüründen ulaflmak mümkündür. Bu broflürde yoksul insanlar için ça-
l›flman›n yoksulluktan kurtulmada en önemli yol oldu¤u vurgulanmaktad›r. ILO’nun
yaklaflm›nda, yoksullu¤un azalt›lmas›nda ekonomik büyümenin zorunlu ancak ye-
terli bir koflul olmad›¤› belirtilmektedir. Yoksullu¤un azalt›lmas›nda yoksullar›n le-
hine bir ekonomik büyümeden söz edilmektedir. Bu çerçevede, istihdam merkez-
li bir kalk›nma startejisinin, kapsay›c› bir perspektife sahip sosyal güvenlik a¤lar›-
n›n ve sosyal transferlerin önemi vurgulanmaktad›r (ILO, 2007: 1). 

Yoksullukla Mücadelede Dünyadan ve Türkiye’den
Uygulama Örnekleri 
Yoksullukla mücadelede dolayl› ve dolays›z olmak üzere genel olarak iki yakla-
fl›mdan söz etmek mümkündür. Dolayl› yaklafl›m, ekonomik büyümenin e¤itim,
sa¤l›k gibi temel hizmetlerin sunumunu ve istihdam olanaklar›n› art›raca¤› esas›na
dayanmaktad›r. Dolays›z yaklafl›m ise radikal reform, kamu harcamalar› ve yoksul-
lukla mücadele programlar›n› kapsamaktad›r. Radikal reform, kaynaklar›n köklü
bir biçimde yeniden da¤›t›m› yoluyla eflitsizliklerin giderilerek yoksullu¤un azalt›l-
mas›d›r. Kamu harcamalar›, yoksullu¤un azalt›lmas› aç›s›ndan e¤itim, sa¤l›k ve
sosyal güvenlik alan›ndaki harcamalar› içermektedir. Yoksullukla mücadele prog-
ramlar› ise yap›sal uyum politikalar› sonucunda artan yoksulluk karfl›s›nda birçok
ülkede, bir k›sm› Dünya Bankas› taraf›ndan desteklenen uygulamalar› kapsamak-
tad›r. Yoksullukla mücadele programlar› aras›nda yer alan uygulama örneklerin-
den biri de mikrokredi alan›ndad›r (fienses, 2006: 221-238). 

Dünyadan Mikrokredi Uygulamalar› 
Mikrokredi uygulamalar› Afrika, Bangladefl, Bosna-Hersek ve di¤er baz› Do¤u Av-
rupa Ülkeleri, Endonezya, Ermenistan, Gürcistan, K›rg›zistan, Pakistan, Hindistan,
Orta ve Latin Amerika Ülkeleri ile ABD gibi ülkelerde mevcuttur. 1980’lerde yok-
sullar için Bangladefl’in en büyük sivil toplum kuruluflu olan ve özel bir banka sta-
tüsü kazanan Grameen Bank taraf›ndan topraks›z kiflilere özel bir uygulama bafl-
lat›lm›flt›r. Ekonomist Muhammed Yunus’un öncülü¤ünde Bangladefl’te bafllat›lan
mikrokredi uygulamas› bugün dünyadaki en kapsaml› uygulamad›r. Hükümet bu
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Mikrokredi: Mikrokredi,
resmî finans kurulufllar›na
eriflim olana¤› bulunmayan
yoksul ailelerin üretici
faaliyetlere giriflmelerine ve
tüketimlerini istikrarl› hâle
getirmelerine yard›mc›
olmak amac›yla, çok küçük
mebla¤larda (mikrokredi)
sa¤lanan kredidir.



program› kullanarak 2015 y›l›na kadar ülkedeki yoksullu¤u yar›ya indirmeyi he-
deflemektedir. Bu program›n en büyük uluslararas› finansal deste¤i Dünya Banka-
s›ndan gelmektedir ve 5.5 milyon kifli Dünya Bankas›n›n yoksullukla mücadele
mikrokredi program›ndan borç alm›flt›r. 

Di¤er pek çok ülkede oldu¤u gibi Bangladefl’te de yoksullar›n çok büyük bir
bölümü ifl olanaklar›na sahip de¤ildir. Buna ba¤l› olarak yoksullar ulusal ve özel
bankalardan kredi ve borç alabilme olana¤›ndan da yoksundurlar. Bangladefl’te ta-
vukçuluk, sütçülük, inek yetifltirme, küçük ticaret, pansiyonculuk, seramik gibi bir-
çok gelir getirici ifle bafllamak için gerekli küçük miktardaki finansmana ulaflamama
bu kesimlerde yoksullu¤u kronik bir soruna dönüfltürmektedir. Bu anlamda, mik-
rokredi milyonlarca yoksulun bu tür engelleri aflmas›na ve yaflamlar›n› iyilefltirme-
sine olanak sa¤lamaktad›r. Bangladefl’te mikrokredi kullan›c›lar›n›n %80’ini kad›n-
lar oluflturmaktad›r. Karar verme mekanizmalar›nda etkili olmaya bafllayan kad›nla-
r›n hane halk›n›n refah düzeyine katk›da bulunduklar›, özellikle çocuklar›n e¤itimi-
ne ve sa¤l›¤›na daha büyük harcama yapt›klar› gözlenmektedir (DPT, 2007: 26).

Türkiye’den Uygulama Örnekleri 
Türkiye’deki örneklere bak›ld›¤›nda uygulamalar›n daha çok en yoksul kesime yö-
nelik sosyal yard›mlar konusunda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Sosyal Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü kapsam›ndaki Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
2001’de bafllat›lan görece yeni uygulamalardan birisidir. SRAP’›n amac› üst üste ya-
flanan ekonomik krizler sonras› oluflan yoksullukla mücadelede etkin politikalar›n
gelifltirilmesi ve bu politikalar› uygulayan kamu kurumlar›n›n kurumsal kapasitele-
rinin güçlendirilmesidir. SRAP; H›zl› Yard›m, fiartl› Nakit Transferi (fiNT), Yerel Gi-
riflimler ve Kurumsal Geliflim bileflenlerinden oluflmaktad›r. SRAP’›n fiartl› Nakit
Transferi bilefleni kapsam›nda, yoksulluk nedeniyle çocuklar›n› okula kaydettire-
meyen, gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocukla-
r›n› düzenli sa¤l›k kontrollerine götüremeyen ailelerin ya da düzenli sa¤l›k kon-
trollerini yapt›ramayan anne adaylar›n›n ekonomik yönden desteklenmesi ve Tür-
kiye’de düzenli bir nakit sosyal yard›m sisteminin yerlefltirilmesi amaçlanmaktad›r
(DPT, 2007: 30).

Türkiye’de mikrokredi konusunda ise bafll›ca iki uygulamadan söz edilebilir.
‹lk mikrokredi uygulamas› Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› taraf›ndan Maya
Mikro Ekonomik Destek ‹flletmesi ad›yla Marmara deprem bölgesinde 2002’de
bafllat›lm›flt›r. Bu kurum, özellikle yoksul kad›nlara kendi ifllerini kurmalar› konu-
sunda finansal ve teknik destek sa¤lamaktad›r. Halen Kocaeli, ‹stanbul, Sakarya ve
Düzce’de faaliyetini sürdürmektedir. Mikrokredi uygulamas› alan›ndaki ikinci olu-
flum ise 2003 y›l›nda Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf› ile Bangladefl kökenli Grameen
Bank’›n ifl birli¤i ile Diyarbak›r’da oluflturulan uygulamad›r. Türkiye’de mikrokredi
uygulamas› halen 46 il ve toplam 67 flubede devam etmektedir. Kredi alan kad›n
say›s› her y›l artmaktad›r. 2008 y›l›nda 10.000 olan kredi kullanan kad›n say›s› 2009
y›l›nda 29.000’e, 2010 A¤ustos ay› itibariyle ise 36.386’ya yükselmifltir. En çok kre-
di da¤›t›lan befl il s›ras›yla Diyarbak›r, Kahramanmarafl, Gaziantep, fianl›urfa ve Es-
kiflehir’dir (Taban ve fiengür; 2011: 616-617).
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Gelir da¤›l›m› ve yoksullukla ilgili temel kavram-

lar› tan›mlamak. 

Gelir da¤›l›m›, bir ülkede belirli bir dönemde (ge-
nellikle bir y›l içinde) üretilen gelirin kifliler, grup-
lar ya da üretim faktörleri aras›ndaki da¤›l›m› ola-
rak tan›mlanabilir. Gelirin, kifliler ya da nüfus
gruplar› aras›ndaki da¤›l›m› kiflisel, üretim fak-
törleri aras›ndaki da¤›l›m› ise fonksiyonel gelir
da¤›l›m›d›r. Bunun d›fl›nda, serbest piyasada olu-
flan ve birincil gelir da¤›l›m› olarak ifade edilen
gelir da¤›l›m›n›n ortaya ç›kard›¤› dengesizlikleri
gidermeye yönelik devlet müdahalesi ikincil ge-
lir da¤›l›m›n› ortaya ç›karmaktad›r. 
Yoksulluk kavram› da farkl› flekillerde tan›mla-
nabilmektedir. Asgari geçim düflüncesini esas
alan mutlak yoksulluk kavram›, kiflilerin ya da
hane halk›n›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için ge-
rekli olan g›da veya g›da+g›da d›fl› harcamalar
gibi temel ihtiyaçlara dayanmaktad›r. Göreli yok-
sulluk kavram›nda ise ülkede üretilen ortalama
gelirin belirli bir yüzdesi (genellikle %50) yok-
sulluk s›n›r› olarak kabul edilmektedir. Gelir yok-
sullu¤unda asgari bir yaflam düzeyini sa¤lamak
için gerekli olan gelir düzeyi esas al›n›rken insa-
ni yoksulluk kavram›nda temel ihtiyaçlar›n yan›
s›ra ekonomik, sosyal ve kültürel yoksunluklar
da dikkate al›nmaktad›r.

Gelir da¤›l›m›n›n ve yoksullukla mücadelenin

sosyal politika aç›s›ndan önemini aç›klamak. 

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i ve yoksulluk, toplum-
sal bar›fl› tehdit eden toplumsal sorunlar›n bafl›n-
da gelmektedir. Toplumu oluflturan bireyler te-
mel ihtiyaçlar› karfl›land›¤› ve güvence alt›na al›n-
d›¤› ölçüde kifliliklerini ve topluma olan güven
duygular›n› gelifltirebilir. Toplumsal birlik, bera-
berlik ve dengeyi bozan, toplum kesimleri ara-
s›nda ayr›l›k ve mücadeleye zemin haz›rlayarak
devlet düzeninin sars›lmas›na neden olabilecek
tehditleri bünyesinde bar›nd›ran yoksulluk soru-
nu sosyal devletin görev alan›ndaki ve sosyal po-
litikan›n kapsam›ndaki en önemli sorunlardan
biridir. Bu nedenle, gelir da¤›l›m› eflitsizli¤i ve
yoksullukla mücadelede çok yönlü tedbirlerin
düflünülüp uygulanmas› sosyal politikan›n önem-
li faaliyet alanlar›n›n bafl›nda gelmektedir.

Gelir da¤›l›m›n› belirleyen faktörleri ve gelir da-

¤›l›m› politikas›n›n araçlar›n› s›ralamak.

Bir ülkede gelir da¤›l›m›n› etkileyen birçok eko-
nomik ve sosyal faktör bulunmaktad›r. Nüfus ar-
t›fl› ve göç gelir da¤›l›m›n› belirleyen demografik
faktörler aras›ndad›r. Bunun d›fl›nda mal ve fak-
tör piyasalar›n›n tam ya da aksak rekabet koflul-
lar›nda olmas› da gelir da¤›l›m›n› etkilemektedir.
Bu faktörlerin d›fl›nda, teknolojik geliflme düze-
yi, üretim faktörlerinin niteli¤i, servet da¤›l›m›,
enflasyon ve iktisadi krizler ve kamusal mal ve
hizmetlerin da¤›l›m› gelir da¤›l›m›n› belirleyen
di¤er ekonomik ve sosyal faktörler aras›ndad›r. 
Gelir da¤›l›m›ndaki dengesizliklerin giderilmesi
amac›na yönelik politika araçlar› ise iflgücü piya-
sas› ve ücret politikalar›, maliye politikas›, fiyat
politikas›, gelirler politikas›, servet politikas›, e¤i-
tim politikas› ve sosyal güvenlik politikas› olarak
s›ralanabilir.

Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤i ve yoksulluk sorunu-

nun dünyadaki ve Türkiye’deki görünümünü

özetlemek.

Dünya Bankas›n›n yay›nlad›¤› World Develop-
ment Indicators 2011 Raporu’nda, Sat›n Alma Gü-
cü Paritesine göre dünyan›n en zengin ve en yok-
sul 10 ülkesinin dünya gelirinden elde ettikleri
paylar aras›nda çok büyük bir fark vard›r. Kifli
bafl›na düflen millî gelir aç›s›ndan dünyan›n en
zengin ülkesi olan Norveç’te kifli bafl›na düflen
millî gelir 55.420 $ iken dünyan›n en yoksul ül-
kesi Burundi’de bu rakam sadece 390 $’d›r. Tür-
kiye’de kiflisel gelir da¤›l›m› eflitsizli¤ini gösteren
Gini katsay›s› 2009 y›l› itibariyle 0,41’dir. Türki-
ye’de Gini katsay›s›n›n yüksekli¤i 0,31 olan
OECD ülkeleri ortalamas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
daha net görülmektedir. 
Dünya Bankas›n›n belirledi¤i yoksulluk s›n›rlar›-
na göre günlük 1.25 $’›n alt›nda yaflam›n› sürdü-
ren insanlar özelikle Güney Asya ve Alt-Sahra
Afrika ülkelerinde yo¤unlaflmaktad›r. Alt-Sahra
Afrika ülkelerinde nüfusun yar›s› günlük 1,25
$’dan daha az bir gelirle yaflam mücadelesi ver-
mektedir. Türkiye’de g›da+g›da d›fl› harcamalar›
esas alan yoksulluk oran› 2009 y›l› itibariyle
%18,08’dir. Bu rakamlar, Türkiye genelinde ne-

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



114 Sosyal  Pol i t ika

redeyse her befl kifliden birinin yoksul oldu¤unu
göstermektedir. Türkiye’de yoksulluk k›rda ken-
te göre çok daha yüksek düzeydedir. Ayr›ca e¤i-
tim seviyesi düflük kiflilerde ve kalabal›k hane-
lerde de yoksulluk oranlar› daha yüksektir. 

Yoksullukla mücadele programlar› kapsam›nda

dünyadaki ve Türkiye’deki uygulama örnekleri-

ni aç›klamak

Yoksullukla mücadele programlar› kapsam›nda
dünyadaki uygulama örnekleri aras›nda mikrok-
redilerden söz edilebilir. Mikrokredi uygulamala-
r› Afrika, Bangladefl, Bosna-Hersek ve di¤er baz›
Do¤u Avrupa Ülkeleri, Endonezya, Ermenistan,
Gürcistan, K›rg›zistan, Pakistan, Hindistan, Orta
ve Latin Amerika Ülkeleri ile ABD gibi ülkelerde
mevcuttur. 1980’lerde yoksullar için Bangladefl’in
en büyük sivil toplum kuruluflu olan ve özel bir
banka statüsü kazanan Grameen Bank taraf›n-
dan topraks›z kiflilere özel bir uygulama bafllat›l-
m›flt›r. Bugün Bangladefl’in mikrokredi uygula-
mas› dünyadaki en kapsaml› uygulamad›r. Tür-
kiye’deki örneklere bak›ld›¤›nda uygulamalar›n
daha çok en yoksul kesime yönelik sosyal yar-
d›mlar konusunda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir.
2001 y›l›nda bafllat›lan Sosyal Riskin Azalt›mas›
Projesi bu kapsamda de¤erlendirilebilir. Türki-
ye’de mikro kredi konusunda ise bafll›ca iki uy-
gulamadan söz edilebilir. ‹lk mikrokredi uygula-
mas› Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› tara-
f›ndan Maya Mikro Ekonomik Destek ‹flletmesi
ad›yla Marmara deprem bölgesinde 2002’de bafl-
lat›lm›flt›r. ‹kinci oluflum ise 2003 y›l›nda Türkiye
‹sraf› Önleme Vakf› ile Bangladefl kökenli Gra-
meen Bank›n ifl birli¤i ile Diyarbak›r’da oluflturu-
lan uygulamad›r.
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1. Devletin belirli bir dönem içerisinde serbest piyasa-
da oluflan gelire çeflitli yollarla müdahale etmesi sonu-
cu oluflan gelir da¤›l›m›n› ifade eden kavram afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Fonksiyonel gelir da¤›l›m› 
b. Birincil gelir da¤›l›m›
c. Sektörel gelir da¤›l›m› 
d. Kiflisel gelir da¤›l›m› 
e. ‹kincil gelir da¤›l›m›

2. Afla¤›dakilerden hangisi gelir da¤›l›m›ndaki eflitsiz-
likleri azaltmak için sosyal politika kapsam›nda izlen-
mesi gereken politikalardan biri de¤ildir?

a. Vergi sisteminde dolays›z vergilerin pay›n›n azal-
t›lmas› 

b. Eflit ifle eflit ücret politikas› 
c. E¤itimde f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas› 
d. Sosyal transferlerin art›r›lmas› 
e. Servet üzerinden al›nan vergilerin art›r›lmas›

3. Reel ücretlerin düflmesine, yat›r›m ve istihdam ola-
naklar›n›n azalmas›na ve iflsizlik oranlar›n›n artmas›na
neden olarak gelir da¤›l›m›n› düflük gelirli kesimler aley-
hine etkileyen faktör afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bölgesel geliflmifllik farklar› 
b. Piyasan›n tam rekabet koflullar›ndan uzak olmas›
c. Ekonomik krizler
d. Küreselleflme
e. Servet da¤›l›m›ndaki dengesizlik

4. Sosyal amaçl› transfer harcamalar› ve düflük gelir
gruplar›n›n kulland›¤› mal ve hizmetlerin fiyatlar›nda
indirimli tarife uygulanmas› gibi politikalar afla¤›daki
gelir da¤›l›m› politikas› araçlar›ndan hangisinin kapsa-
m›nda yer almaktad›r?

a. Sosyal güvenlik politikas› 
b. Servet politikas› 
c. Maliye politikas› 
d. E¤itim politikas›
e. ‹flgücü piyasas› politikas›

5. Al›nmas› gereken günlük kalori miktar› ya da yap›lan

tüketim harcamalar› gibi belirli bir standard›n ya da stan-

dartlar setinin afla¤›s›nda kalma durumu olarak tan›mla-

nan yoksulluk kavram› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Göreli yoksulluk

b. Objektif yoksulluk

c. Gelir yoksullu¤u 

d. ‹nsani yoksulluk

e. Sübjektif yoksulluk

6. Göreli yoksulluk s›n›r›na iliflkin afla¤›daki ifadeler-

den hangisi do¤rudur?

a. Göreli yoksulluk s›n›r›nda g›da ve g›da d›fl› har-

camalar›n maliyeti esas al›nmaktad›r.

b. Ülkedeki ortalama gelir düzeyinin yüksek ya da

düflük olmas›n›n göreli yoksulluk s›n›r› üzerinde

herhangi bir etkisi bulunmamaktad›r.

c. Ülkedeki ortalama gelir düzeyi azald›kça yok-

sulluk s›n›r› yükselmektedir. 

d. Bir ülkede gini katsay›s›n›n yüksek olmas› duru-

munda göreli yoksullar ortalama gelire sahip

olanlardan kolayl›kla ay›rt edilebilmektedir. 

e. Göreli yoksulluk s›n›r›nda temel g›da maddele-

rinden oluflan g›da sepetinin maliyeti esas al›n-

maktad›r.

7. Dünya genelinde sat›n alma gücü paritesine göre

günde 1.25 $’›n alt›nda gelir elde edenlerin toplam nü-

fusa oran›n›n en yüksek oldu¤u ülke grubu afla¤›daki-

lerden hangisidir?

a. Orta Do¤u ve Kuzey Afrika

b. Latin Amerika ve Karayipler

c. Do¤u Asya ve Pasifik

d. Alt-Sahra Afrika

e. Güney Asya
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8. Türkiye’de yoksullu¤un görünümü ile ilgili olarak
afla¤›da belirtilen ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Türkiye’de 2006 y›l›ndan itibaren kifli bafl›na
günlük 1 $’›n alt›nda yaflayan yoksul kesim bu-
lunmamaktad›r.

b. Türkiye’de yoksulluk oranlar› k›rsal kesimlerde
kentsel kesimlere göre daha düflüktür. 

c. Türkiye’de hane halk› büyüklü¤ü artt›kça yok-
sulluk oranlar› da artmaktad›r. 

d. Türkiye’de e¤itim seviyesi yüksek olan kiflilerde
yoksulluk oranlar› daha düflüktür.

e. Türkiye’de g›da ve g›da d›fl› harcamalar› esas alan
yoksulluk oran› harcama esasl› göreli yoksulluk
oranlar›ndan daha yüksek seyretmektedir.

9. Afla¤›dakilerden hangisi yoksullukla mücadelede
sosyal politika kapsam›nda yer alan politikalardan biri
de¤ildir?

a. Enflasyonla mücadele politikalar› 
b. Sosyal yard›m politikalar›
c. Konut politikalar›
d. Asgari ücret politikalar› 
e. Engellilerin, çocuklar›n ve yafll›lar›n korunmas›-

na yönelik politikalar

10. Afla¤›dakilerden hangisi Sosyal Riskin Azalt›lmas›
Projesi’nin bileflenleri aras›nda yer alan fiartl› Nakit
Transferi’nin hedeflerinden biri de¤ildir?

a. Yoksulluk nedeniyle çocuklar›n› okula kaydetti-
remeyen ailelerin ekonomik yönden desteklen-
mesi 

b. Temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan ailelerin g›da
ve giyecek gibi ayni yard›mlarla desteklenmesi 

c. Yoksulluk nedeniyle çocuklar›n› düzenli sa¤l›k
kontrolüne götüremeyen ailelerin ekonomik
yönden desteklenmesi 

d. Yoksulluk nedeniyle düzenli sa¤l›k kontrolü
yapt›ramayan anne adaylar›n›n ekonomik yön-
den desteklenmesi 

e. Türkiye’de düzenli bir nakit sosyal yard›m siste-
minin yerlefltirilmesi 

En yüksek gelir eflitsizli¤i fiili, Meksika ve

Türkiye’de

06 Aral›k 2011-02:30
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) üyesi
ülkelerde zengin ve yoksul aras› uçurum son 30 y›l›n
en yüksek seviyesine ç›kt›.
OECD’nin 22 ülkede yapt›¤› araflt›rmaya göre, 1985 -
2008 y›llar› aras›nda 17 OECD ülkesinde eflitsizlik bü-
yüdü. Zengin ve yoksul aras›ndaki uçurum yaklafl›k
yüzde 10 artt›. OECD raporuna göre, zenginler ve yok-
sullar aras›ndaki gelir eflitsizli¤i en fazla olan ülkeler
Meksika, Türkiye, ABD, ‹srail ve ‹ngiltere olarak s›rala-
n›rken, gelir eflitsizli¤i en düflük ülkeler Danimarka,
Norveç, Çek Cumhuriyeti, Belçika ve ‹sveç oldu. En
zengin ile en fakir aras› gelir eflitsizli¤i oran› ‹talya, Ja-
ponya, Güney Kore ve ‹ngiltere’de 10’a 1 olurken, ABD,
‹srail ve Türkiye 14’e 1 oran› ile en yüksek gelir eflitsiz-
li¤ine sahip ülkeler aras›nda yer ald›. OECD’de fiili ve
Meksika’da ise en zenginlerin geliri en yoksullar›n geli-
rinin 25 kat›ndan fazla.

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-en-yuksek-
gelir-esitsizligi-sili-meksika-ve-turkiye-de-/ekono-
mi/ekonomidetay/06.12.2011/1471647/default.htm

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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Grameen’de her zaman iflletmede sadeli¤i en üst afla-

maya ç›kartmaya çal›flt›k. Günümüzde, bütün kredi

müflterilerimizin hemen anlad›klar› flu basit geri ödeme

mekanizmas›na ulaflt›k:

• Bir y›l süreli krediler.

• Eflit haftal›k taksitler.

• Geri ödeme kredi al›nd›ktan bir hafta sonra bafllar.

• Yüzde 20 faiz oran›. 

• Elli hafta boyunca geri ödemeler haftada 2 takay›

bulur.

E¤er Grameen iflleyecekse, müflterilerimize güvenme-

miz gerekti¤ini düflündük. Daha ilk günden, sistemi-

mizde polise yer olmad›¤›na karar verdik.

Kredilerimizin geri ödenmesi aray›fl› içinde hiçbir za-

man adli önlemlere baflvurmay›z. ‹flimizi nas›l yapaca¤›-

m›z› bildi¤imizi varsayar›z. E¤er bilmiyorsak, bankac›l›-

¤› b›rak›p baflka bir ifle girmemiz gerekir. Ne avukatlar›,

ne de d›flar›dan baflka birilerini iflimize kar›flt›rmay›z.

Bu bizim iflimizdir ve geri ödemeleri elimizden geldi¤i

kadar sa¤lamaya çal›fl›r›z. Bu, görevimizdir. 

Krediyi veren ile alan aras›nda hiçbir hukuksal arac›

yoktur. ‹liflkimizin belgelerle de¤il, insanlarla oldu¤una

inan›r›z. Güvene dayal› insan iliflkileri gelifltiririz. Gra-

meen, kredi müflterileri ile aram›zdaki kiflisel ba¤lar›n

ne kadar güçlü oldu¤una ba¤l› olarak baflar›l› ya da ba-

flar›s›z olur. ‹nsanlara güveniriz ve sonuçta, onlar da bi-

ze güvenmeyi ö¤renirler. 

“Kredi” sözcü¤ü “güven” anlam›na gelir. Yine de, y›llar

içinde ticari bankac›l›k kurumsallaflt›kça, bütün yap›s›n›

karfl›l›kl› güvensizli¤e dayand›rm›flt›r. 

Günümüzde bankalar her kredi müflterisinin paray› al›p

kaçaca¤›n› varsayarak, onu her türlü yasal belgeyle ba¤-

lamaya bakarlar. Kredi müflterisinin bankadan kaçama-

mas›n› sa¤lamak için her türden avukat belgeleri ince-

lerler. Baz› durumlarda müflteri bankay› aldatsa da ço-

¤unluk böyle de¤ildir. 

Banka görevlilerimizden birinin soyulmas› durumunda

(bu çok ender yaflanmaktad›r), genelde o köydeki bü-

tün kredi müflterileri bunu kimin yapt›¤›n› bulup yaka-

layacaklard›r. Hep bir arada, ortak bir çabayla hareket

ettiklerinde muazzam bir güce ulafl›rlar. Ço¤u zaman

da h›rs›z› paray› geri vermeye zorlarlar. 

Öte yandan, Grameen her müflterisinin temelde dürüst

oldu¤unu kabul eder. Safl›kla suçlansak da bu bizleri o

bitmek tükenmek bilmez belgeleri doldurmak zorunlu-

lu¤undan kurtar›p zaman kazand›rmaktad›r. Üstelik ör-

neklerin yüzde 99’unda güvenimiz hakl› ç›kar. 

Ödenmemifl kredilerimizin oran› yüzde 1’den daha az-

d›r. O durumlarda bile Grameen kredisini geri ödeye-

meyen müflterinin kötü bir kifli oldu¤u sonucuna var-

maz. Bunun yerine, bireysel koflullar›n›n çok kötü ol-

du¤unu ve bu nedenle o az›c›k borcunu ödeyemedi¤i-

ni varsayar. O halde neden avukat peflinde koflturup

bizlere mavi kâ¤›tlar, sar› kâ¤›tlar, pembe kâ¤›tlar ver-

melerini bekleyelim? Yüzde 0,5 oran›ndaki karfl›l›ks›z

krediler bizim ifl riskimizdir ve ayn› zamanda baflar›l›

olmak için neler yap›p hangi aç›lardan kendimizi gelifl-

tirmemiz gerekti¤ini sürekli bize hat›rlatmaktad›r.

Kaynak: Muhammed Yunus, Yoksullu¤un Bulunma-

d›¤› Bir Dünyaya Do¤ru, Çev. Gülden fien, ‹stanbul:

Do¤an Kitapç›l›k, 2003.

Okuma Parças›
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelir Da¤›l›m› ile ‹lgili Te-
mel Kavramlar” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelir Da¤›l›m› Politikas›n›n
Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelir Da¤›l›m›n› Belirleyen
Faktörler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gelir Da¤›l›m› Politikas›n›n
Araçlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yoksullukla ‹lgili Temel Kav-
ramlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yoksullu¤un Ölçülmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünyada Yoksulluk” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye’de Yoksullu¤un
Boyutlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yoksullukla Mücadelenin
Sosyal Politika Aç›s›ndan Önemi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz. 

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yoksullukla Mücadelede
Dünyadan ve Türkiye’den Uygulama Örnekle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Birincil gelir da¤›l›m›, üretim faktörleri taraf›ndan yara-

t›lan gelirin serbest piyasa ekonomisine herhangi bir

müdahale olmaks›z›n da¤›l›m›n› ifade etmektedir. ‹kin-

cil gelir da¤›l›m› ise devletin düflük gelir gruplar› lehine

gelir da¤›l›m›ndaki dengesizlikleri gidermek amac›yla

çeflitli yollarla serbest piyasada oluflan gelire müdahale

etmesi sonucu oluflmaktad›r.

S›ra Sizde 2

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i toplumsal bar›fl› tehdit eden

bir toplumsal sorundur. Toplumu oluflturan bireyler te-

mel ihtiyaçlar› karfl›land›¤› ve güvence alt›na al›nd›¤›n-

da kifliliklerini ve topluma olan güven duygular›n› ge-

lifltirebilirler. Sosyal politika, ekonomik refah art›fl›n›

genifl toplum kesimlerine yayg›nlaflt›rd›¤› ölçüde top-

lumsal dengenin oluflmas›na katk›da bulunabilir. Top-

lumu oluflturan kifliler ve sosyal gruplar aras›ndaki ya-

flam düzeylerinde, toplumsal hizmetlerden yararlanma-

da ve ekonomik olanaklara ulaflabilmede var olan fark-

lar› azaltmak, sosyal politikan›n genel kalk›nma içinde-

ki bafll›ca hedeflerindendir.

S›ra Sizde 3

Teknolojik geliflme düzeyinin yeterli olmad›¤› ülkeler-

de gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli¤in giderilmesi için ge-

rekli kaynaklar› oluflturmak oldukça zordur. Üretim sü-

recinde emek ya da sermaye yo¤un teknolojilerin ter-

cih edilmesi gelir da¤›l›m›n› yak›ndan etkilemektedir.

Teknolojik geliflme düzeyinin artmas› ile birlikte serma-

ye yo¤un teknolojilerin a¤›rl›k kazanmas› sonucunda

üretim sürecinde eme¤in özellikle de niteliksiz eme¤in

pay› azalmaktad›r. Bu durumda gelir da¤›l›m› niteliksiz

iflgücü aleyhine bozulmaktad›r.

S›ra Sizde 4

E¤itimin gelir getirici ifllevine ba¤l› olarak devlet, gelir

da¤›l›m›ndaki eflitsizliklerin azalt›lmas› amac›yla e¤iti-

me bafllamada f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›, e¤itim araç

ve gereçleri ile ilgili olanaklar›n gelifltirilmesi ve e¤itim

harcamalar›n›n kifliler üzerindeki yükünün azalt›lmas›

yönünde faaliyetlerde bulunmal›d›r.

S›ra Sizde 5

2002-2009 döneminde Gini katsay›s› sadece 2005 y›l›n-

da 0,40’›n alt›na inmifltir. 2002-2009 dönemi boyunca

genel olarak 0,40 ve üzerinde bir oranda gelir da¤›l›m›

eflitsizli¤i mevcuttur. Türkiye’de Gini katsay›s›n›n yük-

sekli¤i OECD ülkeleri ortalamas› (0,31) ile karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda daha net görülmektedir.

S›ra Sizde 6

Gelir yoksullu¤u, asgari bir yaflam düzeyini sa¤lamak

için gerekli olan ihtiyaç maddelerini karfl›lamaya yete-

cek gelirden yoksun olma durumudur. Birleflmifl Millet-

ler Kalk›nma Program› taraf›ndan 1997 y›l›nda gelifltiri-

len insani yoksulluk kavram›nda ise yoksulluk, gelir

yoksunlu¤unun ötesinde sosyal ve kültürel baz› ola-

naklardan yoksunluk anlam›nda daha genifl bir pers-

pektifle ele al›nmaktad›r. ‹nsani yoksulluk endeksinde

yaflam süresinin k›sal›¤›, temel e¤itim hizmetlerinden

mahrumiyet, kamusal ve özel kaynaklara eriflememe gi-

bi kriterler esas al›nmaktad›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 7

Dünya Bankas›n›n günlük 1,25 $ yoksulluk s›n›r› esas

al›nd›¤›nda dünyan›n en yoksul bölgesinin Alt-Sahra

Afrika oldu¤u görülmektedir. Güney Asya ise Alt-Sahra

Afrika’dan sonra en yoksul ikinci bölgedir. Dünya Ban-

kas›’n›n günlük 2 $ olan yoksulluk ölçütü esas al›nd›-

¤›nda ise Alt-Sahra Afrika ve Güney Asya’daki yoksul

nüfus oran›n›n %70’lere ulaflt›¤› görülmektedir. Günlük

2 $ yoksulluk ölçütüne göre yoksul nüfusun en az ol-

du¤u ülke grubu ise Avrupa ve Merkez Asya’d›r.

S›ra Sizde 8

G›da ve g›da d›fl› harcamalar› esas alan yoksulluk oran›

Türkiye’de özellikle 2002 ve 2003 y›llar›nda oldukça

yüksektir. 2003 y›l›nda %28,12 olan yoksulluk oran›

2004 y›l›ndan itibaren azalmaya bafllam›fl ve 2008 y›l›n-

da %17,11’e gerilemifltir. Bu dönemde yoksulluk oran-

lar›n›n azalmas›nda ekonomik büyüme süreciyle birlik-

te görece düflük g›da enflasyonu da etkili olmufltur. G›-

da ve g›da d›fl› harcamalar› esas alan yoksulluk oran›n-

da 2009 y›l›nda ise bir önceki y›la göre yaklafl›k bir pu-

anl›k bir art›fl yaflanm›flt›r.

S›ra Sizde 9

‹flgücüne kat›lma ve istihdam oranlar›n›n düflüklü¤ü,

genel ve genç iflsizlik oranlar›n›n yüksekli¤i, kay›t d›fl›

istihdam›n büyüklü¤ü ve çal›flan yoksullar›n varl›¤› Tür-

kiye’de yoksullu¤un nedenleri aras›nda yer alan ve ifl-

gücü piyasas› kaynaklanan bafll›ca sorunlard›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sosyal güvenlik terimini ve kapsam›n› tan›mlayabilecek, 
Geleneksel ve modern sosyal güvenlik yöntemlerini ay›rt edebilecek,
Sosyal sigortalar›n temel özelliklerini ve özel sigortalardan farklar›n› ay›rt
edebilecek,
Sosyal sigortalar›n kifliler bak›m›ndan kapsam›n› aç›klayabilecek,
Sosyal sigorta sisteminin sa¤lad›¤› sosyal güvenlik garantisinin kapsam›n›
özetleyebilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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SOSYAL GÜVENL‹K KAVRAMI

Terim Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik ihtiyac›, ilk insanla birlikte var olmas›na ra¤men terim olarak sosyal
güvenli¤in kullan›m› çok yenidir ve ilk defa 1935 tarihli, Amerikan Sosyal Güvenlik
Kanunu’nda (The Social Security Act) kullan›lm›flt›r (ILO, 1984: 3). Terim olarak kul-
lan›lmas› gecikmifl olmakla birlikte benimsenmesi ve yayg›n olarak kullan›m› çok k›-
sa sürede gerçekleflmifl, nitekim 1941 tarihli Atlantik fiart’›nda; 1948 tarihli Birleflmifl
Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde Uluslararas› Çal›flma Örgütünün ko-
nu ile ilgili belgelerinde s›kl›kla kullan›lmaya bafllanm›flt›r (ILO, 1984: 3). 

Sosyal güvenlik, do¤al olarak kendisini oluflturan sosyal ve güvenlik kelimele-
ri ile çok ilgili bir anlama sahip olmakla birlikte bu iki kelimenin birlikte kulan›m›-
n›n yaratt›¤› sinerji dolay›s›yla çok daha genifl kapsaml› bir anlama sahiptir. Sosyal
kelimesi, “bir toplulu¤a ait, toplumsal, toplum düzenine iliflkin” gibi anlamlar› ya-
n›nda düflünce olarak, “birlik, eflitlik, dayan›flma esas›na dayanan bir zihniyeti ve
iktisaden zay›f durumda olan ve korunmas› gereken gruplar›” ifade etmek için de
kullan›l›r (Yazgan, 1992: 17-18; Dilik, 1991: 1). Objektif olarak herhangi bir tehli-
kenin yoklu¤unu ifade eden güvenlik kelimesi subjektif olarak da tehlikelere kar-
fl› korunmufl olma (Dilik, 1991: 1), yani tehlikelerden uzak olma hâlini ifade eder
(Yazgan, 1992: 18). 

Kelime anlamlar›ndan hareket ederek bir tarif yapmak gerekirse sosyal güvenlik;
toplumu oluflturan bütün fertlerin u¤rayacaklar› tehlikelerin zararlar›ndan kurtar›l-
ma garantisi demektir (Yazgan, 1992: 18). Öte yandan sosyal güvenlik, insano¤lunun
bütün insanl›k tarihi boyunca tehlikenin zararlar›ndan korunmak için gelifltirdi¤i bi-
reysel ve toplumsal tedbirlerin bütününe verilen ortak ad› da ifade etmektedir.

Dar ve Genifl Anlamda Sosyal Güvenlik 
Sosyal güvenlik garantisinin sa¤lanmas›n›n temelinde gelir transferi yatar. ‹nsanlar,
genç, sa¤l›kl› ve çal›flabildikleri dönemlerde elde ettikleri gelirin bir k›sm›n› tüket-
meyip yafll›, hasta ve çal›flamad›klar› dönemlerde kullanmak üzere tasarruf ederler.
Bu aç›dan sosyal güvenlik, gençlik dönemlerinden yafll›l›k dönemine, sa¤l›kl› dö-
nemlerden hastal›kla karfl›lafl›lan dönemlere ve çal›fl›larak gelir elde edilen dönem-
lerden çal›fl›lamayan dönemlere yap›lan gelir transferini ifade eder (Alper, 2009; 3).
Toplumsal aç›dan ise ayn› mekanizma içinde yaflad›¤›m›z dönemde gençlerden

Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Sigortalar

Tehlike: ‹nsanlar›n istek ve
iradeleri d›fl›nda meydana
gelen ve geldi¤i zamanda
onlara zarar vererek muhtaç
durumda b›rakan ve
korunma ihtiyac› do¤uran
olaylard›r.



yafll›lara, sa¤l›kl› olanlardan hasta olanlara ve bugün çal›flan ve geliri olanlardan
çal›flamayan ve geliri olmayanlara do¤ru olan gelir transferini ifade eder. Sosyal
güvenli¤in sosyal boyutu ve toplumsal aç›dan karfl›l›kl› yard›mlaflma ve dayan›flma
yönü de bu durumda ortaya ç›kar. Sosyal güvenlik ihtiyac›n›n evrensel olmas› ve
bu evrensel ihtiyac› karfl›lamak için gerçekte bir gelir transferi mekanizmas› olarak
ifllemesi onu, genifl anlamda geliri yeniden da¤›tarak refah da¤›l›m›n› daha adil hâ-
le getirmeyi amaçlayan sosyal politikan›n en kapsaml› politika arac› hâline getir-
mifltir (Alper, 2009: 1-2). 

Sosyal güvenli¤in hangi durumlarda ne tür bir gelir transferi sa¤lad›¤› onun dar
ve genifl anlamlarda kullan›lmas›n› da beraberinde getirmifltir. Dar anlamda sosyal
güvenlik; gelir transferinin toplumsal düzeyde gerçeklefltirilmesine yönelik meka-
nizmalar›n ve bunlar› düzenleyen hukuk düzeninin bir gere¤i olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Buna göre, hangi tehlikelerin, hangi zararlar›n›n, nas›l ve ne miktarda/seviyede
karfl›lanaca¤›n›n belirlenmesi dar anlamda sosyal güvenlik tan›m›n› gerekli k›lm›fl-
t›r. Bu çerçevede, insanlar›n tan›mlanm›fl sosyal risklerle (hastal›k, ifl kazalar›, mes-
lek hastal›klar›, anal›k, yafll›l›k, malullük, ölüm, iflsizlik, aile gelirinin yetmezli¤i)
karfl›laflmalar› hâlinde ortaya ç›kan gelir kesilmesinin/azalmas›n›n telafi edilmesi ve
tedavi ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için ortaya ç›kan gider art›fllar›n›n karfl›lanmas› anla-
m›na gelmektedir (Ar›c›, 1999: 3; Güzel vd, 2010: 8; Gerek, 2010: 5). Say›lan bu teh-
likeler ILO, taraf›ndan belirlenen sosyal güvenlik risklerini oluflturmaktad›r. 

Genifl anlamda sosyal güvenlik; dar anlamdaki sosyal güvenli¤in anlam ve kap-
sam›n› geniflleterek, sebebi ne olursa olsun muhtaçl›k ve yoksulluk yaratan her
türlü duruma karfl› korunma garantisi sa¤lanmas› anlam›na gelmektedir. Bu anla-
m›yla sosyal güvenlik, sosyal politika ile anlam ve kapsam bak›m›ndan bütünlefl-
mektedir (Güzel vd, 2010: 5). Dar anlamda sosyal güvenli¤in kapsam›na giren teh-
likelere ilaveten aile, konut, flehirleflme, e¤itim, meslek seçimi, istihdam, sa¤l›k ve
hijyen (Dilik, 1991: 5), ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, ülke içi yer de¤ifltirme ve uluslarara-
s› göç gibi yoksulluk yaratma riski bulunan her durum genifl anlamda sosyal gü-
venli¤in ilgi alan›na girmektedir. Genifl anlamda sosyal güvenlik; 

• Fertlere ve ailelerine ekonomik güvence sa¤lamak,
• “Önlemek, ödemekten ucuzdur” anlay›fl›na uygun olarak sosyal güvenli¤in

önleyici fonksiyonunu güçlendirmek,
• Kiflili¤in serbestçe gelifltirilmesi ve insan mutlulu¤unun art›r›lmas›, 
amaçlar›n› da kapsam›na alm›fl tedbirler bütünüdür (Güzel vd., 2010: 6-8; Ge-

rek, 2010: 4). Bir baflka aç›dan de¤erlendirmek gerekirse, genifl anlamda sosyal gü-
venlik, ILO’nun insana yak›fl›r ifl amac›n› gerçeklefltirme idealine daha yak›n anla-
ma sahiptir. 

Genifl anlamda sosyal güvenli¤i, dar anlamda sosyal güvenlikten ay›ran temel özellik nedir?

Tehlikelerle Mücadele ve Sosyal Güvenlik
Ünitenin bafllang›ç k›sm›nda da belirtildi¤i gibi sosyal güvenlik tehlikelerle ilgilidir.
Tehlike, kaç›n›lmas› ve uzak durulmas› gereken, e¤er mümkünse hiç karfl›lafl›lmak
istenmeyen bir durum olmakla birlikte baz› tehlikeler insanlar için mutlakt›r ve ka-
ç›n›lmaz olarak hayat›n bir parças›d›r (Yazgan, 1992: 53; Alper, 2009: 4). Nitekim
hastal›k, bütün insanlar›n hayat› boyunca s›kl›kla karfl›laflt›¤› bir tehlikedir. Öte
yandan iflsizlik baz› insanlar›n hayat› boyunca hiç karfl›laflmad›¤› kaç›n›lmaz bir
tehlike iken yafll›l›k ve ölüm bütün insanlar için mutlak ve kaç›n›lmaz bir tehlike-
dir. Anal›k, yaln›zca kad›nlar için bir tehlike iken ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›
yine yaln›zca çal›flan insanlar için bir tehlikedir. 
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‹nsana yak›fl›r ifl; insanlar›n
çal›flma hayat›na yönelik
bütün olumlu beklentilerinin
(hak etti¤i ücret ve çal›flma
süresi gibi) gerçekleflti¤i
durumu ifade eder
(www.ilo.org/decentworkage
nda). 
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Tehlikeler, de¤iflik faktörlerle s›n›fland›r›labilir. Bunlardan en bilinenleri; mey-
dana gelifl sebeplerine göre, yol açt›¤› zararlar ve zararlar›n niteli¤ine göre yap›lan
s›n›fland›rmalard›r. Meydana getiren faktörler (sebepler) yani kayna¤› bak›m›ndan
tehlikeler dört ana grupta toplan›r. Bunlar: 

Tehlikelerin çeflitleri, tehlikelerle mücadele, tehlikelerin zararlar› ve sosyal güvenlik ilifl-
kisi ile daha ayr›nt›l› bilgiyi Turan Yazgan’›n ‹ktisatç›lar ‹çin Sosyal Güvenlik, (‹stanbul:
Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf›, 1992) adl› kitab›nda bulabilirsiniz.

• Fizyolojik tehlikeler: ‹nsan fizyolojisinin do¤as›ndan kaynaklanan ve in-
sanlar›n beden ve ruh bütünlü¤üne yönelik zararlar veren hastal›k, yafll›l›k,
anal›k ve ölüm gibi tehlikelerdir. 

• Tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler: Deprem, f›rt›na, su bask›n›,
toprak kaymas› ve iklim de¤iflikleri gibi insanlar›n kontrol edemedi¤i can ve
mal kayb›na yol açan tehlikelerdir.

• Sosyo-ekonomik tehlikeler: ‹ktisadi ve sosyal hayat›n iflleyiflinde meyda-
na gelen dalgalanmalara ba¤l› olarak ortaya ç›kan krizlerin yaratt›¤› iflsizlik,
iflini-iflyerini kaybetme ile sosyal hayat›n devaml›l›¤›na yönelik olumsuz ge-
liflmelerin boflanma veya aile reisinin ölümüne ba¤l› olarak dul ve yetim kal-
ma gibi sonuçlar› olan tehlikelerdir. 

• ‹nsanlar›n sebep oldu¤u tehlikeler: ‹nsan bizzat kendisi için en büyük
tehlikedir. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeden gasp, h›rs›z-
l›k, öldürme, yaralama, sakat b›rakma gibi sonuçlar yaratan insandan kay-
naklanan her türlü fiziki fliddet bu gruba girer. Yukar›da say›lan bireysel za-
rarlar›n yan›nda savafllar, insano¤lunun toplu olarak kendi cinsine yönelik
en büyük tehlikeyi oluflturur. 

Yukar›da say›lan tehlikeler, ILO taraf›ndan sosyal güvenlik sisteminlerinin sa¤-
layaca¤› koruma garantisinin s›n›rlar›n›n belirlenmesi bak›m›ndan 102 say›l› Söz-
leflme ile somut hâle getirilmifl ve yeni bir s›n›fland›rma yap›lm›flt›r. Sosyal güven-
lik tehlikeleri olarak tarif edilen bu tehlikeler: Hastal›k, ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›, anal›k, malullük, yafll›l›k, ölüm, iflsizlik ve çocuk say›s›na ba¤l› olarak aile
gelirinin yetersizli¤i olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Tehlikeler, sosyal güvenlik ihtiyac› do¤uran zararlar› bak›m›ndan da s›n›fland›-
r›labilir. Buna göre tehlike meydana geldi¤i zaman:

• Çal›flma gücünün kaybedilmesi,
• Gelir kesilmesine veya azalmas›na,
• Gider art›fl›na, 
• Mal varl›¤›n›n kaybedilmesine
yönelik zararlar verebilir. ‹nsanlar tehlikelerle karfl›laflt›klar› zaman bu zararlar-

dan biri, birkaç› veya hepsine maruz kalabilirler. Nitekim hastal›k hâlinde insanlar
çal›flma gücü kayb›na ba¤l› olarak gelir kesilmesi ile karfl›lafl›rken ayn› zamanda
iyileflmek için yapt›¤› sa¤l›k harcamalar› dolay›s›yla gider art›fl› ile de karfl›lafl›rlar.
Hâlbuki iflsizlik hâlinde insanlar yaln›zca gelir kesilmesi ile ilgili zarara muhatap
kal›rlar. Anal›k hâlinde çal›flan kad›n do¤umdan önce ve sonra belirli süreler için
hem çal›flma gücünü kaybeder, hem de gelir kesilmesine maruz kal›r. Çocukla il-
gili giderler de anal›k hâlinin bir baflka zarar›n› oluflturur.

Tehlikeler; yaratt›¤› zararlar›n süresi dikkate al›narak: K›sa vadeli ve uzun va-
deli tehlikeler olarak da s›n›fland›r›l›r. Buna göre; hastal›k, anal›k, iflsizlik ve ifl ka-
zalar› k›sa vadeli sosyal güvenlik tehlikeleri; malullük, yafll›l›k ve ölüm gibi tehli-
keler ise uzun vadeli tehlikeler olarak tan›mlan›r. 
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102 Say›l› Sözleflme: 1952
tarih ve 102 say›l› “Sosyal
Güvenli¤in Asgari Normlar›”
Sözleflmesi, ILO’nun bu
alanda kabul etti¤i ilk ve en
kapsaml› sözleflmedir.
Sözleflme, sosyal güvenlik
sistemlerinin temel norm ve
standartlar› belirlemifltir.



Tehlike, insanlar için mutlak ve kaç›n›lmaz bir durum oldu¤u için insanl›k tari-
hi de ayn› zamanda tehlikelerle mücadele tarihidir. Bu mücadele iki boyutludur.
Bir yandan tehlikenin kendisine karfl› onu yok etmek için mücadele edilirken di-
¤er yandan da tehlikelerden zarar gören insanlar›n bu zararlardan kurtar›lmas› mü-
cadelesidir. Sosyal güvenlik bu ikinci grupta yer alan, tehlikenin zararlar›na karfl›
yürütülen mücadeleye verilen add›r (Yazgan, 1992: 64). Günümüz sosyal güvenlik
sistemleri tehlikelerin zararlar›ndan çal›flma gücü kayb›, gelir kesilmesi ve gider ar-
t›fl› ile ilgili zararlar› karfl›larken mal varl›¤›na yönelik zararlar›n karfl›lanmas›n› kap-
sam d›fl›nda b›rakm›flt›r. Mal varl›¤›na yönelik zararlar özel sigortalar taraf›ndan
karfl›lanmaktad›r. 

ILO taraf›ndan belirlenen sosyal güvenlik tehlikelerini say›n›z. 

Uluslararas› Çal›flma Teflkilat› (ILO) ve Teflkilat›n sosyal güvenlikle ilgili çal›flmalar› için
http://www.ilo.org/global/topics/social-security sayfas›n› inceleyebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Teknikleri ve Yöntemleri (Kurumsal Yap›) 
‹nsanlar sosyal güvenlik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için zaman içinde çeflitli teknikler
ve yöntemler gelifltirmifllerdir. Temel sosyal güvenlik tekni¤i tasarruftur ve tasarruf
bir sosyal güvenlik tekni¤i olarak gelirin elde edildi¤i anda tüketilmeyip, ihtiyaç
duyulan anlarda kullan›lmak üzere saklanmas›d›r. Gençlik dönemlerinde yafll›l›k
dönemleri; sa¤l›kl› dönemlerde hastal›k dönemleri için oldu¤u gibi. Daha önce de
vurguland›¤› gibi, bu anlamda sosyal güvenlik tehlikesiz geçen dönemden tehlike-
ye maruz kal›nan döneme bir gelir transferi mekanizmas›d›r. 

Sosyal güvenlik teknikleri bireysel teknikler ve toplu (kollektif) teknikler olmak
üzere ikiye ayr›l›r (Ar›c›, 1999: 43-50). Bireysel teknikler; fertlerin kendi irade ve is-
tekleri ile kendi sosyal güvenliklerini sa¤layacak tedbirleri almas›d›r. Toplu teknik-
ler ise toplum olarak bir arada yaflaman›n ürünü olarak geliflen tekniklerdir. Top-
lu tekniklerin özünde karfl›l›kl› yard›mlaflma ve dayan›flma anlay›fl›n›n yan› s›ra ifl,
birli¤i esas›na dayal› bir gelir transferi söz konusudur. Toplu tekniklerin özünde
birlikte hareket etme bilinci vard›r. ‹nsanlar›n ve toplumlar›n hangi teknikleri kul-
lanarak sosyal güvenlik ihtiyaçlar›n› karfl›layaca¤› iktisadi, sosyal, hukuki ve kültü-
rel faktörlere ba¤l› olarak bir toplumdan di¤erine ve insanl›k tarihi içinde de bir
dönemden di¤erine de¤iflir. 

Bugün gelinen nokta itibar›yla sosyal güvenlik için gelifltirilen teknikleri ve kul-
lan›lan yöntemleri s›n›fland›rmak gerekirse; 

• Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri (sosyal yard›mlar)
• Modern (günümüz) sosyal güvenlik yöntemleri
olmak üzere iki ana grupta toplamak, günümüz sistemlerinin bugün geldi¤i

noktay› dikkate alarak bunlara tamamlay›c› yöntemleri de eklemek mümkündür
(Yazgan, 1992: 26-29; Alper, 2009: 13-26).

Buradaki geleneksel ve modern (günümüz) ayr›m› kesinlikle olumlu veya olumsuz de¤er
yarg›s› tafl›yan bir ayr›m de¤ildir. Geleneksel, geçmiflte var olan ancak bugün etkinli¤ini
kaybeden, modern ise bugün geçerli olan anlam›ndad›r. Nitekim bir süre sonra yeni sos-
yal güvenlik yöntemleri gelifltirilmesi hâlinde bugünün modern yöntemleri olarak kabul
edilen sosyal sigortalar o dönem için geleneksel yöntemler aras›nda yer alabilir.
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Sosyal güvenlik, tehlikenin
zararlar›na karfl› yürütülen
mücadelenin ad›d›r.

En temel sosyal güvenlik
tekni¤i bireysel
tasarruflard›r.



Sosyal güvenlik tekniklerini s›n›fland›r›n›z.

Geleneksel Sosyal Güvenlik Yöntemleri
Geleneksel yöntemler, esas olarak bireysel tasarruflar ve her türlü sosyal yard›m-
lardan oluflan yöntemlerdir. ‹nsanl›k tarihinin bafllang›c›ndan devletin günümüz
sosyal güvenlik sistemlerini oluflturmas›na kadar geçen dönemde kullan›lan bütün
teknikleri ve gelifltirilen yöntemleri ifade eder (Alper, 2009: 14). Bugün de bu yön-
temlerin hemen hemen hepsi varl›¤›n› sürdürmekle birlikte etkin ve birinci dere-
cede sosyal güvenlik garantisi sa¤lama fonksiyonlar› zay›flad›¤› için geleneksel
yöntemler olarak adland›r›lmaktad›rlar. Bireysel tasarruflar; aile içi yard›mlaflma,
tan›ma bilme faktörüne ba¤l› sosyal yard›mlar, dinî sosyal yard›mlar ve kurumsal-
laflm›fl (teflkilatl›) sosyal yard›mlar geleneksel yöntemleri oluflturur. 

• Bireysel tasarruflar, ilk ve temel geleneksel sosyal güvenlik yöntemini
oluflturur. Fertler, gönüllü veya zorunlu olarak tasarruf yapabilecekleri gibi
tasarruflar›n› ayni veya nakdi olarak da yapabilirler. Fertlerin gelir seviyesi,
tasarruf bilinci, tehlikesiz geçen süre ve tehlikenin zararlar› gibi faktörler bi-
reysel tasarruflar›n sosyal güvenlik garantisi sa¤lama fonksiyonunu belirler
(Alper, 2009: 15; Ar›c›, 1999: 52-55).

• Aile içi yard›mlaflma, en temel geleneksel sosyal güvenlik yöntemidir. Bir-
den fazla kufla¤›n bir arada yaflamas›ndan oluflan genifl aile daha etkin bir
sosyal güvenlik garantisi sa¤larken, flehirleflme ile küçülen ve çekirdek aile-
ye dönüflen yap›n›n sosyal güvenlik fonksiyonu zay›flam›flt›r.

• Tan›ma bilme faktörüne ba¤l› yard›mlaflma, bir arada yaflama kültürü-
nün bir ürünü “aidiyet” duygusu ile geliflmifltir. Komfluluk ve akrabal›¤a
ba¤l› yard›mlaflma bu yöntemin en yayg›n olan›d›r. K›rsal kesimde ve kent-
lerin gecekondu bölgelerinde daha etkindir. Türk toplumuna has olmak
üzere hemflehrilik duygusu ile gelifltirilen yard›mlaflma yöntemleri de bu
grupta yer al›r (Alper, 2009: 16). 

• Dinî sosyal yard›mlar; her toplumda ve her dönemde di¤er yard›mlaflma
flekillerini de etkileyen en kapsaml› geleneksel yöntemleri olufltururlar. Bü-
tün dinlerin özünde zay›f ve güçsüzleri korumaya yönelik yard›mlaflma esas-
lar› vard›r. ‹slam dini, birçok ibadeti sosyal güvenlik fonksiyonu görecek hâ-
le getirmifltir. Kurban, fitre ve zekât’›n yan› s›ra oruç ve hac da uygulamada
birer sosyal güvenlik garantisi sa¤layan dinî ibadet hâline gelebilmektedir. 

• Kurumsallaflm›fl sosyal yard›mlar: Sanayi devrimi öncesi dönemde esnaf
ve sanatkârlar›n kendi mensuplar›ndan hastalanan, sakatlanan, ifli bozulan-
lar›n veya ölenlerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere lonca teflkilatlanmas›n›n
bir parças› olarak oluflturduklar› orta sand›klar› (teavün), bir dönem etkin
sosyal güvenlik garantisi sa¤lam›fllard›r. Üyelerden al›nan aidatlarla olufltu-
rulan fon, üyelerin yukar›da belirtilen tehlikelerden biri ile karfl›laflmas› hâ-
linde sosyal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamak üzere verilmektedir. Selçuklu-
Osmanl› kültürünün bir ürünü olarak ortaya ç›kan vak›flar, zor durumda
olanlara yard›m amac› ile oluflturulmuflsa “avar›z vak›flar›” olarak birer top-
lu yard›mlaflma yöntemi olarak fonksiyon görmektedir.

Sanayi Devrimi öncesi dönemde, özellikle Sanayi Devrimi’nin yafland›¤› ülke-
lerde iflyerleri veya ifl kollar› düzeyinde sendikalar veya çal›flanlar›n kendi aralar›n-
da kurduklar› karfl›l›kl› yard›mlaflma sand›klar› da kurumsallaflm›fl sosyal yard›mla-
r›n di¤er örnekleri aras›nda yer almaktad›r. 
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Aidiyet: Bir gruba, kurulufla
veya organizasyona mensup
olmaktan kaynaklanan
duygu. Bir arada olma,
birlikte hareket etme,
birbirinden haberdar olma
ve paylaflma motiflerini
ça¤r›flt›r›r.

Kurban: Üçte birinin
yoksullara da¤›t›lmak
zorunda olunmas›; fitre ve
zekât muhtaç olanlara
verilmesi hâlinde do¤rudan
bir sosyal güvenlik
yöntemidir. Oruç ve hac ise
sa¤l›k durumu elvermedi¤i
için bu ibadetleri yerine
getiremeyenlerin, yoksullar›n
g›da ve di¤er ihtiyaçlar›n›
karfl›lanmas› hâlinde birer
sosyal güvenlik yöntemi
olarak ortaya ç›kmaktad›r. 



Modern (Günümüz) Sosyal Güvenlik Yöntemleri
18. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren ortaya ç›kan Sanayi Devrimi’ne ba¤l› olarak
h›zlanan flehirleflme, iflgücünün yap›s›ndaki de¤iflme, çal›flma ve istihdam flartlar›-
n›n de¤iflmesi, aile yap›s›ndaki küçülme geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerini
ortadan kald›rm›fl veya zay›flatm›flt›r. Yeni toplumsal yap›n›n ihtiyaç duydu¤u sos-
yal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamak üzere iki temel yöntem gelifltirilmifltir: Bunlar,
sosyal sigorta yöntemi ve kamu sosyal güvenlik harcamalar›d›r (Devletçe korunma
yöntemi). 

• Sosyal sigorta yöntemi, sigortac›l›k tekni¤i esas al›narak gelifltirilen bir
yöntemdir ve esas olarak ayn› nitelikteki tehlikelerin tehdit etti¤i insanlar›n,
karfl›laflacaklar› zararlar› eflitlemek amac›yla bir araya gelmeleri esas›na da-
yanmaktad›r (Dilik, 1991: 57). Primli rejimler olarak da adland›r›l›r. Sigorta
tekni¤inin özünü oluflturan riskin da¤›t›lmas› prensibine göre ifller. Sigorta
tekni¤inin, devlet müdahalesi ile sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiya-
c›n› karfl›layacak flekilde yeniden düzenlenerek flekillenmifl hâlidir. Devlet
taraf›ndan kurulmas›, zorunlu kat›l›m esas›, kat›lanlar›n ve iflverenlerinin
prim ödeyerek finansmana kat›lmas›, kendi kendine yard›m ilkesinin hakim
olmas›, özerk yönetime sahip olmas›, haklar›n ve yükümlülüklerin kanunla
belirlenmifl olmas› temel özelliklerini oluflturur (Dilik, 1991: 59; Yazgan,
1992: 27). 

• Devletçe korunma yöntemi: Sosyal sigortalar›n, sigorta tekni¤ini (külfet-
nimet dengesini) esas alarak çal›flmas›, herkesi sosyal güvenlik kapsam›na
alma hedefinin gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan idari ve teknik boflluklar b›-
rakmaktad›r. Boflluk, korunmas›zl›k, sosyal güvenlik garantisinden yoksun-
luk anlam›na gelmektedir ve sosyal güvenli¤in temel ve vazgeçilemez insan
haklar›ndan biri olarak kabul edilmesinden sonra bu boflluklar› gidermek
sosyal devletin bir görevi olarak tarif edilmifltir. Devlet, çeflitli sebeplerle
muhtaç duruma düflen vatandafllar›n›n sosyal güvenlik garantisini bir kamu
görevi olarak, karfl›l›ks›z ve vergi gelirlerinden ayr›lan payla karfl›lamaktad›r.
Bu amaçla yap›lan her türlü harcama, “kamu sosyal güvenlik harcamalar›”
olarak adland›r›lmakta, faydalananlar›n herhangi bir prim veya vergi ödeme
zorunlulu¤u bulunmad›¤› için “primsiz rejimler” olarak kabul edilmektedir
(Yazgan, 1992; 25-26). Kamu sosyal güvenlik harcamalar› yoluyla sa¤lanan
sosyal güvenlik garantisi çeflitli flekillerde gerçeklefltirilebilir. Sa¤l›k hizmet-
lerinin karfl›l›ks›z veya çok düflük bedelle sa¤lanmas› gibi hizmet fleklinde;
g›da, giyim, yakacak ve bar›nma masraflar›n›n karfl›lanmas›na yönelik ola-
rak kamu yard›m› fleklinde ve özürlüler, gaziler ve flehit ailelerine sürekli
gelir ve ayl›k ödemesi fleklinde gerçeklefltirilebilir. Özel olarak korunmas›
gereken, dezavantajl› gruplar olarak bilinen özürlüler, yafll›lar ve kimsesiz
çocuklara yönelik e¤itim ve bak›m hizmetleri kamu sosyal güvenlik harca-
malar›n›n önemli bir aya¤›n› oluflturur.

Tamamlay›c› Sosyal Güvenlik Yöntemleri 
Baflta sosyal sigortalar olmak üzere kamu sosyal güvenlik programlar›nca sa¤lanan
sosyal güvenlik garantisinin seviyesini yetersiz bulan, daha yüksek bir korunma
garantisi talep edenler tamamlay›c› nitelikte olmak üzere ilave yöntemlere baflvu-
rabilirler. Çünkü devlet, fertlere ve ailelere onlar› baflkalar›na muhtaç etmeyecek
asgari seviyede bir koruma garantisi sa¤lar. Baz› insanlar bu korumay› yetersiz gö-
rürlerse yafll›l›k, malullük, hastal›k ve iflsizlik gibi muhtaçl›k dönemlerinde kullan›l-
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Orta Sand›klar›: Teavün-
Sosyal yard›m sand›klar›:
Muhtaç duruma düflenlere
mali destek vermek üzere
genellikle ayn› meslek veya
sanayideki kifliler taraf›ndan
meydana getirilen primli
sisteme göre iflleyen
yard›mlaflma sand›klar›d›r.
Çal›flma ilkeleri dikkate
al›nd›¤› zaman, orta
sand›klar›n›, sosyal
sigortalar›n ilk örnekleri,
öncüsü olarak kabul etmek
yanl›fl olmayacakt›r.

Avar›z vak›flar›: Osmanl›
Devleti’nde köy ve
mahallelerde, hâlk›n ve
özellikle muhtaçlar›n bir
tak›m temel
gereksinimlerinin
karfl›lanmas› için kurulan
vak›flar (Seyyar, 2005: 29).
Özellikle belirtmek gerekir ki
her vak›f (yol, köprü,
ibadethane, okul vb. bina
yap›m› için oluflturulanlar
gibi) sosyal güvenlik kurumu
olarak de¤erlendirilemez.

Külfet-nimet dengesi:
Sosyal sigorta kurumlar›n›n
iflleyiflinde sigorta tekni¤inin
hakim oldu¤unu vurgulamak
üzere ödenen primlerle
(külfet), sa¤lanan fayda
(nimet) aras›nda bir iliflki ve
denge bulundu¤u gerçe¤ini
ifade etmek için kullan›lan
yayg›n bir terimdir.



mak üzere yap›lan ayni veya nakdi tasarruflar tamamlay›c› bir sosyal güvenlik yön-
temidir. Benzer flekilde kira geliri için bir gayrimenkul (ev-iflyeri) alarak emeklilik
döneminde ilave gelir elde etmek geleneksel bir tamamlay›c› sosyal güvenlik yön-
temidir. Özel sigortalar›n hayat, kaza ve ölüm sigorta branfllar› ve özellikle birey-
sel emeklilik programlar› günümüz toplumlar›nda yayg›n olan tamamlay›c› sosyal
güvenlik yöntemidir. ‹flyeri ve ifl kolu düzeyinde, sendikalar veya meslek birlikle-
ri öncülü¤ünde kurulan yard›mlaflma sand›klar› da (OYAK, ‹LKSAN vb.) tamamla-
y›c› sosyal güvenlik garantisi sa¤layan yöntemlerdir.

Tamamlay›c› sosyal güvenlik tekniklerinin önemini belirtiniz.

Günümüzde Sosyal Güvenlik 
Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin temel prensipleri ve kurumsal yap›s› büyük
ölçüde II. Dünya Savafl› sonras› dönemdeki siyasi, sosyal ve iktisadi geliflmelerin
belirleyici flartlar› alt›nda flekillenmifltir. BM, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin
22. ve 25. maddelerinde temel ve vazgeçilmez insan haklar›ndan biri olarak ka-
bul edilen ve kapsam› ve s›n›rlar› çizilen sosyal güvenli¤in, ILO’nun 1952 tarih ve
102 say›l› Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Sözleflmesi ile somut norm ve standart-
lar› belirlenmifltir. Bölgesel düzeydeki Avrupa Sosyal fiart› ve Avrupa Sosyal Güven-
lik Sözleflmesi gibi uluslararas› belgelerde bu norm ve standartlar› gelifltiren hedef-
lere yer verilmifltir (Gerek, 2010: 21-22). Özellikle II. Dünya Savafl› sonras› dönem-
de yeni ba¤›ms›zl›k kazanan çok say›da ülkenin anayasalar›nda sosyal güvenlik,
uluslararas› norm ve standartlara paralel hükümlerle düzenlenmifl, çok say›da özel
sosyal güvenlik mevzuat› hayata geçirilmifltir. Bugün gelinen noktada sosyal güven-
lik hukuku, sosyal hukukun en geliflmifl alanlar›ndan birini oluflturmaktad›r. 

ILO, çal›flanlar, aileleri ve bütün toplumun refah ve huzuru için sosyal güvenli-
¤i sosyal politikan›n en önemli vas›tas› olarak de¤erlendirmektedir (ILO, 2001: 1).
ILO’ya göre temel bir insan hakk› olarak sosyal güvenlik, sosyal dayan›flmay› sa¤-
lad›¤› ölçüde sosyal bar›fl ve sosyal içermenin gerçekleflmesine hizmet etmektedir.
Sosyal güvenlik, yoksullu¤u önlemeyi ve ortadan kald›rmay› amaçlayan hükümet
politikalar›n›n vazgeçilemez parças›d›r. Yine ILO’ya göre sosyal güvenlik, insan
haysiyetinin korunmas›, sosyal adalet ve eflitli¤in sa¤lanmas›na katk›da bulundu¤u
ölçüde rejim olarak demokrasinin geliflmesine ve güçlenmesine de katk›da bulun-
maktad›r (ILO, 2001: 1-2).

Sahip oldu¤u önemin aksine sosyal güvenlik, herkes için bir hak olamam›flt›r.
ILO verilerine göre; dünya nüfusunun yaln›zca % 20’si yeterli sosyal güvenlik ga-
rantisine sahiptir. Yar›s›ndan fazlas›n›n hiçbir sosyal güvenlik garantisi yoktur
(www.ilo.org/global/topics/socialsecurity). Sahip oldu¤u öneme ba¤l› olarak ILO,
Herkes ‹çin Sosyal Güvenlik kampanyas› bafllatm›flt›r. ILO’nun 2012 y›l› konferan-
s›n›n ilk oturumunda tart›fl›lmak üzere Sosyal Adalet ve Daha Adil Bir Küreselleflme
‹çin Asgari Sosyal Koruma Hedefleri bafll›kl› bir konu belirlemifltir. Temel sosyal
güvenlik normlar›ndan vazgeçmeden ülkeler için uygulanabilir sosyal güvenlik
programlar› gelifltirilmesine büyük önem vermeye bafllam›flt›r. Sosyal güvenlik,
ILO’nun son y›llarda s›k aral›klarla Çal›flma Raporlar› haz›rlad›¤› en önemli gün-
dem konusunu oluflturmufl, insana yarafl›r ifl unsurlar› aras›nda yer verilmifltir.
ILO’nun son çal›flmalar›na göre; baflta iflsizlik, gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› ve yok-
sullu¤un artmas› olmak üzere küreselleflmenin yarataca¤› olumsuz sonuçlar›n gi-
derilmesine yönelik temel sosyal politika arac› sosyal güvenlik olacakt›r.
(www.ilo.org/global/topics/socialsecurity).
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‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi; Madde 22:
Herkesin, toplumun bir üyesi
olarak, sosyal güvenli¤e hakk›
vard›r. Ulusal çabalarla ve
uluslararas› ifl birli¤i yoluyla
ve her devletin örgütlenmesine
ve kaynaklar›na göre, herkes
onur ve kiflili¤inin serbestçe
geliflim için gerekli olan
ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar›n›n gerçeklefltirilmesi
hakk›na sahiptir

‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi; Madde 25:
1. Herkesin kendisinin ve

ailesinin sa¤l›k ve refah›
için beslenme, giyim, konut
ve t›bbi bak›m hakk› vard›r.
Herkes iflsizlik, hastal›k,
sakatl›k, dulluk, yafll›l›k ve
kendi iradesi d›fl›ndaki
koflullardan do¤an geçim
s›k›nt›s› durumunda
güvenlik hakk›na sahiptir. 

2. Analar›n ve çocuklar›n özel
bak›m ve yard›m görme
haklar› vard›r. 

Bütün çocuklar; evlilik içi veya
evlilik d›fl› do¤mufl olsunlar,
ayn› sosyal güvenceden
yararlan›rlar.

Tamamlay›c› Sosyal Güvenlik
Kurumlar›: OYAK ve ‹LKSAN
ülkemizdeki en yayg›n
tamamlay›c› sosyal güvenlik
kurumlar›d›r. OYAK, Türk
Silahl› Kuvvetleri
mensuplar›n›n, ‹LKSAN da
Milli E¤itim Bakanl›¤›
bünyesindeki ilkokul
ö¤retmenlerinin yard›mlaflma
sand›¤›d›r. 
Benzer amaçla oluflturulan,
kamu kesiminde askerî
personel d›fl›ndaki memurlar›
kapsam›na alan Memur
Yard›mlaflma Kurumu
(MEYAK), 1971 y›l›nda
oluflturulmufl ancak baflar›l›
olamam›flt›r. 
Nitekim, 1971-1982 aras›
dönemde çal›flan
memurlardan toplanan
paralar›n iadesi ile 1982
y›l›nda tasfiye edilmifltir.



ILO, hangi amaçlar› gerçeklefltirmek için sosyal güvenli¤i temel bir araç olarak görmektedir.

SOSYAL S‹GORTALAR
Sosyal sigortalar, sanayi toplumunun de¤iflen sosyal güvenlik ihtiyac›na cevap ver-
mek üzere gelifltirilen sosyal güvenlik tekni¤idir. Geleneksel sosyal güvenlik tek-
niklerinin; nüfusun a¤›rl›kl› olarak flehirlerde yaflad›¤›, iflgücünün % 80 ve daha
fazlas›n›n sanayi sektöründe iflçi olarak çal›flt›¤›, rekabet dolay›s›yla iflçi ücretleri-
nin çok düflük oldu¤u, çal›flma hayat›n› düzenleyen ve çal›flanlar› koruyan herhan-
gi bir devlet müdahalesinin olmad›¤›, örgütlenmenin yasakland›¤› veya engellen-
di¤i sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamamas› sosyal sigorta tek-
ni¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Günümüz dünyas›nda sosyal güvenlik garantisi sa¤lama-
n›n en etkin ve kapsaml› tekni¤ini oluflturan sosyal sigortalar, insano¤lunun sosyal
hayat›n problemlerini çözmek için gelifltirdi¤i en etkin ve en genifl kapsaml› sos-
yal müessese hâline gelmifltir. 

Bir sosyal güvenlik tekni¤i olarak sosyal sigortalar en kapsaml› flekli ile Turan Yazgan’›n,
Sosyal Sigortalar (‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi, 1977) adl› kitapb›nda incelenmifltir.

Sosyal Sigortalar›n Tarihi Geliflimi
‹lk sosyal sigortalar, 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde Almanya’da Otto Von Bismark ta-
raf›ndan kurulmufltur ve çok zaman bütün bir sistemi ifade etmek için kurucusunun
ismi ile Bismark Modeli olarak adland›r›l›r. Di¤er sosyal oluflumlar gibi sosyal sigor-
talar da bir dizi geliflmenin sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Sanayi Devrimi ile birlikte
fabrika üretim tarz›na geçilmesi, çal›flanlar›n iflten ve iflyerinden kaynaklanan ifl ka-
zalar› ve meslek hastal›klar› ile daha fazla karfl›laflmalar› sonucunu do¤urmufltur. Sa-
nayi Devrimi’nin yafland›¤› ‹talya, Almanya, Norveç ve ‹ngiltere gibi çok say›da ül-
kede 19. yüzy›l›n son çeyre¤inde çal›flanlar›n ifl kazalar›na karfl› korunmas›na yöne-
lik iflveren sorumlulu¤unu esas alan çok say›da yasal düzenleme yap›lm›flt›r (Güzel
vd., 2010: 17). Ancak, ço¤unlukla iflverenin kusuruna ba¤l› olarak çal›flanlara tazmi-
nat niteli¤inde ödemeler yap›lmas›na yönelik hükümler getiren bu düzenlemeler
Sanayi Devrimi’nin yaratt›¤› sorunlar›n çözümünde yetersiz kalm›flt›r. 

Sanayileflme düzeyi di¤er Avrupa ülkelerinden daha yüksek olan, iflçileflme
oran› yüksek oldu¤u için sosyal sorunlar› daha fliddetli yaflayan ve güçlü sosyalist
ak›mlara karfl› rejimi koruma endiflesi tafl›yan Almanya, izledi¤i sosyal devlet poli-
tikalar› ile bir yandan çal›flma hayat›n›n sorunlar›n› çözmek di¤er yandan da dev-
lete karfl› olan hareketleri ortadan kald›rarak ülkenin bütünleflme çabalar›n› güç-
lendirmeye çal›flm›flt›r. Bismark, 1880’li y›llarda gelirin yeniden da¤›l›m›n› gerçek-
lefltirmek için uygulad›¤› sosyal reformlar politikas› kapsam›nda zay›f ve zor du-
rumda olanlar›n sosyal korumas›n›n bir devlet görevi oldu¤unu aç›klam›flt›r (Gü-
zel vd., 2010: 18). Bu aç›klamay› takiben ifl kazalar›nda iflveren sorumlulu¤u yeri-
ne sigortalar›n kurulmas›n›, koruma kapsam›n›n geniflletilmesini ve sigortan›n dev-
let taraf›ndan kurulmas›n› benimsemifltir (Dilik, 1991: 47). 1881 y›l›nda bafllayan
çal›flmalar, 1883 y›l›nda hastal›k ve 1884 y›l›nda ifl kazalar› sigortalar›n›n kurulma-
s› ile sonuçlanm›flt›r (Dilik, 1991: 48-49). Bu sigorta kollar›n› 1889’da yasalaflan ma-
lullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›n›n kuruluflu takip etmifltir.

Sosyal sigortalar›n kurulmas› bak›m›ndan Almanya’y› Avusturya takip etmifl bu
ülkede 1887 y›l›nda ifl kazalar›, 1888 y›l›nda hastal›k sigortas› kurulmufltur. Maca-
ristan 1891; Norveç, Fransa 1894; Finlandiya 1895; ‹talya 1898; ‹spanya 1900; Hol-
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ILO ve Sosyal Güvenlik:
ILO’nun son y›llardaki baz›
Çal›flma Raporlar›ndan,
2001 tarihli “Social Security:
A New Concensus-Sosyal
Güvenlik Yeni Bir
Konsensus”; 2011 tarihli
“World Social Security
Report:2010/11:Providing
Coverage in Times of Crisis
and Beyond” 2011 tarihli
“Social Protection Floor For a
Fair and Inclusive
Globalisation” adl› raporlar
ilk akla gelenlerdir. 
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Otto Von Bismark: Bir
konfederasyon olan
Almanya’n›n birleflerek
imparatorlu¤a
dönüflmesinde en önemli
rolü oynayan ve ilk
flansölyesi (baflbakan)
Alman devlet adam›d›r.
Sanayi toplumunun çal›flma
hayat›na yönelik sorunlar›n›
çözmeye yönelik devletçi
sosyal politika tedbirlerini
kapsaml› flekilde
uygulam›flt›r. Sosyal
sigortalar›n kurulmas› da
dâhil olmak üzere hayata
geçirdi¤i sosyal reformlar
politikas› ile sosyal devlet
kavram›n›n geliflmesini ve
yerleflmesini sa¤lam›flt›r.



landa ve Lüksemburg 1901 ve Belçika 1903 y›l›nda modern sosyal sigortalarla ilgi-
li ilk yasal düzenlemeleri ç›rakan ülkeler olmufllard›r (Dilik, 1991: 50). Sanayilefl-
mifl ülkeler içinde yaln›zca ‹ngiltere sosyal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamada sosyal
sigorta sisteminden uzak durmufl farkl› bir sistem oluflturmufltur. Nitekim II. Dün-
ya Savafl› devam ederken 1942 y›l›nda William Henry Beveridge taraf›ndan geliflti-
rilen ve Beveridge Modeli olarak bilinen bir teknik üzerine sosyal güvenlik siste-
mini oluflturmufltur. Sosyal sigortalar›n en son kurulan sigorta kolu iflsizlik sigorta-
s›d›r. Nitekim iflsizlik sigortas› ilk defa 1907 y›l›nda Danimarka’da kurulmufltur (Di-
lik, 1991: 50).

Sosyal sigortalar›n ikinci geliflme dalgas›, II. Dünya Savafl›’ndan sonra yeni
ba¤›ms›zl›k kazanan ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin sosyal sigortalar
üzerine infla edilmesi ile yaflanm›flt›r. ILO’nun 102 say›l› Sözleflmesi’nde, sosyal
sigortalar›n kurulma esaslar›, yönetimi, haklar, faydalanma flartlar› ve finans-
manla ilgili belirledi¤i normlar ve standartlar bu sistemi kurmak isteyen ülkele-
re ciddi bir teknik destek ve kolayl›k sa¤lam›flt›r. Hemen hepsi geri kalm›fl veya
yeni geliflmekte olan ve tasarruf ve sermaye birikimi yetersizli¤i olan bu ülke-
lerde sosyal sigortalar, primle finansman›n sa¤lad›¤› avantajlar dolay›s›yla çok
h›zl› flekilde benimsenmifl ve kurulmufltur. Türkiye de 1945 y›l›nda bu çerçeve-
de ilk sosyal sigorta kurumunu oluflturmufltur. 

Sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiye Turan Yazgan’›n ‹ktisat-
ç›lar ‹çin Sosyal Güvenlik, (‹stanbul: Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› Yay›n›, 1992) adl›
kitab›ndan ulaflabilirsiniz.

Sosyal sigortalar›n kuruluflunda Almanya’n›n yeri ve önemi nedir?

Sosyal Sigortalar›n Özellikleri ve Özel Sigortalar
Bir sosyal güvenlik tekni¤i olarak sigorta tekni¤ini esas alan sosyal sigortalar› ayn›
tekni¤i kullanan özel sigortalardan ay›ran farklar, ayn› zamanda sosyal sigortalar›n
belirleyici özelliklerini oluflturur. Zorunluluk, sigortac›l›k, finansmana kat›l›m, geli-
rin yeniden da¤›l›m›n› sa¤lama ve özerk yönetim ilkeleri ile tarif edilen bu özellik-
ler ana bafll›klar› ile flunlard›r (Alper, 2009: 2; Dilik, 1991: 59-60):

• Sosyal sigortalar, devlet taraf›ndan kurulan kamu sigorta programlar›d›r. Ta-
raflar aras›ndaki iliflkiler kamu hukuku çerçevesinde düzenlenir (kamu si-
gortas› olma ilkesi). 

• Devlet sosyal sigortalar›n garantörüdür. Sistem finansman problemi ile karfl›lafl-
t›¤› zaman aç›klar devlet taraf›ndan kapat›l›r (Devletin garantör olma ilkesi).

• Sosyal sigortalar›n kapsam›na girmek zorunludur. Sosyal sigorta Kanunu’nda
tarifi yap›lan kifliler zorunlu olarak sigortal› say›l›rlar (zorunluluk ilkesi).

• Sosyal sigortalar, ilgili taraflar›n ödedi¤i primlerle finanse edilir. Sigortal›la-
r›n yan› s›ra iflverenler ve baz› sigorta kollar› için devlet de üçüncü taraf ola-
rak sistemin finansman›na kat›l›r (finansmana kat›l›m ilkesi). 

• Sosyal sigortalar devlet taraf›ndan kurulmas›na ra¤men, di¤er kamu kurumla-
r›ndan farkl› olarak yönetimine sosyal taraflar da kat›l›r (özerk yönetim ilkesi).

• Sosyal sigortalarda ödenen primlerle sa¤lanan haklar aras›nda bir ba¤lant›
vard›r. Bu ba¤lant›, gelirin yeniden da¤›l›m›n› sa¤layacak flekilde baz› sigor-
ta kollar›nda çok zay›f (hastal›k gibi), baz› sigorta kollar›nda (yafll›l›k gibi)
ise güçlüdür (karfl›l›k olma ilkesi).

1315.  Ünite  -  Sosyal  Güvenl ik  ve  Sosyal  S igortalar

Beveridge Modeli: Alman
Bismark modeline karfl›
gelifltirilen ‹ngiliz sosyal
güvenlik sistemi modeli
olarak bilinir. ‹ngiliz
iktisatç› William Henry
Beveridge taraf›ndan
gelifltirilmifltir. Sistemin
özünü, vergilerle finanse
edilmesi, fertlere herhangi
bir karfl›l›k olmaks›z›n
asgari seviyede koruma
garantisi sa¤lanmas›
oluflturmaktad›r. Sa¤l›k
sistemi de yine vergilerle
finanse edilen millî sa¤l›k
sigortas› modeli ile
oluflturulmufltur. Bütün
sosyal güvenlik hizmetleri
ülke çap›nda tek kurumla
yürütülmektedir (Seyyar,
2005: 220). 

Türkiye’de sosyal
sigortalar›n kurulmas› 1938
tarih ve 3008 say›l› ‹fl
Kanunu’nda öngörülmesine
ra¤men, gerçekleflmesi
ancak 1945 y›l›nda mümkün
olabilmifltir. 9.7.1945
tarihinde oluflturulan ‹flçi
Sigortalar› ‹daresi
bünyesinde ilk sigorta kolu
olarak ifl kazalar› ve meslek
hastal›klar› ile anal›k
sigortas› birlikte
kurulmufltur. Bunu 1949
y›l›nda hastal›k sigortas›,
1957 y›l›ndan itibaren de
yafll›l›k sigortas› takip
etmifltir. Farkl› sosyal
sigorta kollar›n›n birleflmesi
1964 y›l›nda 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanunu ile
gerçekleflmifltir. 
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Sosyal sigortalar›n özerk yönetim ilkesi ne anlama gelmektedir?

Sosyal sigortalar›n yukar›da say›lan özellikleri, ayn› tekni¤i kullanan özel sigor-
talarla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman sosyal sigortalar›n sosyal politika arac› olma özelli¤i
daha belirgin hâle gelmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki zaman içinde sosyal
sigortalarla özel sigortalar› birbirinden ay›ran baz› özellikler önemini kaybetmifl iki
teknik birbirine yak›nlaflm›flt›r. Buna ra¤men belirgin farklar flunlard›r:

• Sosyal sigortalarda devlet kurucu ve garantör, özel sigortalarda ise düzenle-
yici ve denetleyicidir. Sosyal sigortalar finansman problemleri yaflayabilirler
ancak iflas etmezler. Yükümlülükleri devlet taraf›ndan yerine getirilir. Özel
sigortalar, nadiren de olsa iflas edebilir, yükümlülüklerini yerine getiremez
hâle geldiklerinde faaliyetlerine son verirler. 

• Sosyal sigortalara kat›lmak zorunlu, özel sigortalara kat›lmak iste¤e ba¤l›d›r.
Ancak, baz› özel sigorta alanlar› kamu menfaati gerekçesi ile zorunlu hâle
getirilirken (do¤al afetler ve trafik gibi), sosyal sigortalarda da istisnai de ol-
sa iste¤e ba¤l› sigortal›l›k uygulamalar›na rastlanmaktad›r.

• Sosyal sigortalarla kapsama al›nanlar aras›ndaki iliflkiler kanunla belirlenir,
belirli s›n›rlar d›fl›nda taraflar aras›nda sözleflme serbestîsi (özgürlü¤ü) yok-
tur. Özel sigortalar ise tamamen sözleflme serbestîsi ilkesine göre çal›fl›rlar. 

• Sosyal sigortalar çal›flma gücü kayb›, gelir kesilmesi ve hastal›k dolay›s›yla
gider art›fllar›n› karfl›larken, özel sigortalar daha çok mal varl›¤› kay›plar›n›
karfl›larlar. Ancak, özel sigortalar›n hayat, kaza, ölüm ve sa¤l›k sigortalar›
sosyal sigortalar›n ilgi alan›na giren alanlard›r. 

• Sosyal sigortalarda sigortal›n›n yan› s›ra iflverenler ve baz› durumlarda
devlet de prim öderken (hatta ifl kazalar› gibi sigorta kollar›n›n primleri ta-
mamen iflverence ödenir) özel sigortalarda esas olarak sigortal› prim öder.
Ancak, baz› sigorta kollar› için iflverenler istihdam ve ücret politikas›n›n
bir uzant›s› olarak teflvik edici nitelikte prim öderken (sa¤l›k sigortas› gi-
bi) bazen de devlet vergi muafiyetleri ile teflvik edici flekilde mali destek-
ler sa¤layabilir. 

• Sosyal sigortalarla özel sigortalar aras›ndaki temel farklardan biri, sosyal si-
gortalarda koruma birimi olarak ailenin al›nmas› özel sigortalarda ise fertle-
rin al›nmas›d›r. Sosyal sigortalarda prim ödeyen kiflinin efli, çocuklar› ve hat-
ta ana-babas›na bakmakla yükümlü olunan kifli olarak koruma kapsam›na
al›n›rken, özel sigortalarda her bir fert için ayr› prim ödenmesi gerekir.

• Sosyal sigortalarla özel sigortalar aras›ndaki en temel fark risk farkl›laflt›rma-
s› ile ilgilidir. Sosyal sigortalar yafl›, cinsiyeti, medeni durumu, ifli, geliri ve
sa¤l›k durumu ne olursa olsun herkesi kapsama al›rken ve gelirine göre ay-
n› miktarda prim al›rken, özel sigortalar gelir-gider dengesini dikkate alarak
riski yüksek olan gruplar› kapsama almaz veya çok yüksek primle sigortal›
yapar.

• Sosyal sigortalarda ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› ve sa¤l›k sigortalar›nda
sigorta kollar› için ödenen primlerle sa¤lanan haklar aras›ndaki iliflki son de-
recede zay›f iken (geliri yeniden da¤›tma ilkesi) özel sigortalarda ödenen
primlerle sa¤lanan haklar aras›nda bire bir iliflki vard›r. 

Devlet, özellikle tamamlay›c› sosyal güvenlik garantisi sa¤lama fonksiyonunu
güçlendirmek için kamu menfaatini koruma endiflesiyle baz› özel sigorta alanlar›-
na müdahale ederek düzenleyici ve denetleyici rolünü art›rabilir. Özel veya birey-
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sel emeklilik sistemleri bu müdahalenin en kapsaml› flekilde yafland›¤› alanlar›n
bafl›nda gelmekte, özel sigortac›l›k ilkelerine ayk›r› say›labilecek müdahaleler ya-
p›labilmektedir. Fonlar›n yat›r›m alanlar›n›n belirlenmesi ve s›n›rland›r›lmas›, özel
sigorta kurumlar› aras›nda poliçe transferlerinin zorunlu hâle getirilmesi, farkl› özel
sigorta kurumlar›nda geçen sigortal›l›k sürelerinin birlefltirilmesi ve fleffafl›kla ilgili
düzenlemeler bu müdahale alanlar›n› oluflturmaktad›r.

SOSYAL S‹GORTALARIN KAPSAMI
Sosyal sigortalar›n kapsam›, koruma kapsam›na ald›¤› kifliler bak›m›ndan ve sigor-
ta kollar› (sosyal riskler-tehlikeler) itibar›yla incelenebilir. Nihai hedef, herkesi her
tehlikeye karfl› koruma kapsam›na almakt›r.

Kifliler Bak›m›ndan Sosyal Sigortalar›n Kapsam›
Çal›flan ve geliri olan herkesi zorunluluk ilkesi gere¤i sosyal sigortalar›n kapsam›na
almak gerekti¤i hâlde bu, en az›ndan ilk kurulufl y›llar›nda, sosyal sigortalar›n he-
men gerçeklefltirebilece¤i bir hedef de¤ildir. Nitekim ILO, 102 say›l› Sözleflme’de, bir
ülkede sosyal güvenlik sisteminin varl›¤›ndan bahsedebilmek için oluflturulan sosyal
güvenlik sisteminin toplam nüfusun en az % 20’sini, ba¤›ml› (iflçi) olarak çal›flanlar›n
da % 50’sini kapsama almas›n› asgari norm olarak belirlemiflti. 1964 tarihli Avrupa
Sosyal Güvenlik Kodu ise bu oranlar› % 30 ve 80 seviyesine yükseltmifltir.

Sosyal sigortalar›n finansmana katk› ilkesi, çal›flan ve gelir sahibi olanlar›n kap-
sama al›nmas›n› mümkün k›lar. Bir ülkede iflgücünü oluflturanlar sosyal sigortala-
r›n potansiyel üyelerini oluflturur. Sosyal sigortalar, çal›flan ve prim ödeyenleri ak-
tif sigortal› olarak, sigortal›lar›n bakmakla yükümlü oldu¤u efl, çocuk ve ana-ba-
balar›n› ba¤›ml› nüfus olarak kapsam›na al›r. Benzer flekilde, sosyal sigorta kurum-
lar›ndan gelir ve ayl›k alanlar da pasif sigortal› olarak koruma kapsam›na al›n›rlar.
Pasif sigortal›larla birlikte onlar›n geçindirmekle yükümlü oldu¤u efl, çocuk ve
ana-babalar› da pasif sigortal› ba¤›ml›lar› olarak koruma kapsam›na al›n›r. Bu
özellikle sa¤l›k sigortas› ve ölüm ayl›¤› ba¤lanmas› bak›m›ndan belirleyicidir.

Sosyal sigorta programlar› özellikle ilk kurulufl y›llar›nda bütün çal›flanlar› ayn›
anda kapsama alamazlar. ‹flgücünün sektörlere göre da¤›l›m› (tar›m, sanayi ve hiz-
metler); iflgücünün mesleki statüye göre da¤›l›m› (ba¤›ml›lar, kendi ad›na ba¤›m-
s›z çal›flanlar, yard›mc› aile üyeleri ve iflverenler); ba¤›ml› çal›flanlar›n ücretli veya
maafll› olarak da¤›l›m›; iflyerlerinin küçüklü¤ü veya büyüklü¤ü ile nüfusun kent-
k›rsal kesim aras›ndaki da¤›l›m› sosyal sigortalar›n kapsam›n› belirleyen faktörler-
dir (Alper, 2009: 30). Ba¤›ml› çal›flanlar kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flanlara göre; sa-
nayi sektöründe çal›flanlar tar›m ve hizmetler sektörüne göre; büyük iflyerlerinde
çal›flanlar küçük iflyerlerine göre ve flehirlerde çal›flanlar k›rsal kesimde çal›flanlara
göre daha önce sosyal sigorta kapsam›na al›n›rlar. 

Sosyal sigortalar›n hangi nüfus kesimi ve çal›flan grubundan bafllayarak kimleri
öncelikle kapsama alacaklar›n› ihtiyaç, mali imkânlar, idari imkânlar ve bask› gru-
bu faktörleri belirler (Yazgan, 1992: 82-89; Ar›c›, 1999: 91-92 ve Alper, 2009: 31-36). 

• ‹htiyaç faktörü: Kendini tehlikelerin zararlar›ndan korumada en zay›f ve
güçsüz durumda olan grubun öncelikle kapsama al›nmas›n› gerektirir. Buna
göre sanayi sektöründe küçük iflyerlerinde ve düflük ücretle çal›flanlar önce-
likle kapsama al›nmal›d›r.

• Mali imkânlar (ödeme gücü) faktörü: Sosyal sigortalar kendi gelirlerini
kendileri sa¤layan kurumlar oldu¤u için sistemin gelir aya¤›n› güçlendirmek
için ödeme gücü yüksek olanlar öncelikle kapsama al›n›r. Buna göre, büyük
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Avrupa Sosyal Güvenlik
Kodu: Avrupa Konseyinin,
ILO’nun 102 say›l›
Sözleflmesi’ni esas alarak
üye ülkeler bak›m›ndan
sosyal güvenlik normlar›n›
belirleyen bölgesel düzeyde
bir uluslararas› belgedir.
Sosyal güvenli¤in kapsam›n›
geniflletmek ve
standartlar›n› yükseltmek
için ILO norm ve
standartlar›ndan daha
yüksek seviyede normlar ve
standartlar belirlemifltir. 

Aktif Sigortal›: Teknik bir
sosyal sigorta terimidir.
Hâlen çal›flan ve/veya gelir
sahibi olan kiflilerin sosyal
sigortalara prim ödedikleri
dönemi ifade eder. Mesela,
yafll›l›k sigortas› için e¤er
emeklilik yafl› 60 olarak
belirlenmifl ise bu yafla
gelinceye kadar kifliler aktif
sigortal› kabul edilirler.

Pasif sigortal›: Aktif
sigortal› gibi teknik bir
sosyal sigorta terimidir.
Sosyal sigortalar›n
gerektirdi¤i sigortal›l›k
süresi ve prim ödeme
flartlar›n› yerine getirdikten
sonra çal›flma hayat›ndan
ayr›lan ve gelir veya ayl›k
alma hakk› kazanan
kiflilerdir.



iflyerlerinde, sürekli ve yüksek gelire sahip olanlar prim ödeme güçleri yük-
sek oldu¤u için öncelikle kapsama al›n›rlar. 

• ‹dari imkânlar faktörü: Sosyal sigortalar›n sa¤l›kl› ifllemesi için özellikle
uzun vadeli sigorta kollar› bak›m›ndan sigortal›lar›n çal›flma gün say›lar› ve
ödedikleri primlerle ilgili olarak uzun dönemli, düzenli ve güvenilir kay›tlar
tutulmas› gerekti¤inden flehirlerde, büyük iflyerlerinde ve sürekli statüde ça-
l›flanlar öncelikle kapsama al›n›r. Sosyal sigortalar›n idare olarak örgütlenme
gücü yüksek olan yerler öncelikle kapsama al›n›r.

• Bask› grubu (politik) faktör: Yukar›da say›lan objektif faktörlere karfl›, si-
yasi iktidar›n flekillenmesine göre baz› çal›flan gruplar› örgütleri vas›tas›yla
sosyal talepleri siyasi karar mekanizmalar›na daha etkin flekilde iletebildik-
leri için öncelikle sosyal sigorta kapsam›na al›n›rlar. Bu faktöre göre sendi-
kal› iflçiler sendikas›zlara göre daha önce kapsama al›n›rlar. 

Sosyal sigortalarda hangi çal›flan gruplar›n›n öncelikle kapsama al›naca¤›n› belirleyen
faktörlerden “ihtiyaç faktörüne göre” öncelikli olarak kimler kapsama al›n›r?

Sosyal sigortalar›n kuruluflundan bugüne kadar geçen sürede yaflanan ortak
tecrübe; öncelikle sanayi sektöründe ve büyük iflyerlerinde çal›flanlar›n kapsama
al›nd›¤›n›, bunu flehirlerde hizmet sektöründe ve büyük iflyerlerinde çal›flanlar›n
takip etti¤ini, küçük iflyerlerinde ba¤›ml› çal›flanlar›n daha sonra kapsama al›nd›k-
lar›n›, sanayi ve hizmet sektöründe kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flanlar›n ba¤›ml› çal›-
flanlardan sonra öncelikle flehirlerden bafllanarak kapsama al›nd›¤›n› ortaya koy-
mufltur. Tar›m sektörü ve k›rsal kesimde çal›flanlar hemen hemen her ülkede en
son sosyal sigorta kapsam›na al›nan kesimleri oluflturmufltur. 

Bugün sosyal sigortalar›n kifli olarak kapsam bak›m›ndan yaflad›klar› en ciddi
problem kay›t d›fl› çal›flma ve bu çal›flman›n yayg›n oldu¤u enformel sektördür.
1970’li y›llarda yaln›zca geliflmekte olan ülkelerin geçici bir problemi olarak görü-
len kay›t d›fl› çal›flma, 1990’l› y›llardan sonra küreselleflme ve artan rekabete ba¤l›
olarak hemen her ülkede artma göstermifltir. ILO, kay›t d›fl› çal›flman›n sosyal gü-
venlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak üzere çok say›da tedbir yan›nda mik-
ro sigortac›l›k uygulanmas›n› tavsiye etmeye bafllam›flt›r. 
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Enformel sektör: ILO’nun
1970’li y›llarda geri kalm›fl
ve geliflmekte olan ülkelerde
kay›t d›fl› istihdam›n yo¤un
oldu¤u sektörleri ifade
etmek için gelifltirdi¤i bir
kavramd›r. Ülkenin baflta
vergi ve çal›flma hayat› ile
ilgili mevzuat› olmak üzere
kay›t alt›na al›namayan,
kay›t d›fl› faaliyet gösteren
iflyerleri ile bu iflyerlerinde
çal›flanlar› ifade için
kullan›l›r.

Tablo 5.1
Çeflitli Sigorta Kollar›
Bak›m›ndan Sosyal
Güvenlik Kapsam›na
Al›nanlar›n
‹flgücüne Oran›

Kaynak:ILO (2011),
World Social Security
Report:2010/11,
Geneva, s. 230.

Ülkeler/sigorta 

kollar›
Yafll›l›k ‹fl kazalar› ‹flsizlik

Kuzey Amerika 75.4 67.1 65.7

Bat› Avrupa 77.4 61.8 60.3

Ba¤›ms›z Devletler 66.8 55.8 49.0

Merkezi ve Do¤u 

Avrupa
62.3 54.5 50.5

Latin Amerika ve 

Karayipler
63.8 41.5 9.9

Orta Do¤u 40.3 36.0 6.3

Kuzey Afrika 34.4 26.3 11.5

Asya Pasifik Ülkeleri 31.9 20.8 7.2

Afla¤› Sahra Afrikas› 26.1 17.1 1.1

TOPLAM 42.0 30.3 18.4



Bugün gelinen noktada, sosyal güvenli¤in kifli olarak kapsam› ILO taraf›ndan
belirlenen hedeflerin çok uza¤›ndad›r. Çeflitli sigorta kollar› bak›m›ndan kapsama
al›nanlarla ilgili afla¤›daki tablo verileri çok aç›k olarak bu durumu göstermektedir.

Yafll›l›k sigortas› bak›m›ndan iflgücünün yaln›zca % 42’si sosyal güvenlik garan-
tisine sahiptir. Bu oran, bütün çal›flanlar›n kapsama al›nmas› gereken ifl kazalar› si-
gortas›nda % 30.3; iflsizlik sigortas›nda ise yaln›zca % 18.4’tür (ILO, 2011). Tablo
5.1’deki verileri, iktisadi geliflme seviyesi ile sosyal güvenli¤in kapsam› aras›nda da
do¤rudan bir iliflki oldu¤unu, geliflmifl ülkelerin sosyal güvenli¤in herkesi kapsa-
ma alma hedefine daha yak›n oldu¤unu, özellikle iflsizlik sigortas› bak›m›ndan bu-
nun daha belirleyici oldu¤unu göstermektedir. 

Sigorta Kollar› (Tehlikeler) ‹tibar›yla Kapsam

Genel Olarak
Sosyal güvenlik sistemleri bütün sosyal risklere karfl› koruma garantisi sa¤lamal›-
d›r. ILO, 102 say›l› Sözleflme’de 9 sosyal güvenlik tehlikesi saym›flt›r. Bunlar: Has-
tal›k (tedavi edici hizmetler ve ifl göremezlik geliri verilmesi iki ayr› sigorta kolu
olarak düzenlenmifltir), ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›, anal›k, yafll›l›k, malullük,
ölüm, iflsizlik ve aile gelirinin yetersizli¤i (aile ödenekleri) sigorta kollar›d›r. ILO,
102 say›l› sözleflme’de bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin varl›¤›ndan bahsede-
bilmek için en az 3 sigorta kolunun varl›¤›n› asgari norm olarak belirlerken Avru-
pa Sosyal Güvenlik Kodu’nda bu say› 6 olarak belirlenmifltir. Sosyal güvenlik sis-
teminin sigorta kollar› itibar›yla hedefi, bütün sosyal riskleri kapsama alacak flekil-
de sosyal sigorta sistemini kurmakt›r. 

Tablo 5.2, y›llar itibar›yla çeflitli ülkelerde oluflturulan sosyal sigorta kollar›n›
göstermektedir. Tablo verileri incelendi¤i zaman, sigorta kollar› itibar›yla kapsam
bak›m›ndan gözlenen geliflmeleri:

• Geliflme seviyesi ne olursa olsun hemen hemen her ülkede uzun vadeli si-
gorta kollar› olarak bilinen malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›n›n kuruldu-
¤u görülmektedir. Zaten insanlar›n devlet eliyle koruma garantisi istedikleri
sigorta kollar›n›n bafl›nda bu sigorta kolu gelmektedir (Alper, 2009: 40).
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Mikro sigortac›l›k;
çal›flanlar›n kendileri,
çal›flt›klar› sektörler ve
iflyerlerine ba¤l› flartlardan
dolay› sosyal sigorta
prensiplerinin tamamen
uygulanamad›¤› durumlarda
bütün sigorta kollar› yerine
yaln›zca baz› sigorta kollar›
bak›m›ndan kapsama
al›nmalar›n› ifade eder.
Nitekim ülkemizde tar›m
sektöründe ücretle ve geçici
olarak çal›flanlar; çal›flma
gün say›s›, prim ödeme gücü
ve gelir süreklili¤i dikkate
al›narak yaln›zca ifl kazalar›
ve meslek hastal›klar› ile
yafll›l›k, malullük, ölüm ve
genel sa¤l›k sigortas›
bak›m›ndan sigortal›
say›lmaktad›rlar. 

Sosyal Sigorta 

Programlar› 
1940 1949 1958 1967 1977 1989 1995 2004 2009 2013

Herhangi Bir Sosyal 

Sigorta Program›

Olan Ülkeler

57 58 80 120 129 145 165 172 172 177

Malullük, Yafll›l›k ve 

Ölüm Sigortalar›
33 44 58 92 114 135 158 171 171 176

Hastal›k, Anal›k 

Sigortalar›
24 36 59 65 72 84 105 126 129 133

‹fl Kazas› ve Meslek 

Hastal›¤› Sigortalar›
57 57 77 117 129 136 159 167 167 165

‹flsizlik Sigortas› 21 22 26 34 38 40 63 81 85 81

Aile Ödenekleri 

Sigortas›
7 27 38 62 65 63 81 98 103 98

Tablo 5.2
Sosyal Sigorta
Programlar›n›n
Sigorta Kollar›
‹tibar›yla Geliflimi

Kaynak: SSA; “Social
Security Programs
Throughout The
World-1995”; Social
Security
Administration,
Research Report:64;
Washington DC,
1995, s.XII;e
www.ssa.gov (2013).



• ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas› da hemen hemen bütün ülkeler-
de oluflturulan sigorta kolu olarak dikkat çekmektedir. Bu sigorta kolunun
kurulmas› iktisadi geliflme seviyesinden ba¤›ms›zd›r ve geliflme seviyesi ne
olursa olsun bütün ülkelerde ilk oluflturulan sigorta koludur.

• Hastal›k (sa¤l›k) sigortas›, bütün toplum kesimlerinin ihtiyaç duydu¤u ancak
kurulmas› ve hayata geçirilmesi organizasyon ve mali bak›mdan ciddi kay-
naklar gerektiren bir sigorta koludur.

• ‹flsizlik sigortas›n›n kurulmas› ile iktisadi geliflme seviyesi ve sanayileflme ara-
s›nda do¤rudan bir ba¤lant› vard›r. 2013 y›l› itibar›yla oluflturulan 81 ülke tek
tek incelenirse tamam›na yak›n›n›n geliflmifl ülke oldu¤u görülür. Gerçekte
say› bundan daha az olmas› gerekir ancak 1990’l› y›llarda Geçifl Ekonomileri
olarak adland›r›lan Eski Do¤u Bloku ülkeleri sistemlerini de¤ifltirme kapsa-
m›nda iflsizlik sigortas›n› kurmufllar ve bu nedenle say› yükselmifltir.

• Aile ödenekleri sigortas› iktisadi geliflme seviyesi yan›nda ülkelerin izledi¤i
sosyal politika ile de yak›ndan ilgilidir. Aile ödenekleri sigortas› kapsam›n-
da verilen çocuk paras›, yoksullu¤a karfl› mücadelede gelirin yeniden da¤›-
t›m›n› sa¤layan en etkin araç hâline gelmifl ve özellikle II. Dünya Savafl› son-
ras› dönemde ve küreselleflmenin olumsuz etkilerini hissettirdi¤i 1990’l› y›l-
larda çok say›da ülkede aile ödenekleri sigortas› kurulmufltur.

Sosyal Sigorta Kollar› ve Sosyal Güvenlik Garantisi
Sosyal güvenlik sistemlerinin sosyal risk tan›m› ve sa¤lanan sosyal güvenlik garan-
tisi sigorta kollar› itibar›yla ana hatlar› ile afla¤›da özetlenmifltir.

• Hastal›k: Herkes için bir evrensel risktir. ‹nsanlar›n beden ve ruh bütünlü-
¤üne yönelik vücut uyumunu bozan, iyilik hâlinden uzaklaflma hâli olarak
tarif edilebilir. Sosyal sigortalar, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› d›fl›nda ka-
lan bütün buna benzer hâlleri hastal›k olarak tarif ederler. Hastal›k, sosyal
sigorta literatüründe k›sa vadeli, geçici süreli bir sosyal risk olarak tarif edi-
lir. Çal›flan kifli için çal›flma gücünü kaybetmesi ve çal›flmaya ba¤l› gelirinin
kesilmesi sonucunu do¤urur. Di¤er kifliler için de iyilik hâlinin ortadan kalk-
mas› dolay›s›yla t›bbi bak›m ihtiyac› do¤urur. 
Hastal›k tehlikesi, sosyal sigorta sistemi içinde iki ayr› sigorta kolu olarak or-
ganize edilmifltir. Bunlardan ilki hastal›¤›n t›bbi yönüyle ilgili, ikincisi para-
sal ödemelerle ilgilidir. Hastalanan kiflinin ihtiyaç duydu¤u tedavi ihtiyac›y-
la ilgili olarak; klinik teflhis ve tespitlerinin yap›lmas›, gerekiyorsa yatakl› te-
davi ve sa¤l›k durumunun gerektirdi¤i t›bbi müdahalelerin yap›lmas›, her
türlü ilaç ve iyilefltirme araçlar›n›n temini, gerekiyorsa protez araç ve gereç-
lerinin temini; yukar›da say›lan hizmetlerden faydalanmak için yurt içinde
veya yurt d›fl›na seyahat gerekiyorsa hastan›n ve refakatç›s›n›n yol paras› ve
zorunlu masraflar›n›n karfl›lanmas› ve nihayet rehabilitasyon hizmetlerinin
sa¤lanmas› bu sigorta kolundan sa¤lanan yard›mlar› oluflturur. 
Hastal›k sigortas› yüksek maliyetli bir sigorta koludur ve ülkeler sa¤l›k hiz-
metlerinden faydalanmak için belirli süre sigortal› olma ve prim ödeme sü-
releri getirebilirler. Ayn› flekilde sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ile ilgili baz› s›-
n›rland›rmalar getirebilirler. Uygulamada önce sigortal›n›n kendisinin daha
sonra aile fertlerinin kapsama al›nd›¤›, sa¤l›k hizmetlerinin standard›n›n ve
kapsam›n›n da zaman içinde geniflletildi¤i görülmektedir. Bugün gelinen
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noktada, sa¤l›k temel ve vazgeçilmez bir insan hakk› olarak kabul edildi¤i
için maliyet endiflesi ile bütün s›n›rlamalar›n kald›r›lmas› hedeflenmektedir.
Hastal›k sigortas›, çal›flanlar için gelir kesilmesi sonucunu da do¤urmaktad›r.
ILO, hastal›k hâlinde gelir kesilmesinin karfl›lanmas›na yönelik garantiyi
ikinci bir sigorta kolu olarak de¤erlendirmektedir. Esasen ücretle ve ba¤›m-
l› çal›flanlar için uygulanan bir sigorta koludur. Hastal›¤a ba¤l› olarak çal›fla-
mama ve gelir kesilmesi hâlinde kaybedilen gelirin belirli bir oran› (%40-70
aras›nda de¤iflebilir) sosyal sigortalarca karfl›lan›r. Süresi hastal›kla s›n›rl›d›r.

• ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›: Çal›flan kiflinin iflyerinde, iflini yapar-
ken ve iflverenin otoritesi alt›nda iken meydana gelen bir olay dolay›s›yla
kazaya u¤ramas› veya iflyerindeki çal›flma flartlar›ndan dolay› ortaya ç›kan
hastal›k sebebiyle beden ve ruh bütünlü¤ünün zarar görmesi hâlidir. Sigor-
tal›y› koruma düflüncesiyle, iflveren otoritesinin oldu¤u her yer ve ortamda
meydana gelen olaylar› ifl kazas› sayma e¤ilimi vard›r. Bu sigorta kolu daha
çok sanayi sektöründe hizmet akdi ile iflverene ba¤›ml› olarak çal›flanlar›
kapsama alan bir sigorta koludur. Kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flanlar›n kapsa-
ma al›nd›¤› ülke say›s› son derecede s›n›rl›d›r. 
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› yaln›zca iflveren primleri ile finanse edildi-
¤i için kurulmas› sigortal›lara ve devlete bir yük getirmeyen sigorta koludur.
‹flveren otoritesi alt›nda olma esas al›nd›¤› için sa¤lanan haklar›n seviyesi ve
standard› daha yüksektir. Hastal›k hâlinde belirli süre prim ödeyenler sa¤l›k
hizmetinden faydalan›rken, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› hâlinde bir gün
bile sigortal› olmak bütün hizmetlerden faydalanmak için yeterlidir. Çal›flan›
öncelikle koruma düflüncesinin hakim oldu¤u bu sigorta kolunda, sigortal›-
n›n iyileflmesine yönelik bütün sa¤l›k hizmetlerinin temini yan›nda çal›fla-
mad›¤› süre için geçici ifl göremezlik ödene¤i verilmesi, ifl göremezli¤inin
kal›c› olmas› hâlinde sürekli k›smi veya tam ayl›k ödenmesi bu sigorta
kolundan sa¤lanan parasal yard›mlar› oluflturur. E¤er sigortal› ifl kazas› veya
meslek hastal›¤› sonucunda hemen veya sonradan ölmüflse bu defa sigorta-
l›n›n efline, çocuklar›na ve ana-babas›na ayl›k ba¤lan›r. Sigortal›n›n ölümü-
ne ba¤l› olarak ortaya ç›kan cenaze masraflar›n›n karfl›lanmas› da yine bu si-
gorta kolundan sa¤lanan sosyal güvenlik garantisi içindedir. 

• Anal›k: Birçok ülkede ayr› bir sigorta kolu oluflturmaks›z›n hastal›k/sa¤l›k si-
gortas› içinde kapsama al›nan anal›k hâli; çal›flan kad›n sigortal› için do¤um-
dan önce ve sonra belirli bir süre çal›flma gücü kayb› ve gelir kesilmesi yara-
tan bir sosyal risk olarak kabul edilmektedir. Ayr›ca, gebelik döneminde, do-
¤um s›ras›nda ve do¤um sonras› dönemde anne-çocuk sa¤l›¤› ile ilgili koru-
yucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinin temin edilmesi de anal›k sigortas›
kapsam›ndad›r. Erkek sigortal›lar için anal›k sigortas›, do¤um yapan efllerinin
gebelik, do¤um ve do¤um sonras› dönemde ihtiyaç duyduklar› sa¤l›k hiz-
metlerinin sa¤lanmas› anlam›na gelmektedir. Bu sigorta kolundan hem çal›-
flan kad›nlar hem de erkeklerin eflleri için sa¤lanan bir baflka hak, belirli sü-
re ile süt paras› ad› alt›nda yap›lan nakdi yard›mlardan oluflmaktad›r. Bu
ödemelerin miktar› ve süresi ülkeden ülkeye de¤iflebilmektedir.
Anal›k sigortas›ndan çal›flan kad›nlara do¤um öncesi ve sonras› dönemde ifl
göremezlik ödene¤i verilir. Genellikle ba¤›ml› olarak çal›flan kad›n sigorta-
l›lara sa¤lanan bu hak, çal›fl›rken elde etti¤i gelirin belirli bir oran›n›n (% 50-
70) belirli sürelerle verilmesi anlam›na gelmektedir. Anal›k sigortas›ndan ge-
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Sürekli k›smi veya tam
ayl›k: Sosyal sigorta
sistemleri ifl kazalar› ve
meslek hastal›klar›
dolay›s›yla çal›flma gücünü
kaybedenlere, bu kay›plar›
devam etti¤i müddetçe ayl›k
ba¤larlar. Ba¤lanacak ayl›k
miktar› ile sigortal›n›n
çal›flma gücü kayb›
aras›nda bir iliflki kurulur.
Ülkemiz uygulamas›ndan
örnek vermek gerekirse; ifl
kazalar› ve meslek
hastal›klar› sonucu meslekte
kazanma gücünü en az %
10 kaybedene sürekli ifl
göremezlik geliri ba¤lan›r.
Ancak bu kay›p % 10 ile %
99 aras›nda ise k›smi, %
100 ise tam ifl göremezlik
geliri ba¤lan›r. 



çici ifl göremezlik ödene¤i verilme süresi sigorta kolunun standard› ile ya-
k›ndan ilgilidir. Nitekim, bu süre; Cezayir’de 14 hafta; M›s›r’da 90 gün; Ken-
ya’da 2 ay; Çin’de 90 gün; Japonya’da 14 hafta; K›rg›zistan’da 126 gün; Ta-
cikistan’da 140 gün; Arnavutluk’ta 365 gün; Bulgaristan’da 140 gün; Hollan-
da’da 16 hafta; Macaristan’da 24 hafta; Rusya’da 140 gün; Brezilya’da 120
gün; ABD’de 12 hafta; Türkiye’de 16 hafta Avustralya’da 12-52 hafta aras›n-
da belirlenmifltir (ILO, 2011: 233-237). 

• Malullük: Sigortal›n›n çal›flma gücünü, bedenen ve/veya ruhen bir daha iyi-
leflemeyecek flekilde sürekli olarak ve belirli oran›n üzerinde kaybetmesi,
bir daha çal›flamamas› hâli olarak tarif edilir. Uzun vadeli sosyal risklerden
ilkidir ve çal›flma hayat›na at›ld›ktan sonra ortaya ç›kan özürlülük hâlidir.
Malullük hâlinin tespiti, sosyal sigorta sistemlerinin bu sigorta kolunun uy-
gulanmas› ile ilgili zorluk yaratan alanlar›ndan birini oluflturur. Çal›flan kifli-
nin malul say›lmas›n› gerektiren durumun tespiti, bu konuda haz›rlanan
mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman ve bu amaçla oluflturulmufl sa¤l›k
kurullar› raporlar› ile belirlenir. 
Genellikle çal›flma gücünü % 60 ve daha fazla oranda kaybedenlerin malul
say›lmas› söz konusudur. Kiflinin malullük hâlinin sigortaya tabi olarak ça-
l›flmaya bafllad›ktan sonra ortaya ç›kmas›; ifl kazas›, meslek hastal›¤› veya
bunlar›n d›fl›nda sebeplerle çal›flma gücünü kaybetmesi gibi flartlar yan›nda
uzun vadeli sigorta kolu olarak belirli süre sigortal› olmas› ve prim ödeme-
si (genellikle 3-10 y›l aras›nda de¤iflir) flartlar› aran›r. Malullük sigortas›ndan
sa¤lanan haklardan faydalanma flartlar›, malullük sebepleri dikkate al›narak
kolaylaflt›r›labilir. Nitekim, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan veya me-
murlar›n görevlerinden kaynaklanan malullük hâlleri ile harp malullü¤ü be-
lirli süre prim ödeme flart› aranmadan ayl›k ba¤lanan hâllerdir.
Malullük sigortas›ndan sigortal›ya sa¤lanan garanti ayl›k ba¤lanmas›d›r. Bir-
çok ülkede sigortal›lar›n vaktinden önce emekli ayl›¤› almas› olarak de¤er-
lendirilir. Sigortal›ya bu ayl›¤›n malullük hâli devam ettikçe verilmesi esas
olup sosyal sigorta kurumlar› sigortal›n›n durumundaki de¤iflikli¤i tespit için
kontrol muayenesi talep edebilirler. Bu muayenenin sonucuna göre ayl›¤›n
ödenmesine devam edilmesi, kesilmesi, azalt›lmas› veya art›r›lmas› söz ko-
nusu olabilir.
Malullük sigortas›ndan sa¤lanan bir baflka sosyal güvenlik garantisi de reha-
bilitasyon hizmetleri verilmesidir. Bir çok ülkede sa¤l›k sistemi içinde dü-
zenlenen rehabilitasyon hizmetlerinden amaç; mümkünse sigortal›y› yeni-
den çal›flma hayat›na dönmesini sa¤layacak bir sa¤l›k durumuna getirmek
(mesleki rehabilitasyon); de¤ilse günlük hayat›n› kendi kendine sürdürebi-
lece¤i bir iyilik hâline getirmek (t›bbi rehabilitasyon) fleklinde olabilir. Ma-
luliyeti dolay›s›yla özürlü hâle gelen kiflinin sosyal hayata uyumunun sa¤-
lanmas› (sosyal rehabilitasyon) bu hizmetin bir baflka boyutunu oluflturur. 

• Yafll›l›k: Birçok kifli için sosyal güvenlik iki sosyal riski ça¤r›flt›r›r: Hastal›k
ve yafll›l›k. Hastal›k, herkesin mutlaka karfl›laflaca¤› kaç›n›lmaz bir sosyal
risk, yafll›l›k ise o yafla kadar hayatta kalma ve ertelenmifl taleplerin gerçek-
lefltirilme dönemini ifade etti¤i için bir sosyal riskten öte pozitif bir anlam›
da vard›r. Yafll›l›k sigortas›, en fazla say›da sigortal›n›n faydaland›¤› sigorta
kolu olmas›n›n yan› s›ra en fazla harcama yap›lan sigorta kolu olma özelli¤i
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Harp malullü¤ü: Her toplum
ola¤anüstü dönemlerde
kendisi için büyük fedakârl›k
yapan ve cesaret gösteren
mensuplar›na bu sebeple
katland›¤› maliyeti azaltmak
ve ödüllendirmek üzere özel
kolayl›klar ve menfaatler
sa¤lar. Harp malullü¤ü,
savafl s›ras›nda çal›flma
gücünü kaybetme hâlidir ve
di¤er malullük hâllerine göre
daha kolay flartlarla ayl›k
ba¤lan›r. Ba¤lanan ayl›k da
miktar olarak normal
malullük ayl›¤›n›n daha
üstündedir.

Rehabilitasyon: Bedenen,
aklen veya ruhen sa¤l›kl›
olmayan kiflilere yönelik
yap›lan t›bbi, mesleki ve
psiko sosyal hizmetlerdir.
Do¤ufltan veya sonradan
herhangi bir hastal›k ya da
kaza sonucu beden ve ruh
kabiliyetini çeflitli
derecelerde kaybeden kiflinin
sa¤l›¤›n› kazand›rmak,
geriye kalan kudret ve
yeteneklerini gelifltirerek,
fizik, psikoloji, sosyal,
ekonomik ve mesleki yönden
en yüksek kapasiteye
erifltirebilmek için yap›lan
çal›flmalar›n bütünüdür
(Seyyar, 2005: 224).



de tafl›r (Alper, 2009: 1-3). Bu sebeple sosyal güvenlik sistemlerinin mali kriz
içine düflmesi hâlinde emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi gibi düzenlemelerle
ilk müdahale edilen sigorta kolu olarak da dikkati çeker.
Bir sosyal risk olarak yafll›l›k, biyolojik olarak belirli bir yafla gelmenin öte-
sinde; çal›flan kiflinin belirli yafla gelme dolay›s›yla beden ve ruh gücünün
k›smen veya tamamen ortadan kalkmas› hâlidir. Sosyal güvenlik sistemleri
bak›m›ndan bu sigorta kolu ile ilgili en önemli problem ayl›k ba¤lanma ya-
fl›n›n emeklilik yafl›n›n belirlenmesidir. Sosyal güvenlik sistemleri öncelik-
le herkes için kad›n-erkek farkl›l›¤›n› da dikkate alarak kronolojik emek-
lilik yafl› belirler. Bu yafl›n belirlenmesinde ülkedeki ortalama hayat ümidi
temel belirleyicidir. Ancak sigortal›lar›n çal›flma flartlar› (güvenlik hizmetleri
gibi), iflyeri ve ifl kolundan kaynaklanan özel sebepler (radyoaktif maddeler
baflta olmak üzere zehirli gazlara maruz kalma gibi), iflin a¤›r ve y›prat›c› ol-
mas› (yer alt› maden iflleri gibi) gibi sebeplere ba¤l› olarak baz› sigortal›la-
r›n daha erken yafllarda emekli ayl›¤› almalar›na imkân verilir. 

Tablo 5.3’deki verilerinden hareketle bu alandaki geliflmeleri de¤erlendirmek
gerekirse; emekli olma yafl›n›n 60’l› yafllar›n üzerinde belirlendi¤ini, bafllang›çta
kad›nlar›n 5 y›l daha erken emekli olmas›na imkan veren düzenlemeler yayg›n ol-
du¤u hâlde zaman içinde kad›n-erkek emekli olma yafl›n›n eflitlendi¤i; bir çok ül-
kede kademeli olarak emekli olma yafl›n›n yükseltildi¤i dikkat çekmektedir (Alper,
2009: 40-42).

Sosyal güvenlik sistemleri yafll›l›k ayl›klar›n›n hesaplanmas›nda sigortal›n›n bü-
tün çal›flma hayat› boyunca ödedi¤i primleri dikkate alaca¤› gibi son 5 veya 10 y›l-
l›k süreyi de dikkate alabilir. Bir ülkede birden fazla sosyal sigorta rejimi varsa
farkl› kurumlarda geçen sürelerin birlefltirilmesi ve bunlardan birinden ayl›k ba¤-
lanmas› yöntemleri uygulanabilir. Ülkeler daha uzun süre çal›flma ve prim ödeme-
yi teflvik etmek için ayl›k ba¤lama oranlar› ile çal›flma ve prim ödeme süresi ara-
s›nda iliflki kurarak ayl›klar› hesaplayabilirler. Ekonomik kriz dönemlerinde ve
özellefltirme uygulamalar›nda erken yaflta emeklilik bir ekonomik ve sosyal politi-
ka arac› olarak kullan›labilir.
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Emeklilik: Sosyal güvenlik
terminolojisi bak›m›ndan çok
zaman yafll›l›k ile ayn› anlamda
kullan›lan bir terimdir. Yafll›l›k
ile do¤rudan ilgili ancak ayn› fley
de¤ildir. Yafll›l›k sigortas›ndan
ayl›k ba¤lanma flartlar›n›n
yerine getirilmesi hâlinde ayl›k
ba¤lanmas›na hak kazan›lan
statüyü ifade eder. Bir ülkeden
di¤erine de¤iflmekle birlikte 60’l›
yafllar yafll›l›k sigortas›ndan
ayl›k ba¤lanma yafl›d›r ve bu
yafla gelen kifliler o toplum
bak›m›ndan yafll› statüsüne
girer. Ancak, kiflinin emekli
olabilmesi söz konusu yafla
gelme yan›nda sosyal sigorta
sisteminin ayl›k ba¤lanmas› için
gerekli gördü¤ü sürece sigortal›
olma (20-25 y›l gibi) ve belirli
süre prim ödeme (9000 gün gibi)
flartlar›n›n yerine gelmesi ile
mümkündür. 

Kronolojik emeklilik yafl›:
Bir sosyal güvenlik sistemi
bak›m›ndan ideal olan
herkesin gerçekten
yafllanma yafl›n› ayr› ayr›
tespit etmek ve o yaflta ayl›k
ba¤lamakt›r. Ancak, bu
teknik olarak mümkün
de¤ildir. Yafll›l›k sigortas›n›n
uygulanmas› bak›m›ndan da
herkes için bir emeklilik
yafl›n›n belirlenmesi zorunlu
oldu¤undan ülkenin
ortalama hayat ümidi
dikkate al›narak, insanlara
belirli süre emekli olarak
yaflamalar›na imkân verecek
bir yafl kronolojik yafl olarak
belirlenir. Birçok ülkede 60’l›
yafllar kronolojik emekli yafl›
olarak belirlenmifltir. Kad›n
ve erkek ay›r›m› yap›larak
belirlenen bu yafl zaman
içinde eflitlenme e¤ilimi
göstermektedir.

Ortalama Hayat Ümidi (2011) Emekli Olma Yafl›

Ülkeler Erkek Kad›n Erkek Kad›n

Almanya 78 83 65 65

‹ngiltere 79 82 65 65

‹spanya 79 83 65 65

Norveç 79 83 67 67

‹sveç 80 84 65 65

Fransa 78 85 65 65

Polonya 72 81 65 60

‹talya 80 85 65 60

Yunanistan 78 84 65 65

Rusya 63 75 60 55

Bulgaristan 71 78 63 60

Türkiye 73 78 60 58

Tablo 5.3
Çeflitli Ülkelerde
Ortalama Hayat
Ümidi ve Emekli
Olma Yafl›

Kaynak: United
Nations, (2001):
Human Development
Report, New York



Sosyal güvenlik sistemlerinin mali krizle karfl›laflmas› hâlinde niçin genellikle ve öncelik-
le yafll›l›k sigortas›na yönelik müdahaleler yap›l›r?

• Ölüm: Di¤er sosyal risklerden farkl› olarak ölüm, insan hayat›n›n sona erme-
sidir. Sosyal güvenlikte temel koruma birimi aile oldu¤u için bu sigorta kolu
kiflinin kendisine de¤il, ölmeden önce geçimini sa¤lamakla yükümlü oldu¤u
kiflilere sosyal güvenlik garantisi sa¤lar: Ölen kiflinin sa¤l›¤›nda bakmakla yü-
kümlü oldu¤u kifliler öldü¤ü zaman ayl›k ba¤lanmas›na “hak kazanan kifli-
ler-hak sahipleri” olarak tarif edilirler ve sigortal›n›n efli, çocuklar› ve ana-ba-
bas› bu kapsamda de¤erlendirilirler. Bakmakla yükümlü olunan kiflilerin
kapsam› bir ülkeden di¤erine de¤iflebilir. Çocuklar›n yafl, e¤itim, medeni du-
rum veya özürlülük hâlleri, ana-baban›n gelir ve geçim imkânlar› bakmakla
yükümlü olunan kifli olup olmad›klar›n› belirler. Ülkemizde oldu¤u gibi k›z
çocuklar›na yönelik pozitif ayr›mc›l›k uygulamas›n›n bir örne¤i alarak yafl s›-
n›r› olmadan evlenmedikleri müddetçe koruma garantisi sa¤lan›r. 
Ölüm sigortas›ndan sa¤lanan temel hak, ölen kiflinin hak sahiplerine ayl›k
ba¤lanmas›d›r. Bir defaya mahsus olarak cenaze masraflar›n›n karfl›lanmas›
da bu sigorta kolundan sa¤lanan di¤er yard›m› oluflturur. Bir sosyal risk ola-
rak ölüm, çal›flma hayat›nda olanlar için önceden öngürülemeyen bir hâl ol-
du¤u için bu sigorta kolundan ayl›k ba¤lanmas› flartlar› genellikle malullük
sigortas› ile ayn›d›r. Ba¤lanan ayl›¤›n hak sahipleri aras›nda nas›l paylaflt›r›-
laca¤› bir ülkeden di¤erine de¤iflebilir. Genel olarak eflin ve çocuklardan
özürlü olanlar›n daha yüksek oranlarda ayl›k almas› söz konusu olabilir. 

• ‹flsizlik: En geç kurulan ve di¤er sigorta kollar›na göre daha az say›da ülke-
de oluflturulan sosyal sigorta koludur. Bir sosyal risk olarak iflsizlik; çal›flma
arzu ve iradesine sahip olup, ücret seviyesi, çal›flma süresi ve di¤er çal›flma
flartlar› bak›m›ndan yaflad›¤› ülkede geçerli flartlarla ifl bulamama hâli olarak
tarif edilir. Bir süre çal›flt›ktan sonra kendi arzu ve iradesi d›fl›nda iflini kay-
beden kiflilerin (aç›k iflsizler) iflsizlik sebebiyle karfl›laflt›klar› gelir kesilmesi-
ni telafi etme amac›yla belirli süreler iflsizlik ödene¤i verilmesi ile ilgili sigor-
ta koludur. Bafllang›çta sanayi sektöründe ortaya ç›kan aç›k iflsizlik hâli için
gelifltirilmifl bir tedbir iken zaman içinde hizmet sektöründe ba¤›ml› çal›flan-
lar› da kapsama alm›flt›r. 
‹flsizlik sigortas›, bir pasif istihdam politikas› arac›d›r. Di¤er sosyal sigor-
ta kollar›ndan farkl› olarak birçok ülkede, ayn› zamanda aktif istihdam poli-
tikalar›n› (ifle yerlefltirme, meslek edindirme kurslar› vb.) uygulamakla gö-
revli istihdam ve ifle yerlefltirme kurumlar› taraf›ndan yürütülür. ‹flsizlik öde-
ne¤inden faydalanma flartlar› ile istihdam ve ifle yerlefltirme hizmetleri ara-
s›nda bir ba¤lant› kurulur. ‹flsizlik ödene¤i alanlar istihdam kurumunun ifle
yerlefltirme ve meslek e¤itim taleplerine olumlu cevap vermek zorundad›r-
lar. Hakl› bir sebep olmaks›z›n bulunan ifli kabul etmeyenler veya meslek
e¤itimine kat›lmayanlar›n iflsizlik ödenekleri kesilir.

‹flsizlik sigortas›ndan sa¤lanan en önemli hak kifliye iflsiz kald›¤› süre boyunca
iflsizlik ödene¤i verilmesidir. Kifliye verilecek olan iflsizlik ödene¤i, iflsiz kalmadan
önceki geliri esas al›narak belirlenir. ‹flsizlik ödene¤inden faydalanmak için aranan
flartlar genel olarak flunlard›r:
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Bakmakla yükümlü olunan
kifliler-hak sahipleri:
Bakmakla yükümlü olunan
kifliler sosyal sigortalarda
özellikle sa¤l›k sigortas› ve
ölüm sigortas› için önemli
bir kavramd›r, ba¤›ml› nüfus
olarak da tarif edilir.
Geçindirmekle yükümlü
olunan kifliler olarak da
adland›r›labilir. Bir ülkeden
di¤erine kapsam›
de¤iflmekle birlikte
genellikle sigortal›n›n efli,
çocuklar› ve ana-babas›
bakmakla yükümlü olunan
kifliler olarak tarif edilir. Bu
kifliler sigortal›n›n
sa¤l›¤›nda bakmakla
yükümlü olunan kifliler
statüsünde sa¤l›k
sigortas›ndan faydalan›rken
öldü¤ü zaman da hak sahibi
olarak ölüm ayl›¤› ba¤lanan
kiflilerdir. Özellikle
çocuklar›n kimler olaca¤›,
hangi yafl grubundakilerin
bu kapsama al›naca¤›
ülkelerin sosyal güvenlik
anlay›fl›n› da yans›t›r. Genel
olarak 18 yafl (baz› ülkelerde
16); e¤er çocuk e¤itim
görüyorsa bu yafl›n 20-25
yafl›na kadar uzat›lmas› söz
konusu olabilir. Ülkemizde
yüksek ö¤renim görenler için
bu yafl 25 olarak
belirlenmifltir.

Pasif istihdam politikas›:
‹flsizli¤in olumsuz
sonuçlar›n› ortadan
kald›rmaya yönelik
politikalard›r. Bir anlamda
tehlikenin zararlar› ile
mücadele arac›d›r ve bu
sebeple de bir sosyal
güvenlik yöntemidir. ‹lk akla
gelen ve en yayg›n olan›
iflsiz kalan kiflinin
karfl›laflt›¤› gelir kesilmesini
telafi etmek üzere iflsiz
kald›¤› sürece iflsizlik
ödene¤i verilmesidir. Pasif
istihdam politikalar›n›n
amac› iflsizli¤in kifli ve
toplum üzerinde yarataca¤›
olumsuz etkilerin (gasp ve
h›rs›zl›k baflta olmak üzere
suç iflleme e¤iliminin
artmas›, kötü al›flkanl›klar
edinme ve kendine, yak›n
çevresine ve di¤er insanlara
zarar vermesini önleme gibi)
ortaya ç›k›fl›n› engellemektir. 



• ‹flsizlik sigortalar› fon esas›na göre kurulduklar› için iflsiz kalmadan önce be-
lirli bir süre prim ödemifl olmas› flart› aran›r (bu süre asgari 1 y›lla 3 y›l ara-
s›nda de¤iflir). 

• ‹flsizlik ödene¤inden faydalanabilmek için mutlaka kendi istek ve iradesi d›-
fl›nda iflten ç›km›fl olmas› gerekir. ‹flveren taraf›ndan iflten ç›kar›lma, sa¤l›k
sebepleri veya iflten ayr›lmak için hakl› ve geçerli bir sebebi olmak genellik-
le aranan flartlard›r.

• ‹flsizlik ödene¤i, sigortal›n›n prim ödedi¤i süre dikkate al›narak 6 ay ile 2 y›l
aras›nda de¤iflebilir. Bu süreye ra¤men ifl bulamayanlar genellikle sosyal si-
gorta sistemi d›fl›nda sa¤lanan iflsizlik yard›mlar›ndan faydalan›rlar.

• ‹flsizlik sigortas›n›n insanlar› tembelli¤e sevk etmemesi için ödenek oranlar›
düflük tutulur. Çok zaman iflsizlik ödene¤i alma süresi uzad›kça ödene¤in
miktar› da azalt›l›r. 

‹flsizlik sigortas›ndan yap›lan iflsizlik ödemeleri, niçin iflsizlik süresi uzad›kça azalt›l›r?

Aile Ödenekleri: Di¤er sosyal risklerden farkl› olarak aile ödenekleri (aile yar-
d›mlar›, çocuk paras›), çocuk sahibi olanlar›n, çocuklar›n bak›m ve e¤itim giderle-
rini dolay›s›yla aile gelirinin yetersiz kalmas› ve yoksulluk riskinin ortaya ç›k›fl› ile
ilgilidir. Sosyal güvenlik sistemleri, çocuk paras› olarak bilinen ödeme ile ailenin
gelir yetersizli¤ini gidermeye çal›fl›r. Aile ödenekleri uygulamalar›na ilk olarak 19.
yüzy›l›n sonlar›nda rastlanmas›na ra¤men gerçek anlamda geliflmesi 1930’lu y›llar-
da yaflanan büyük kriz ortam›nda ve ‹kinci Dünya Savafl› sonras› sosyal refah dev-
leti anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›¤› dönemde olmufltur (ILO, 2011: 203-207). 

Aile ödenekleri sigortas› ülkenin nüfus ve gelir da¤›l›m› politikalar› ile çok ya-
k›ndan ilgilidir. Birçok ülkede nüfus politikalar›n›n bir parças› olarak ve genellikle
de nüfus art›fl›n› teflvik etmeye yönelik politikalar›n arac› olarak kullan›l›r. Çocu-
¤un bir sosyal risk olarak kabul edilmesi, çocu¤un üretken güç olarak gelecek dö-
nemlerde toplumun üretim gücünün devaml›l›¤›n› sa¤layacak unsur olarak görül-
mesi sonucu olmufltur. Sistemin özünde çocu¤un bir toplumsal varl›k olarak görül-
mesi, bak›m ve e¤itim ihtiyac›n›n yaln›zca biyolojik anne ve babas›na b›rak›lma-
mas› düflüncesi vard›r (Alper, 2009: 47-48). Aile ödenekleri sigortas› bir anlamda
toplumun gelece¤ini sigorta-güvence alt›na almaktad›r.

Aile ödenekleri sigortas›ndan sa¤lanan temel yard›m çocuk paras› verilmesidir.
Bu ödeme, çocuk say›s›na ba¤l› olarak sabit, artan veya azalan miktarlarda verile-
bilir. Genellikle 16-18 yafl›na kadar ancak e¤itim flart›na ba¤l› olarak 20-25 yafl›na
kadar uzat›labilir. E¤er çocuk özürlü ve özel e¤itim ve bak›ma muhtaç ise daha
uzun süreler için bu ödemenin yap›lmas› söz konusu olabilir. Geliflmekte olan ül-
kelerde e¤itim ve sa¤l›k standartlar›n› yükseltmek, vatandafll›k ve demokrasi bilin-
cini gelifltirmek üzere belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine ba¤l› olarak
(okula gitme, meslek kursu alma gibi) flartl› olarak verilebilir. 

Aile ödenekleri sigortas› kapsam›nda sa¤lanan sosyal güvenlik garantisinin
kapsam› zaman içinde de¤iflme göstermifl çocuk paras› d›fl›nda da ödemeler yap›l-
maya bafllanm›flt›r. Çocuk paras›na ilaveten veya ondan ayr› olarak do¤um paras›,
emzirme yard›m› (süt paras›) yap›lmas›, kira yard›m›, çocuk bak›m hizmeti veya
paras› gibi do¤rudan ödemeler yan›nda ayni yard›mlar yap›lmas› (g›da, giyim, ço-
cuk bezi, k›rtasiye vb.) da söz konusu olmufltur (Seyyar, 2005: 17). Bu sigorta ko-
lunun olmad›¤› ülkelerde ise efl ve çocuklar›n durumuna ba¤l› olarak vergi muafi-
yeti veya vergi indirimi gibi dolayl› gelir transferleri de yap›labilmektedir. 
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Bak›m Sigortas›: ILO’nun 102 say›l› Sözleflmesinde yer almayan, ilk defa 1995
y›l›nda Almanya’da uygulanmaya bafllayan bir sosyal sigorta koludur (Seyyar, 2009:
40). Bak›m ihtiyac›; aile fertlerinden biri veya birkaç›n›n bedeni ve akli sa¤l›k du-
rumundaki yetersizlik dolay›s›yla temel insani ihtiyaçlar›n› (beslenme, temizlik-tu-
valet vb) ve toplumsal hayata kat›l›m› kendi yetenekleri ile karfl›layamamas› duru-
mu olarak tarif edilmekte ve bu durumda ortaya ç›kan bak›ma ihtiyaç duyma
(muhtaçl›k hâli) durumu da bir sosyal risk olarak tarif edilmifltir. Bak›m sigortas›,
bak›m ihtiyac› dolay›s›yla ola¤an hayat›n› sürdürmekte zorlanan kiflilere ihtiyaç
duyduklar› hizmetin sunulmas› veya bu hizmetleri sat›n alarak temin etmelerini
sa¤layacak nakdi ödemelerin yap›lmas›d›r. Bu sigorta kolundan sa¤lanan haklar; 

• Bak›ma muhtaç kiflilerin ihtiyaç duydu¤u periyodik bak›m hizmetlerinin uz-
man kiflilerce sa¤lanmas›, 

• Bak›m ihtiyac›n›n sat›n al›narak temini için bak›m ihtiyac›n›n derecesine gö-
re bak›m paras› alt›nda ödeme yap›lmas›,

• Bak›m ihtiyac›n›n di¤er aile fertlerince sa¤lanmas› hâlinde bak›m› gerçeklefl-
tirenlere bak›m paras› ödenmesi,

• Bak›ma muhtaç kiflinin sürekli bak›m›n› gerçeklefltiren kiflinin geçici süreler-
le ayr›lmas› hâlinde (izne ç›kma, hastalanma vb.) geçici süre ile bak›m hiz-
meti sunulmas›,

• Bak›m ihtiyac›n›n evde gerçeklefltirilememesi hâlinde sa¤l›k kurumlar›nda
gerekirse yat›l› olarak gündüz-gece bak›m hizmetlerinin sunulmas›,

• Bak›m ihtiyac› duyan kiflinin bak›m›n› kolaylaflt›racak araç ve gereç yard›m›
yap›lmas› olarak s›ralanabilir (Seyyar, 2005: 42). Nüfusun yafllanmas› ve yafl-
l› nüfusun artan bak›m ihtiyac›, çekirdek aileye geçifl ve aile içi bak›m›n güç-
leflmesi, tek ebeveynli ailelerin art›fl›, ço¤unlukla kad›nlar taraf›ndan yerine
getirilen ev içi bak›m hizmetlerinin kad›n›n çal›flma hayat›na kat›l›m›n›n art-
mas› ile zay›flamas› (Dilik, 1998 ve O¤lak, 2007: 72) günümüz toplumlar›n-
da bak›m sigortas›na olan ihtiyac› art›rm›flt›r.

Bak›m sigortas› ile ilgili ilk ve kapsaml› çal›flmalar Ali Seyyar taraf›ndan gerçeklefltirilmifl-
tir. Yazar›n doktora tezi olarak gerçeklefltirdi¤i çal›flma daha sonra Bak›ma Muhtaçlar›n
Sosyal Güvenli¤i (1999) ad› ile Sakarya Üniversitesi taraf›ndan kitap olarak yay›mlanm›fl-
t›r. Yazar›n sonraki y›llarda ayn› konuda çok say›da kitap ve makale niteli¤inde yay›n› ç›k-
m›flt›r. Benzer ve kapsaml› bir çal›flma da Sema O¤lak taraf›ndan yine doktora tezi olarak
bafllanan çal›flma Evde Bak›m Hizmetleri ve Bak›m Sigortas› (2007) ad› ile kitap olarak ya-
y›mlanm›flt›r.
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Sosyal güvenlik terimini ve kapsam›n› tan›mla-

mak.

Sosyal politikan›n en kapsaml› arac› olarak sos-
yal güvenlik, kendisini meydana getiren kelime
anlam›ndan hareket etmek gerekirse, insanlar›n
istek ve iradeleri d›fl›nda meydana gelen ve on-
lar› muhtaç duruma düflüren tehlikelerin zararla-
r›ndan kurtar›lma garantisi olarak tarif edilebilir.
Tehlikeler; sebeplerine, sonuçlar›na ve süreleri-
ne ba¤l› olarak çeflitli flekillerde s›n›fland›r›labilir.
Ancak ILO, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsa-
m›na alaca¤› tehlikeleri (sosyal riskleri) 9 olarak
belirlemifltir. Bunlar; hastal›k (iki ayr› sigorta ko-
lu), ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›, anal›k, yafl-
l›l›k, malullük, ölüm, iflsizlik ve aile gelirinin ye-
tersizli¤i olarak belirlemifltir. 1990’l› y›llarda bun-
lara bak›m ihtiyac› da dahil olmufltur. 
ILO taraf›ndan say›lan tehlikeleri kapsam›na alan
sosyal güvenlik anlay›fl›na dar anlamda sosyal
güvenlik, sebebi ne olursa olsun muhtaçl›k ve
yoksulluk yaratan bütün tehlikeleri kapsam›na
alan ve koruma garantisi sa¤layan sosyal güven-
lik anlay›fl›na da genifl anlamda sosyal güvenlik
denilmektedir. Sosyal güvenlik sistemleri; çal›fl-
ma gücü kayb›, gelir kesilmesi ve gider art›fllar›n-
dan kaynaklanan yoksullu¤u ortadan kald›r›r. 

Geleneksel ve modern sosyal güvenlik yöntemleri-

ni ay›rt etmek.

Sosyal güvenlik ihtiyac›n› karfl›lamak için geliflti-
rilen yöntemlerin geleneksel ve modern yöntem-
ler olarak ayr›lmas› metedolojik bir ay›r›md›r.
Modern (günümüz) sosyal güvenlik yöntemleri,
sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyac›n› kar-
fl›lamak için gelifltirilmifltir. Bu ihtiyac›n ortaya
ç›kmas›na, ilk insandan o döneme kadar geliflti-
rilen yöntemlerin etkisini kaybetmesi ve zay›fla-
mas› neden olmufltur. Bireysel tasarruflar, aile içi
yard›mlaflma, komfluluk ve akrabal›¤a ba¤l› yar-
d›mlaflma, dinî sosyal yard›mlar ve vak›f benzeri
kurulufllar arac›l›¤› ile yap›lan yard›mlar gelenek-
sel yöntemlerdir. Sosyal yard›mlar olarak da tarif
edilen bu yard›mlar›n yeri, miktar› ve süresi be-
lirli olmad›¤› gibi muhtaç olan›n talep etme hak-
k› yoktur. Modern sosyal güvenlik yöntemleri
sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik harca-

malar›d›r. Her ikisi de kanunlarla düzenlenen,
devlet garantisi alt›nda koruma sa¤layan yöntem-
lerdir. Sosyal sigortalar primlerle, kamu sosyal
güvenlik harcamalar› vergilerle finanse edilir.

Sosyal sigortalar›n temel özelliklerini ve özel si-

gortalardan farklar›n› ay›rt etmek.

Sosyal sigortalar, günümüz sosyal güvenlik sis-
temlerinin en önemli aya¤›n› oluflturur. Avustral-
ya, Yeni Zelanda ve bir ölçüde Kanada ve baz›
‹skandinav Ülkeleri d›fl›nda bütün ülkelerde sos-
yal güvenlik garantisi sa¤laman›n temel yöntemi
olarak benimsenmifltir. Finansman›n›n primlerle
sa¤lanmas› en önemli avantaj›d›r. Bunun yan›n-
da; devlet taraf›ndan kurulmas› ve devletin ga-
rantör olmas›, finansmana kat›lan taraflar›n karar
ve yönetim süreçlerinde yer almas›, ödenen prim-
lerle sa¤lanan haklar aras›nda bir iliflki kurmas›,
bütün bunlar›n ötesinde herkesin kapsama gir-
me zorunda olmas› en önemli özellikleridir.
Özel sigortalar, sosyal sigortalarla ayn› teknik
üzerine infla edilmifl kurumlar olmakla birlikte;
iste¤e ba¤l› olmalar›, ödenen primle sa¤lanan
fayda aras›nda çok güçlü bir ba¤ kuruldu¤u için
geliri yeniden da¤›tma fonksiyonunun olmama-
s›, yaln›zca kat›lanlar›n prim ödemesi, sigorta flir-
ketlerinin kâr amac› gütmesi, kapsama al›rken
yafl, cinsiyet ve sa¤l›k durumu gibi farkl›l›klar›
esas alarak risk farkl›laflt›rmas›na gitmesi özel si-
gortalar› sosyal sigortalardan ay›ran özelliklerdir.
‹ki teknik aras›ndaki temel farklar, sosyal sigor-
talar›n niçin özellefltirilemeyece¤inin de cevab›n›
oluflturmaktad›r. 

Özet
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Sosyal sigortalar›n kifliler bak›m›ndan kapsam›n›

aç›klamak.

Sosyal sigortalar, primli rejimler olarak adland›-
r›ld›¤› için mutlaka çal›flan, geliri olan ve prim
ödeyebilecek kifliler sigortal› olabilir. Ancak, bu
s›n›rland›rma sosyal güvenli¤in herkesi kapsama
alma hedefine çok ayk›r› de¤ildir. Çünkü sosyal
sigortalar primi çal›flan kifliden al›r ancak koru-
ma garantisini prim ödeyen sigortal›n›n eflini, ço-
cuklar›n› ve hatta ana-babas›n› da kapsama ala-
cak flekilde genifl tutar. Buna ra¤men, çal›flma-
yan ve geliri olmayanlarla yetersiz geliri olanlar
bak›m›ndan ortaya ç›kan kapsam bofllu¤u, vergi-
lerle finanse edilen kamu sosyal güvenlik harca-
malar› ile giderilir. 
Sosyal sigortalar, bütün çal›flanlar› kapsama al-
may› hedeflemekle birlikte mali ve idari bak›m-
dan bu mümkün de¤ilse; sanayi sektöründen
bafllayarak ba¤›ml› çal›flanlar› önce kapsama al›r.
Bunu hizmetler ve tar›m sektörü takip eder. Ay-
n› flekilde, flehirlerde büyük iflyerlerini öncelikle,
tar›mda ve k›rsal kesimdekileri daha sonra kap-
sama al›r. 

Sosyal sigorta sisteminin sa¤lad›¤› sosyal güven-

lik garantisinin kapsam›n› özetlemek.

Sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar, çal›flma gü-
cü kayb›, gelir kesilmesi ve gider art›fl› ile ilgili
zararlar› karfl›lar. Sigorta kollar› aç›s›ndan bu za-
rarlar› ve sa¤lanan garantiyi de¤erlendirmek ge-
rekirse: Hastal›k, ifl kazalar› ve meslek hastal›kla-
r›, anal›k, malullük sebebiyle ortaya ç›kan çal›fl-
ma gücü kayb›n› karfl›lamak için sa¤l›k hizmeti
temin eder. Hastal›k, anal›k, ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar› ile iflsizlik sebebiyle ortaya ç›kan
geçici süreli gelir kayb›n› telafi etmek üzere ifl
göremezlik ödene¤i sa¤lar. Malullük, yafll›l›k ve
ölüm gibi uzun vadeli tehlikeler hâlinde sigorta-
l›lara veya ölmüflse hak sahiplerine bu durumla-
r› devam etti¤i müddetçe gelir veya ayl›k ba¤lar.
Ailenin sahip oldu¤u çocuk dolay›s›yla karfl›laflt›-
¤› gider art›fl› aile ödenekleri sigortas›ndan ço-
cuk paras› ile karfl›lan›r. Sosyal sigortalar, bir ve-
ya birkaç defa ortaya ç›kan harcamalar (süt para-
s›, do¤um paras›, cenaze paras›, yol masraflar›
gibi) nakdi ödemelerde bulunur. 

4
N
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5
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1. Sosyal güvenlik terimi ilk defa hangi ülkede ç›kar›-
lan bir Kanunda kullan›lm›flt›r?

a. Almanya
b. ‹ngiltere
c. Avusturya
d. Amerika Birleflik Devletleri 
e. Fransa

2. Afla¤›dakilerden hangisi ILO’nun Sosyal Güvenli¤in
Asgari Normlar› Sözleflmesinde yer alan sosyal güvenlik
tehlikelerinden biri de¤ildir?

a. Malullük
b. Bak›m ihtiyac›
c. ‹flsizlik
d. Anal›k
e. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›

3. Afla¤›dakilerden hangisi, geleneksel sosyal güvenlik
tekniklerinden biri olarak de¤erlendirilemez?

a. Aile içi yard›mlaflma
b. Bireysel tasarruflar
c. Dini sosyal yard›mlar
d. Vak›flar arac›l›¤›yla yap›lan yard›mlar
e. Kamu sosyal güvenlik harcamalar›

4. Afla¤›dakilerden hangisi, bir sosyal güvenlik sistemi-
nin kapsam›nda olanlar için tamamlay›c› sosyal güven-
lik yöntemi olarak de¤erlendirilebilir?

a. Özel sa¤l›k sigortas› kapsam›nda dotora muaye-
ne olma 

b. Anal›k sigortas›ndan süt paras› alma
c. ‹flsizlik sigortas›ndan ödenek alma
d. Malullük sigortas›ndan rehabilitasyon hizmetleri

alma
e. Ölen sigortal›n›n hak sahiplerine ayl›k ba¤lan-

mas›

5. Almanya’dan sonra ilk sosyal sigortalar› kuran sana-
yileflmifl Avrupa ülkesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹ngiltere
b. Fransa
c. Rusya
d. Avusturya
e. Belçika

6. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal sigortalar›n özellikle-
rini yans›tan ilkelerden biri de¤ildir?

a. Zorunluluk ilkesi
b. Finansmana kat›l›m ilkesi
c. Özerk yönetim ilkesi
d. Kamu sigortas› olma ilkesi
e. Karfl›l›ks›z olma ilkesi

7. ILO’nun Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Sözlefl-
mesine göre, bir ülkede sosyal güvenlik sisteminin var-
l›¤›ndan bahsedebilmek için toplam nüfusun en az %
kaç› kapsama al›nm›fl olmal›d›r?

a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50

8. Afla¤›daki sigorta kollar›ndan hangisi, ülkelerin siyasi
rejimi ve geliflmifllik seviyesi dikkate al›nmaks›z›n, hemen
hemen bütün ülkelerde var olan sigorta koludur?

a. ‹flsizlik sigortas›
b. Anal›k sigortas›
c. Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortas›
d. Aile ödenekleri sigortas›
e. Bak›m sigortas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi, hastal›k sigortas›ndan sa¤-
lanan sosyal güvenlik haklar›ndan biri de¤ildir?

a. ‹laç ve iyilefltirme araçlar›n›n temini
b. Protez araç ve gereçlerinin temini
c. Yurt içinde veya yurt d›fl›na sevkle ilgili masraf-

lar›n karfl›lanmas›
d. Sigortal›ya çal›flamad›¤› günler için ödenek ve-

rilmesi
e. Sigortal›ya ayl›k ba¤lanmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi iflsizlik sigortas›ndan sa¤lanan
haklarla ilgili özelliklerden biri olarak de¤erlendirilemez?

a. ‹flsiz kalmadan önce belirli süre prim ödemifl olma
b. Kendi istek ve iradesi d›fl›nda iflsiz kalma
c. ‹flverenin iflten ç›karmas›
d. ‹flsizlik süresi uzad›kça iflsizlik ödene¤inin mik-

tar›n›n art›r›lmas›
e. ‹flsizlik sigortas› ödenekleri ile prim ödenen süre

aras›nda iliflki kurulmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Ahmet A¤ar: Emekliye Bu Zulüm Niye?

Ülkemizde oluflumundan beri s›k›nt›lar çeken Sosyal
Güvenlik Kurumu meseleleri hakk›nda bu konunun uz-
manlar›ndan Sosyal Güvenlik Müflaviri Ahmet A¤ar’dan
çarp›c› aç›klamalar geldi. Bugüne kadar sosyal güven-
lik dendi¤inde akl›m›za gelen ne zaman emekli olabili-
rim? Sorusunun d›fl›nda da sorular›n ve sorunlar›n oldu-
¤unu vurgulayan A¤ar, bunlardan 1. önemli konunun
Sosyal Güvenlik Destek Priminin kesilmesi konusu ol-
du¤unu söylüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorun-
lar› ve bu kapsamda vatandafllar›m›zdan gelen sorular-
la ilgili olarak Müflavir Ahmet A¤ar ile yapt›¤›m›z çarp›-
c› röportaj:
Sosyal Güvenlik denince ya da Sosyal Güvence de-

nince vatandafl›n akl›na ne gelmeli sizce? Bu ko-

nunun uzman› olarak neler anlatmak istersiniz?

Sosyal güvenlik denince akla önce tabi ki k›sa ad›yla
SGK, yani Sosyal Güvenlik Kurumu gelmeli. Çünkü SGK
Kurumsal bir kimliktir ve anayasada ifadesini bulan sos-
yal devlet onunla vücut bulmaktad›r. Bu nedenle sosyal
güvenlik ve sosyal güvence ile SGK kavram› özdefltir.
Ayr›ca güvence alt›na al›nan risklerin gerçekleflmesi du-
rumunda devlet güvencesidir, devletin flefkat elidir. ‹n-
sanlar hastal›kta ve sa¤l›kta, gençken veya yafll› iken,
ölüm an›nda bile bu Kavrama ve bu Kuruma ba¤l›d›r.
Ayr›ca Sosyal Güvenlik denince, akla, çocuk daha an-

ne karn›nda iken bafllayan ve ölece¤i tarihe kadar de-
vam eden ve herkesin içinde bulundu¤u yaflam›n bir
parças› olarak akla gelir. Sosyal güvenlik, her kesin ve
her kesimin do¤umundan ölümüne kadar yaflam› bo-
yunca ihtiyaç duydu¤u bir sistemin de ad›d›r. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vatandafllara, bizle-

re sundu¤u hizmetler konusunda bize neler söyle-

mek istersiniz? Bu konuda kurumun eksikliklerin-

den de bize örnekler verebilir misiniz? En az›ndan

sizin gördü¤ünüz kadar›yla.

Yukar›da belirtti¤im üzere sosyal güvenlik bir risk yö-
netimidir. Bu riskler; hastal›k, anal›k, ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar›, iflsizlik, yafll›l›k, malullük ve ölüm’dür.
Bahse konu riskler gerçekleflmeden önce insanlar si-
gorta primi, genel sa¤l›k sigortas› primi, sosyal güven-
lik destek primi adlar› alt›nda prim ödeyerek bu siste-
me dâhil olurlar. Çal›flanlar; iflçiler, esnaflar ve memur
kavramlar›n› ifade eden 4/a, 4/b ve 4/c maddeleri ile
güvence alt›ndad›r. Ayr›ca isteyen herkes çal›flmadan
da iste¤e ba¤l› sigorta primi ödeyerek hem emekli ola-

bilmekte ve sa¤l›k güvencesine kavuflabilmektedir. 
Yukar›da gündeme gelmesi gerekir dedi¤iniz Sos-

yal Güvenlik Destek Primi konusunu açabilir misi-

niz? Nedir bu mesele vatandafl bu konunun nere-

sinde?

Emeklilerden kesilmekte olan Sosyal Güvenlik

Destek Primi ile ilgili konu flöyledir: 

1- Bilindi¤i gibi, sosyal güvenlik kurumlar›ndan
emekli ayl›¤› almakta iken, emekli ayl›¤› ile geçi-
nemedi¤i için sigortal› bir iflte çal›flanlardan, ald›k-
lar› ücretleri üzerinden % 30 oran›nda SGDP (Sos-
yal Güvenlik Destek Primi) kesilmektedir. Bu prim
% 7,5 iflçi hissesi, % 22,5 iflveren hissesi olarak ke-
silmekte ve SGK’ya ödenmektedir.

2- Emekli olduktan sonra bofl oturmak istemeyip, bir
bakkal, manav vs. dükkân› açarak kendi nam ve
hesab›na ba¤›ms›z olarak çal›flanlardan, SGK’dan
almakta olduklar› emekli ayl›klar›ndan her ay % 15
oran›nda SGDP kesilmektedir.

3- Yine emekli olduktan sonra bir flirket kuran veya
kurulu bir flirkete ortak olanlar›n da almakta ol-
duklar› emekli ayl›klar›ndan di¤erleri gibi % 15
oran›nda SGDP kesilmektedir.

Emekli iken gerek kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flan ve ge-
rekse bir flirket orta¤› olarak çal›flanlar aras›nda olsun
yüzlerce, binlerce iflçi çal›flt›rmak suretiyle istihdam ya-
ratan, milyonlarca sigorta primi ve vergi ödeyen insan-
lar ve flirketler vard›r. Kendilerine hiçbir yarar sa¤la-

mad›¤› hâlde, s›rf çal›flt›klar› için emekli ayl›klar›ndan

SGDP ad› alt›nda kesinti yap›lmas› yanl›flt›r ve büyük

bir haks›zl›kt›r. 

Ancak, çal›flan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Pri-
mi ad› alt›nda kesilen bu primin, ifl kazas› ve meslek has-
tal›¤› hâli hariç, hiçbir maddi yarar› bulunmamakta ve
gelece¤e ait bir faydas› veya avantaj› da olmayacakt›r. 
Bu bak›mdan, emekli iken çal›flt›¤› için ayl›klar›ndan ve
ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi, bir
nevi “Emekliyi Cezaland›rma Primi” niteli¤indedir. Oy-
saki, yap›lmas› gereken fley, çal›flan ve üreten emeklile-
ri cezaland›rmak de¤il, bilakis maddi yönden taltif ede-
rek, çal›flmaya ve üretmeye teflvik etmektir. Böylece,
bir yandan istihdam›n ve üretimin artmas› ve bir di¤er
yandan da iflsizli¤in azalmas›nda olumlu sonuçlar sa¤-
lanm›fl olacakt›r. 

Yaflam›n ‹çinden

“
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Emeklilerden Kesilen SGDP ‹fl Kazalar› Hariç Hiç

Bir Yarar Sa¤lam›yor:

fiöyle ki;
• Hastalanmalar› veya kad›n iflçinin do¤um yapmas› ne-

deniyle istirahatl›/raporlu olduklar› günlere ait istira-

hat paras› (geçici ifl göremezlik ödene¤i) ödenmez. 
• Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmifl süreler, si-

gortal›l›k süresinden say›lmaz

• Bu çal›flma süreleri hizmetlerin birlefltirilmesin-

de dikkate al›nmaz, 

• SGDP olarak ödenen bu primlerin toptan öde-

mesi yap›lmaz, yani geri verilmez.

• ‹flyerinden ayr›ld›ktan kifliye veya ölümünden son-
ra hak sahiplerine iade edilmez. 

Peki % 30 ve % 15 oranlar›nda al›nan bu primler

ne ifle yara ve neye faydas› var? 

SGDP ad› alt›nda al›nan bu primler, sadece ve sadece,
çal›fl›rken meydana gelecek ifl kazas› veya meslek has-
tal›¤› haklar›ndan yararlanmak için gereklidir ve bunun
için al›nmaktad›r.
Mademki, al›nan SGDP ifl kazas› veya meslek hastal›¤›
haklar›ndan yararlanmak için al›nan bir primdir. O hâl-
de, 5510 say›l› Kanunda ifl kazas› ve meslek hastal›¤›
primi olan ve yap›lan iflin ifl kazas› ve meslek hastal›¤›
bak›m›ndan gösterdi¤i tehlikenin a¤›rl›¤›na göre % 1 ila
% 6,5 oranlar›nda al›nmas› gerekir. Aksi takdirde, emek-
li olup çal›flanlardan % 15 ve % 30 oranlar›nda al›nmak-
ta olan Sosyal Güvenlik Destek Priminin neye karfl›l›k
al›nd›¤›n›n tatmin edici bir izah› yap›lamaz.

Kaynak: http://www.odatv.com/emekliye-bu-zulum-
niye-0901121200 (Eriflim Tarihi 17.01.2012)

1. d Yan›t›n›z yanl›fl, ise “Terim Olarak Sosyal Gü-
venlik” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Tehlikelerle Mücadele Ve
Sosyal Güvenlik” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Geleneksel Sosyal Güven-
lik Yöntemleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sigorta Kollar› ‹tibar›yla
Kapsam” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Sigortalar›n Tarihi
Geliflimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal Sigortalar›n Özellik-
leri ve Özel Sigortalar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kifliler Bak›m›ndan Sosyal
Sigortalar›n Kapsam›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ünite ‹çinde Yer Alan 5.2
Numaral› Tabloyu” yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Hastal›k Sigortas›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “‹flsizlik Sigortas›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”



148 Sosyal  Pol i t ika

S›ra Sizde 1

Genifl anlamda sosyal güvenlik, yaln›zca (hastal›k, ifl
kazalar›, yafll›l›k ve ölüm gibi) belirli sosyal risklere kar-
fl› de¤il, sebebi ne olursa olsun fertler ve aileleri için
muhtaçl›k ve yoksulluk yaratan her türlü sebebe karfl›
koruma garantisi sa¤lar. 

S›ra Sizde 2

ILO, 102 say›l› Sosyal Güvenli¤in Asgari Normlar› Söz-
leflmesi’nde 9 sosyal güvenlik tehlikesi belirtmifltir. Bun-
lar; hastal›k (tedavi edici hizmetler ve gelir kesilmesi
olarak 2 ayr› tehlike olarak kabul edilmektedir), ifl ka-
zalar› ve meslek hastal›klar›, anal›k, malullük, yafll›l›k,
ölüm, iflsizlik ve çocuk say›s›na ba¤l› olarak aile geliri-
nin yetersizli¤i fleklinde s›ralanm›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Sosyal güvenlik teknikleri, bireysel ve toplu (kollektif)
teknikler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Bireysel teknikler
insanlar›n kendi idareleriyle ve isteyerek kendi sosyal
güvenliklerini sa¤lamak için gelifltirdi¤i teknikleri, top-
lu teknikler ise toplum olarak bir arada yaflaman›n ge-
re¤i olarak karfl›l›kl› yard›mlaflma ve ifl birli¤i esas›na
dayan›larak gelifltirilen teknikleri oluflturur. 

S›ra Sizde 4

Kamu sosyal güvenlik programlar› insanlara yaflad›kla-
r› toplum içinde insan haysiyetine yarafl›r seviyede bir
sosyal koruma sa¤larlar. Baz› insanlar çal›fl›rken sahip
olduklar› standard› korumak isteyebilirler ve kamu
programlar›n›n garantisini yetersiz görebilirler. Devlet-
çe sa¤lanan sosyal güvenlik garantisinin üzerine ç›kma-
ya yönelik her ilave tedbir tamamlay›c› sosyal güvenlik
garantisi sa¤lar ve insanlar›n al›flt›klar› hayat standard›-
n› hastal›k ve yafll›l›k dönemlerinde de devam ettirme-
lerine imkân verir.

S›ra Sizde 5

ILO, küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› iflsizlik art›fl›, ge-
lir da¤›l›m›n›n bozulmas› ve yoksullu¤un artmas› gibi
temel sosyal politika sorunlar›n›n çözümünde sosyal
güvenli¤i en kapsaml› sosyal politika arac› olarak gör-
mektedir. 

S›ra Sizde 6

Almanya, sanayileflme tecrübesini ‹ngiltere’den ve di-
¤er K›ta Avrupas› ülkelerden daha yo¤un yaflamas›na
ra¤men devletçi sosyal politikalar uygulayan ilk ülke-
dir. Sosyal sigortalar›n ilk defa bu ülkede kurulmas› da
bu devletçi politikalar›n sonucudur. 

S›ra Sizde 7

Sosyal sigortalar›n özerk yönetim ilkesi, sistemin içinde
yer alan sosyal taraflar›n sosyal sigorta kurumlar›n›n
yönetimine kat›lmas›n› ifade eder. Sosyal sigortalar›n
genel kurullar› ve yönetim kurullar›nda devlet temsilci-
lerinin yan› s›ra sigortal›lar ve iflverenlerin de temsilci-
leri yer al›r. Hangi sosyal taraf›n ne oranda ve nas›l tem-
sil edilece¤i bir ülkeden di¤erine de¤iflir ancak mutlaka
üç taraf›nda yönetimde yer ald›¤› bir yap› vard›r. 

S›ra Sizde 8

‹htiyaç faktörüne göre, kendilerini tehlikelerin zararla-
r›ndan korumada en zay›f ve güçsüz olanlar öncelikle
kapsama al›n›r. Buna göre ba¤›ml› çal›flanlar ba¤›ms›z
çal›flanlara göre; küçük iflyerlerinde düflük ücretle çal›-
flanlar büyük iflyerlerinde yüksek ücretle çal›flanlara gö-
re ve sendikas›z iflçiler sendikal› ve toplu sözleflme hak-
k›na sahip olan iflçilere göre daha önce kapsama al›n›r-
lar.

S›ra Sizde 9

Yafll›l›k sigortas›, sosyal sigortalar›n en fazla say›da kifli-
ye ayl›k ba¤lad›¤› ve en fazla harcama yap›lan sigorta
kolunu oluflturur. Sistem mali krize girdi¤i zaman mali-
yetleri azaltmak için önce bu sigorta kolunun harcamala-
r›n› azaltan müdahaleler yap›l›r ve bu da genellikle emek-
lilik yafl›n›n yükseltilmesi fleklinde kendini gösterir.

S›ra Sizde 10

‹flsizlik sigortas›na yönelik en önemli elefltiri, iflsizlik
ödene¤i alanlar›n bir daha çal›flmak istememesi ve tem-
belli¤i teflvik etmesidir. Bunu önlemek için al›nan ted-
birlerden biri de ödenek süresi uzad›kça miktar›n› azalt-
mak, geliri azalan kiflinin ifl piyasas›na dönme istek ve
arzusunu canl› tutmakt›r. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Sosyal d›fllanma kavram› ve tarihi geliflimini aç›klayabilecek,
Sosyal d›fllanman›n nedenlerini ve biçimlerini de¤erlendirebilecek,
Sosyal içerme politikalar›n› tan›mlayabilecek,
Ayr›mc›l›k kavram›, türleri ve çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤› aç›klayabilecek,
Ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin düzenlemeleri tan›mlayabilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz.
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SOSYAL DIfiLANMA

Sosyal D›fllanma Kavram›, Tarihsel Geliflimi 
Sosyal d›fllanma konusunda genel kabul görmüfl bir tan›m bulunmamaktad›r. Kav-
ram kiflilere, zamana, toplumlara, ülkelere, ulusal ve uluslararas› örgütlere göre
farkl›l›k göstermektedir. “Sosyal d›fllanma toplumun bir parças› olma anlam›na ge-
len sosyal bütünleflmenin karfl›t› olarak ele al›nd›¤›nda; sivil, siyasi, ekonomik ve
sosyal vatandafll›k haklar›ndan mahrum olma ve edilme durumu olarak tan›m-
lanmaktad›r. Buna göre; sosyal d›fllanma toplumla bireyin sosyal bütünleflmesini
sa¤layan sosyal, ekonomik ve siyasi sistemlerin tümünden k›smen veya tamamen
yoksun olma dinamik sürecini ifade etmektedir” (Çak›r, 2002: 84). Bir baflka tan›-
ma göre “sosyal d›fllanma, belirli bireylerin veya gruplar›n yap›sal ve/veya kiflisel
nedenlere ba¤l› olarak mekânsal anlamda olmasa da sosyal kat›l›m anlam›nda
tamamen veya k›smen içinde yaflad›klar› toplumun d›fl›nda kalmalar› ve toplum-
daki yurttafll›¤a iliflkin üretim, tüketim, tasarruf, siyasi, sosyal nitelikteki normal
eylemlere kat›lamamalar›d›r” (Sapancal›, 2005(2): 53). Sosyal d›fllanma göreceli,
çok boyutlu ve dinamik bir süreci ifade etmektedir. Farkl› zamanlarda, farkl› top-
lumlarda, farkl› anlamlar ça¤r›flt›rmaktad›r. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir-
den fazla alanda karfl›lafl›lan sosyal sorunlarla ilgili oldu¤undan, sosyal politika d›-
fl›ndaki bilim dallar›n›n da ilgi alan›na girmektedir. Ayr›ca sosyal d›fllanma kiflilerin
temel gereksinimlerini karfl›layamamalar›ndan bafllayarak toplumla olan ba¤lar›n›n
kopmas›na kadar uzanan dinamik bir süreci ifade etmektedir (Sapancal›, 2005(2):
54; fiahin, 2010: 72). 

Sosyal d›fllanma kavram› ilk olarak Fransa’da kullan›lm›flt›r. Bu ülkede 1960’l›
y›llarda yoksullardan ideolojik biçimde d›fllanm›fl olarak söz edilmifltir. 1974 y›l›n-
da Sosyal ‹fllerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› görevini de yapm›fl olan Rene Leno-
ir taraf›ndan yaz›lan bir kitapta d›fllanm›fllar ekonomik büyümenin sonuçlar›ndan
yararlanamayan kifliler olarak belirtilmifltir. Lenoir d›fllanm›fllar›n sadece yoksul ki-
flilerden oluflmad›¤›n›, daha genifl bir kitleyi kapsad›¤›n›, Frans›z nüfusunun
%10’unun toplumdan d›fllanm›fl oldu¤unu belirtmifltir. Lenoir’e göre zihinsel ve fi-
ziksel engelliler, intihar e¤ilimliler, hasta-bak›ma muhtaç yafll›lar, istismar edilen
çocuklar, ilaç ba¤›ml›lar›, suçlular, tek ebeveynli aileler, sorunlu aileler, marjinal
kifliler, asosyal kifliler ve di¤er sosyal uyumsuz kifliler sosyal d›fllanm›fllar› olufltur-
maktad›r. Lenoir ayr›ca bu kiflilerin sosyal koruma d›fl›nda kalan sosyal gruplar ol-

Sosyal D›fllanma-Ayr›mc›l›k
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duklar›n› da ifade etmifltir. Sosyal d›fllanman›n Fransa’da sorun olarak kabul edil-
mesinde 1970’li y›llarda ekonomik büyümenin yavafllamas› önemli rol oynam›flt›r.
1970’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren ülkede sosyal d›fllanma ile mücadeleye yöne-
lik politikalar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. 1980’li y›llarda sosyal refah devletinin kri-
ze girmesi ve artan sorunlar kavram›n daha fazla önem kazanmas›na neden olmufl-
tur. Bu dönemde d›fllanma kavram› farkl› sosyal dezavantajlardan söz edilirken
kullan›lm›fl, artan iflsizlik, gecekondulaflma, aile yaflam›ndaki köklü de¤ifliklikler
gibi yeni sosyal sorunlarla iliflkilendirilmifltir. 1990’l› y›llarda Fransa Devlet Planla-
ma Örgütü sosyal d›fllanma konusunda genifl kapsaml› çal›flmalar yapm›flt›r. 

Fransa’n›n ard›ndan di¤er Avrupa ülkelerinde de sosyal d›fllanma kavram ve
politika olarak kabul görmüfltür. Bu ülkelerde 1980 sonras› artan iflsizlik, uluslara-
ras› göç, refah devletinin gerilemesi kavrama duyulan ilginin artmas›nda önemli
rol oynam›flt›r. Anglo-Sakson gelene¤e sahip olan ‹ngiltere’de sosyal d›fllanma ko-
nusunda çal›flmalar ancak 1990’lar›n bafl›nda bafllam›fl, ‹flçi Partisi hükümetinin gi-
riflimleri bu geliflmede etkili olmufltur. Avrupa’da kavram birbirinden oldukça fark-
l› flekillerde kullan›lmaktad›r. Anglo-Sakson gelene¤i sosyal d›fllanmaya birey, Ka-
ra Avrupas› sosyal grup aç›s›ndan yaklaflmakta, ortak bir tan›m yapmak güçlefl-
mektedir. Bu nedenle “Avrupa Birli¤i (AB), sosyal ve kültürel d›fllanmaya vurgu
yapan Frans›z yaklafl›m›n›n unsurlar› ile gelir eflitsizli¤i ve maddi d›fllanmaya odak-
lanm›fl olan Anglo- Sakson gelene¤ini birlefltirmeye çal›flarak sosyal d›fllanmay› ye-
niden kuramsallaflt›rm›flt›r. Bu yeni yaklafl›mla yurttafll›k haklar› kullan›larak Fran-
s›z ve Anglo-Sakson gelenekleri uzlaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.” 

ABD’de ise d›fllanm›fl gruplar s›n›falt› kavram› ile ifade edilmektedir. Sosyal d›fl-
lanma kavram› s›n›rl› bir kullan›m alan›na sahiptir. S›n›falt› kavram› ise yoksulluk-
tan çok yasa d›fl›l›k, uyuflturucu kullan›m›, evlilik d›fl› çocuklar, iflsizlik ve okul ba-
flar›s›zl›¤›n› anlatmaktad›r. ABD’de sosyal d›fllanma sorunundan en fazla etkilenen-
ler siyahlar, yasa d›fl› yolla ülkeye göç eden Orta ve Latin Amerikal›lar, Asyal›lar,
Güneydo¤u Asyal›lar›n büyük bölümü, Kuzey Amerika yerlileridir. Geliflmekte olan
ülkelerde de sosyal d›fllanma kavram› s›n›rl› bir kullan›m alan›na sahiptir. Asya, Af-
rika ve Latin ülkelerinde d›fllanma genellikle yoksullukla efl anlamda kullan›lmakta-
d›r. Arap ülkelerinde ise sosyal d›fllanma marjinalite olarak görülmektedir. Bu ülke-
lerde d›fllanma kalk›nma ile birlikte de¤erlendirilmekte, d›fllanman›n kiflinin kendi
kusurundan kaynakland›¤› kabul edilmektedir (Sapancal›, 2005(1): 13-22).

Sosyal d›fllanma ile yoksulluk kavramlar› kimi zaman birbirleri yerine ayn› an-
lamda kimi zaman birbirinden farkl› kavramlar olarak kullan›lmaktad›r. Bu konu-
da literatürde görüfl birli¤i bulunmamaktad›r. Bir görüfle göre sosyal d›fllanma ye-
ni bir kavram de¤ildir. Yoksulluk kavram›n›n yeniden adland›r›lm›fl fleklidir. Di¤er
bir görüfle göre sosyal d›fllanma yoksulluktan farkl› daha genifl kapsaml›, dinamik
ve çok boyutludur. Sosyal d›fllanmay› yoksullu¤u da içeren genifl bir kavram ola-
rak kabul edenler yan›nda yoksullu¤un sonucu veya nedeni olarak kabul edenler
bulunmaktad›r. Sosyal d›fllanman›n daha genifl kapsaml› olmas›n›n nedeni d›fllan-
m›fl olan kiflilerin her zaman yoksul olmamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Yoksul
olmayan kifliler de toplumdan d›fllanm›fl olabilmekte veya kendilerini d›fllanm›fl
hissedebilmektedirler. Sosyal d›fllanma ve yoksullu¤un birbirinden farkl› oldu¤unu
ileri sürenlere göre sosyal d›fllanman›n temelinde yoksulluk sorunu olmakla birlik-
te d›fllanma sadece gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikten ve baz› toplumsal gereksi-
nimlerin karfl›lanamamas›ndan kaynaklanmamaktad›r (fiahin, 2010: 74-76). 
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Sizce sosyal d›fllanma ile yoksulluk ayn› anlama gelen kavramlar m›d›r?

Sosyal D›fllanman›n Nedenleri 
Sosyal d›fllanmaya ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, davran›flsal, co¤rafi, kiflisel
birçok faktör veya sorun yol açabilmektedir. Kiflilerin konuya bak›fl aç›s›na, sosyal
d›fllanman›n ülkelere göre alg›lan›fl biçimine ba¤l› olarak nedenler de¤iflebilmek-
tedir. Bu do¤rultuda geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde sosyal d›fllanman›n ne-
denleri birbirinden farkl›l›k göstermektedir. Kiflilerin sahip olduklar› yafl, cinsiyet,
›rk, dil, medeni durum gibi farkl›l›klar ayn› ülke içinde dahi sosyal d›fllanman›n ne-
denlerini farkl›laflt›rabilmektedir. Sosyal d›fllanman›n neden ve biçimlerinin birbiri
ile iç içe geçmifl olmas› da sorun yaratabilmektedir (Sapancal›, 2005(1): 65). 

‹ngiltere’de 1997 y›l›nda kurulan Sosyal D›fllanma Birimi, sosyal d›fllanman›n
yap›sal nedenlerini iki grupta toplam›flt›r. ‹lk grup ekonomik ve sosyal özelli¤e sa-
hip olup üç farkl› alt neden grubundan oluflmaktad›r. Bunlar endüstriyel yeni ya-
p›lanma, aile yap›s›nda de¤iflim, toplumsal parçalanma ve de¤iflimdir. ‹kincisi grup
hükümet politikalar›n›n, çal›flma yöntemlerinin ve koordinasyonun sa¤l›kl› iflleme-
mesi sonucu ortaya ç›kan baflar›s›zl›ktan kaynaklanmaktad›r. Bunlar da mülkiyetin
belirsiz yap›s›, sosyal yard›m ve sübvansiyonlar›n fazlal›¤›, kamu politikalar›n›n
ters, kas›tl› olmayan beklenmeyen yönde oluflan etkileri, kurumlar aras› eflgüdü-
mün yetersiz olmas›, sektörler aras› ifl birli¤inin s›n›rl› kalmas›, yetersiz veri topla-
ma ve analiz, haklar ve sorumluluklar aras›nda ba¤lant›n›n kesilmesi fleklindedir.

AB Komisyonu sosyal d›fllanman›n kurumsal/yap›sal nedenlerini dört grupta
toplamaktad›r. Bunlardan ilki, iflgücü piyasas›ndaki de¤iflimdir. Buna küresellefl-
me, teknolojik geliflmeler ve üretim sisteminin yeniden yap›lanmas› efllik etmekte-
dir. ‹kinci neden bilgi teknolojisindeki geliflmeler ve bilgi toplumunun geniflleme-
sidir. Üçüncü neden nüfusun yafllanmas›, do¤um oran›n›n düflmesi, aile ve toplum
yap›s›nda ortaya ç›kan de¤iflim, iç ve d›fl göçler, etnik, dinî ve kültürel farkl›l›klar-
da görülen art›fl gibi sosyo-demografik de¤iflikliklerdir. Dördüncü neden ise eko-
nomik ve sosyal geliflmelerin, bölgesel ve co¤rafi ön yarg›lar ile kutuplaflmalar
oluflturmas›d›r. 

Literatürde araflt›rmac›lar›n bak›fl aç›s›na göre nedenler farkl›laflabilmektedir.
Atkinson ve Kintrea sosyal d›fllanman›n temel kurumsal nedenlerini anlatmak ama-
c›yla iskelet bir yap›dan söz etmektedir. Bu yap› dört kurumsal alt sistemin baflar›-
s›zl›¤›na veya yetersizli¤ine vurgu yapmaktad›r. Bu alt sistemler kentsel bütünlefl-
menin teflvik edilmesinde rol oynayan demokratik ve hukuki sistemler, iktisadi bü-
tünleflmenin geliflimine destek veren iflgücü piyasalar›, sosyal bütünleflmenin des-
teklenmesini sa¤layan sosyal refah sistemi, kifliler aras›nda bütünleflmeyi sa¤layan
aile ve topluluk fleklinde s›ralanmaktad›r. Bu alt sistemlerden birinin yetersiz veya
baflar›s›z olmas› sonucunda ise sosyal d›fllanma oluflmaktad›r. Ancak bir alt sistem
di¤erini tetiklemekte, böylece zincirleme reaksiyon oluflmakta, bu durum d›fllan-
may› daha karmafl›k hâle getirmektedir (Özgökçeler, 2006: 71-72,76). 

Sosyal d›fllanma kavram›n›n ortaya ç›kt›¤› dönem, bu dönemde ekonomik, sos-
yal, siyasal alanda yaflanan yap›sal de¤iflimler dikkate al›nd›¤›nda; sosyal d›fllanma-
n›n temelde birbirine ba¤l› ve karfl›l›kl› etkileflim içinde olan birçok nedene ba¤l›
oldu¤u görülmektedir. Bunlar aras›nda küreselleflme, Keynezyen politikalardan
Neoliberal politikalara geçifl (ulus devletlerin rolünün azalmas›, özellefltirme, kamu
harcamalar›n›n azalmas›), Fordist üretim sisteminden esnek üretim sistemine geçifl,
gelir da¤›l›mda artan adaletsizlik; iflgücü piyasalardaki köklü de¤iflim (iflsizlikteki
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art›fl, esneklik uygulamalar› ve buna ba¤l› olarak iflgücünün çekirdek ve çevre ifl-
gücü olarak bölünmesi, kurals›zlaflt›rma ), artan eflitsizlik (gelir da¤›l›m›, istihdam,
e¤itim, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma, siyasi ve kültürel faaliyetlere kat›lmada
artan eflitsizlik ), iç göç ile uluslararas› göçteki art›fl, hukuki aksakl›klar, ayr›mc›l›k
(cinsiyet, yafl ve etnik ayr›mc›l›k ve di¤erleri), aile yap›s›ndaki de¤iflim say›labilir
(Özgökçeler, 2006: 78; Sapancal›, 2005(1): 65-126).

Sosyal d›fllanma riski yüksek olan kifli ve gruplar ise ülkelere göre farkl›laflabil-
mektedir. Ancak bunlar genel olarak iflsizler, vas›fs›z iflçiler, yoksullar, toprak sahibi
olmayanlar, okuma yazma bilmeyenler, engelliler, suçlular, tek ebeveynli aileler, ço-
cuklar, diplomas›z gençler, kad›nlar, göçmenler, mülteciler ve az›nl›klar fleklinde s›-
ralanmaktad›r. Siyahlar, kad›nlar, engelliler, yafll›lar, ›rk, cinsiyet, din, dil, etnik kö-
ken gibi özellikleri nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤rayanlar sosyal d›fllanmadan daha fazla
etkilenmektedirler. AB, yoksulluk ve sosyal d›fllanma riski yüksek olan gruplar›;
uzun dönemli iflsizler, tek ebeveynli aileler, yaln›z yaflayan ve kad›n olan yafll›lar,
çok çocuklu ve yafll›lara sahip aileler, yoksul çocuklar, göçmenler, baflta Romanlar
olmak üzere di¤er etnik gruplar, engelliler, evsizler, insan ticareti kurbanlar›, bak›m
evlerinde yaflayanlar, geçimlik tar›m yapan aileler ve toplumsal cinsiyete dayal› ay-
r›mc›l›¤a u¤rayan kad›nlar olarak kabul etmektedir (http://www.belge-
ler.com/blog/152n/cinsiyet_esasli_ayrimciligin_insan_kaynaklar›-yönetimine-etkile-
ri_the_effects_of_gender_discrimination_human_resources Eriflim Tarihi 6.2.2012). 

Sosyal D›fllanma Biçimleri
Sosyal d›fllanma kavram›n›n unsurlar›na ba¤l› olarak literatürde farkl› sosyal d›fllan-
ma biçimlerine rastlanmaktad›r. Ancak üzerinde en fazla durulan d›fllanma biçim-
leri aras›nda ekonomik d›fllanma, mekânsal d›fllanma, kültürel d›fllanma ve siyasi
d›fllanma yer almaktad›r.

Ekonomik D›fllanma 
Kiflilerin temel gereksinimlerini karfl›layacak gelirden yoksun olmalar› ekonomik
d›fllanmay› ifade etmektedir. Ekonomik d›fllanman›n temelinde iflsizlik veya düzen-
li bir gelire sahip olmama yatmaktad›r. ‹flsizlik özellikle uzun süreli iflsizlik kiflinin
kendini toplumun de¤ersiz bir üyesi olarak hissetmesine neden oldu¤u gibi ayn›
zamanda kifliyi ve ailesini yeterli ve düzenli bir gelir elde etme olana¤›ndan yok-
sun b›rakt›¤› için sosyal hayata kat›l›m›n› büyük ölçüde güçlefltirmektedir. Ancak
kiflinin bir ifle sahip olmas› kadar yapt›¤› iflin niteli¤i de ekonomik d›fllanmaya yol
açabilmektedir. Düflük ücret karfl›l›¤›, her türlü sosyal güvenceden uzak kay›t d›fl›
veya standart d›fl› çal›flma da ekonomik d›fllanmaya yol açmaktad›r. Bu nedenle
ancak bir ifl veya mal varl›¤› ile insan onuruna yarafl›r bir yaflam düzeyi sa¤layacak
düzenli gelire sahip olmak ekonomik d›fllanmay› önleyebilmektedir. Günümüzde
ekonomik d›fllanman›n belirlenmesinde genelde yoksulluk ve iflsizlikle ilgili gös-
tergeler kullan›lmaktad›r. AB de uzun süreli iflsizlik ekonomik d›fllanmada kullan›-
lan bir göstergedir (Çak›r, 2002: 86). Uzun süreli iflsizlikten en fazla etkilenen grup-
lar ise kad›nlar, göçmenler, az›nl›klar ve gençlerdir. 

Mekânsal D›fllanma 
Çeflitli nedenlerle belli mekânlara ulaflmada ve bu mekânlardan yararlanmada so-
runlar›n bulunmas› mekânsal d›fllanmay› ifade etmektedir. Mekânsal d›fllanma iç
içe geçmifl iki özelli¤e sahiptir. Bunlardan ilki; toplumun kifliyi yaflad›¤› mekân ve-
ya co¤rafya nedeniyle d›fllamas›, ayr›mc›l›¤a tabi tutmas›d›r. Di¤eri ise kiflinin bi-
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reysel/hanesel maddi kaynaklara ulaflma olanaklar›ndan ba¤›ms›z olarak, yaflad›¤›
yerdeki kamu hizmetlerinin niteli¤i ve niceli¤i nedeniyle, toplumsal yaflam›n içine
tam anlam›yla girememesidir. 

Kültürel D›fllanma 
Ekonomik nedenlerden ba¤›ms›z olarak, toplumsal ve kültürel yaflama kat›lmama
durumu kültürel d›fllanmay› ifade etmektedir. Farkl› din/mezhep veya etnik kö-
kenden gelmek, farkl› cinsel yönelime sahip olmak kültürel d›fllanmaya yol aç-
maktad›r. Bu durumdaki kiflilerin toplumsal yaflamdaki etkinliklere al›nmamas›,
onlara farkl› davran›fllarda bulunulmas›, onlar›n sürekli engellenmesi kültürel d›fl-
lanmaya örnek oluflturmaktad›r.

Siyasi D›fllanma 
Çeflitli nedenlerle vatandafll›k haklar›n› özellikle hukuki ve siyasi haklar› tam ola-
rak kullanamama veya siyasi yaflama kat›l›m›n do¤rudan veya dolayl› olarak engel-
lenmesi siyasi d›fllanmay› ifade etmektedir. Bu durum belli kesimlerin kamusal ala-
na güvenlerini kaybetmesi, siyasetten uzaklaflmas› veya siyaset karfl›t› bir tutum içi-
ne girmelerine neden olmaktad›r (Adaman ve Keyder: 9-10) 

Sizce siyasi d›fllanmadan en çok hangi gruplar etkilenmektedir?

Sosyal ‹çerme Politikalar› 
Günümüzde sosyal d›fllanma uluslararas› örgütlerin gündeminde yer alan önemli
bir konudur. Bu konuda Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), Birleflmifl Milletler Kal-
k›nma Program› (UNDP), Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), Birleflmifl Milletler E¤itim
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) çeflitli çal›flmalar yürütmektedirler (Özgökçeler,
2006: 13). Sosyal d›fllanma 1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren AB’nin de gündemine
girmifltir. Bu do¤rultuda 1990 y›l›nda Avrupa Toplulu¤u Komisyonu taraf›ndan
Sosyal D›fllanmayla Mücadelede Ulusal Politikalar Gözlemevi kurulmufltur. Sosyal
d›fllanman›n AB düzeyinde önem kazanmas›nda sosyal d›fllanman›n sosyal ve si-
yasi sorunlara yol açaca¤› düflüncesi önemli ölçüde etkili olmufltur. Maastricht An-
laflmas›’na III. Ek Sosyal Politika Protokolü ve Sosyal Politika Antlaflmas›’nda Top-
lulu¤un kullanabilece¤i yetkiler bölümünde sosyal d›fllanma sorununa ilk defa res-
mî bir belgede aç›k bir biçimde yer verilmifltir. Amsterdam Antlaflmas›’nda da sos-
yal d›fllanma ile mücadelenin AB’nin temel hedefi oldu¤una hukuki çerçevede
aç›kl›k getirilmifltir. Bu alanda AB düzeyinde uyumlaflt›rma öngörülmemifl ancak
üye ülkeler aras›nda ifl birli¤inin teflvik edilmesi amaçlanm›flt›r. Antlaflman›n 136.
ve 137. maddelerinde ise sosyal d›fllanmaya vurgu yap›lm›flt›r. 136. maddede sos-
yal d›fllanma ile mücadele Birli¤in amaçlar› aras›nda belirtilmifl, bu amaçlara ulafl›-
labilmesi için 137. maddede Konsey’e sosyal d›fllanma ile mücadele edecek yara-
t›c› yaklafl›mlar gelifltirme ve bu konudaki deneyimleri de¤erlendirme görevi veril-
mifltir. AB’de gerçek anlamda sosyal içerme (sosyal d›fllanma ile mücadele) strate-
jisi 2000 y›l›nda yap›lan Lizbon Zirvesi ile bafllat›lm›flt›r. Zirvede 2010 y›l›na kadar
yoksulluk ve sosyal d›fllanman›n ortadan kald›r›lmas› için kararl› flekilde mücade-
le edilmesi hedefi belirlenmifltir. Zirvede sosyal içerme için Aç›k Koordinasyon
Yöntemi’nin benimsenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu yöntem ile üye ülkeler kendi ulu-
sal uygulamalar›n› AB’nin sosyal politikadaki hedeflerine dönüfltürme taahhüdü al-
t›na girmifllerdir. Aç›k Koordinasyon Yöntemi, iflçi ve iflveren örgütleri ile sivil top-
lum örgütlerinin kat›l›m›n› da öngörmektedir (Sapancal›, 2005(2): 61-64; Sapanca-
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l›, 2007: 59, 83). 2000 y›l›nda yap›lan Nice Zirvesi’nde Avrupa Birli¤i Temel Haklar
fiart› kabul edilmifltir. Bu flart›n 34. maddesinde AB’nin sosyal d›fllanma ve yoksul-
lukla mücadele için yeterli kayna¤› olmayan herkese sayg›n bir yaflam sa¤lamak
amac›yla topluluk hukuku ve ulusal hukuk uygulamalar›ndan kaynaklanan kural-
lar gere¤ince sosyal yard›m ve konut hakk›n› tan›y›p gözetece¤i belirtilmifltir (Me-
tin, 2012: 132). Nice Antlaflmas› ise sosyal politika alan›nda mevcut durumu devam
ettirme yaklafl›m›n› benimsemifltir (Sapancal›, 2005(2): 64). 

Sosyal içerme politikalar› ülkelere göre farkl›l›k göstermekte, ülkelerin sosyal
modeline göre de¤iflebilmektedir. Örne¤in Anglo-Sakson ülkelerde sosyal içerme
politikalar›nda özel sektör, ‹skandinav ülkelerinde devlet, gelenekçi güney Avru-
pa ülkelerinde aile ön plana ç›kabilmekte ancak her rejimin kendi içinde de fark-
l›l›klar bulunabilmektedir. Ancak genelde sosyal d›fllanman›n önlenmesi, d›fllan-
m›fl kiflilerin toplumla yeniden bütünlefltirilmesi ve temel haklar›n gelifltirilmesi
amac›na yönelik politikalar üretilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Sosyal d›fllanman›n önlenmesine yönelik politikalar aras›nda en dikkat çeken
güvenceli asgari gelir veya asgari gelir güvencesidir (Sapancal›, 2005(1): 209). Gü-
venceli asgari gelir genel olarak “ toplumdaki yoksul ve mevcut yaflam biçiminden
d›fllanm›fl kiflilerin asgari olarak geçim olanaklar›na kavuflturulmas› ve toplumla
olan ba¤lar›n›n güçlendirilmesi amac›yla devlet taraf›ndan yap›lan sosyal yar-
d›mlar fleklinde tan›mlanmaktad›r” (Gökçeo¤lu Balc›, 2010). Güvenceli asgari ge-
lir sosyal güvenlik sisteminin korunmas› ve sistemdeki boflluklar›n doldurulmas›
amac›yla kullan›lmaktad›r. Günümüzde Avrupa ülkeleri d›fl›nda Güney Afrika ve
Brezilya gibi ülkelerde de uygulanmaya bafllanm›flt›r (Metin, 2012: 130). Güvence-
li asgari gelir baz› ülkelerde sosyal içerme politikalar› aras›nda kullan›lan ulusal as-
gari ücretten farkl›d›r. Ayr›ca di¤er sosyal yard›mlardan farkl› olarak belli bir ne-
den aranmadan yoksulluk efli¤inin alt›nda kalan tüm kiflilere yap›lan genel nitelik-
te bir sosyal yard›md›r. Bu sosyal yard›m karfl›l›ks›z olarak veya çal›flma kofluluna
ba¤l› olarak verilebilmektedir. Güvenceli asgari gelir, her ülkenin hukuki düzenle-
melerinde farkl› flekilde adland›r›lmakta, uygulanma flekli her ülkenin hukuk siste-
mine göre de¤iflmektedir (Gökçeo¤lu Balc›, 2010). Örne¤in, Portekiz’de güvence-
li asgari gelirden yararlanabilmek için asgari sosyal sigorta emeklilik gelirinin alt›n-
da bir gelir düzeyi esas al›nmaktad›r. Buna göre; iki yetiflkinden oluflan ailelerde
asgari emeklilik gelirinin %100’ü, üç yetiflkinden fazla kifliden oluflan ailelerde bu-
na ek olarak ayn› gelirin %70’i ayr›ca her çocuk için ayn› gelirin %50’sinin topla-
m›ndan oluflan bir asgari gelir düzeyi belirlenmifltir. Bu durumda nakit gelir deste-
¤i bu miktarla ailenin geliri aras›ndaki fark› kapatacak biçimde düzenli olarak
ödenmektedir. ‹talya’da 1998 Bütçe Kanunu ile yürürlü¤e konulan, 2000 y›l›ndaki
Sosyal Yard›m Sistemi Reformu Kanunu ile öngörülen kesin uygulamaya kadar, bir
dizi yasama hükmüyle tan›mlanan, güvenceli asgari gelirden kiflilerin yararlanma-
lar› için iflsiz, iflçi, emekli, yafll› gibi belirli bir kategoriye dahil olmalar› koflulu
aranmamakta, ekonomik olarak gereksinim içinde olmalar› yeterli görülmektedir.
Bu ülkede güvenceli asgari gelir uygulamas›n›n yönetimi belediyelerin sorumlulu-
¤undad›r. Gerekli kaynaklar do¤rudan Çal›flma ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›ndan
sa¤lanmaktad›r. Uygulamadan, uygulama kapsam›ndaki belediyelerden birinde
belli bir süre ikamet eden kifliler yararlanmaktad›r. Çal›flma yafl›nda ve çal›flabile-
cek durumda olup iflsiz olanlar›n ise mesleki e¤itim kursuna kat›lmalar› ve ifl tek-
liflerini kabul etmeleri gerekmektedir. Belediyeler, yard›mdan yararlanan kiflilerin
bireysel ve ailevi sorumluluklar›n› dikkate alarak kiflisellefltirilmifl entegrasyon
programlar› oluflturmakla görevlidir (Metin, 2012: 132-134). 
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Güvenceli asgari gelir kavram›n›n Frans›z hukukunda somutlanm›fl flekli asgari
tutunma geliridir. Karfl›l›ks›z olan asgari tutunma geliri 1988 y›l›nda yürürlü¤e giren
bir kanunla düzenlenmifl, daha sonra kanunda farkl› tarihlerde de¤ifliklikler yap›l-
m›flt›r. Asgari tutunma gelirinden kanuna göre 25 yafl›n üzerinde olan, kanunda ön-
görülen süre boyunca Fransa’da yaflayan ve belirli bir yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ge-
liri bulunan kifliler yararlanabilmektedir. Yard›m miktar› kiflinin özelliklerine ba¤l›
olarak de¤iflmektedir. Asgari tutunma geliri tamamlay›c› nitelikte bir politika oldu-
¤undan yard›ma hak kazanan kiflinin bütün gelir kaynaklar› hesaplanmakta, bu
kaynaklar›n asgari tutunma gelirinin alt›nda kalmas› hâlinde kendisine ayl›k olarak
karfl›l›ks›z yard›m yap›lmaktad›r. Kanun kifliye gelir deste¤i yan›nda onu d›fllanma-
n›n her flekline özellikle temel e¤itim, mesleki e¤itim, istihdam, sa¤l›k, konut ala-
n›ndaki d›fllanmaya karfl› korumaya yönelik düzenlemeler getirmektedir. Bu do¤-
rultuda kanun konut alan›nda yeni perspektifler belirlemifl, daha sonra ç›kar›lan
Konut Kanunu ile ba¤lant› kurmufltur. Kanunla örne¤in konutlar›n› asgari tutunma
gelirinden yararlananlara kiralayanlara vergiden muafiyet getirilmifltir. Kanun; yar-
d›mdan yararlanan kiflilerin sosyal görevlilerin deste¤i ile tutunma sözleflmesi çer-
çevesinde toplumla bütünleflme yönünde çaba göstermelerini öngörmektedir. Tu-
tunma sözleflmesi topluma kat›lma için öngörülen projeyi, bunun için gerekli araç-
lar›, karfl›l›kl› yükümlülükleri ve gerçeklefltirilecek faaliyetlerin takvimini belirle-
mektedir. Bu sözleflme yard›m alacak kifli ve onun bakmakla yükümlü oldu¤u kifli-
lerle yerel bir komisyon taraf›ndan imzalanmakta, sözleflmenin uygulanmas›n›n iz-
lenmesi görevli bir kifli taraf›ndan yürütülmektedir (Gökçeo¤lu Balc›, 2010) .

ABD ve Avusturalya’da Çal›flt›rma (Workfare) olarak adland›r›lan uygulamada
iflsiz, yoksul veya d›fllanm›fl bir kiflinin yard›ma veya gelire hak kazanabilmesi için
ilgili kamu kurumunun gösterece¤i bir iflte çal›flmas› zorunludur. Kiflinin çal›flma-
mas› hâlinde kendisine yap›lan yard›m veya gelir kesilmektedir. 1996 y›l›nda yasa-
laflt›r›lan Workfare program›na göre çok düflük düzeyde olan bu yard›m› alabilmek
için, kiflinin karfl›l›ks›z veya düflük bir ücretle, belediyenin veya bir derne¤in tale-
bi üzerine, toplumsal fayda sa¤layacak nitelikte bir iflte çal›flmas› gerekmektedir
(Sapancal›, 2005(1): 217). 

D›fllanm›fl kiflilerin yeniden toplumla bütünlefltirilmesini sa¤lamak amac›yla ifl-
gücü piyasas›na yönelik politikalar ile sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve içerik
olarak geniflletilmesine yönelik politikalar uygulanmaktad›r. K›s›r bir döngü olarak
ortaya ç›kan sosyal d›fllanmada iflsizlikle mücadele sosyal içerme politikalar› için-
de önemli bir yere sahiptir. ‹flsizlikle mücadele edilebilmesi için yeni ifllerin- istih-
dam alanlar›n›n yarat›lmas› ve yarat›lan istihdam›n insana yarafl›r nitelikte ol-
mas› gerekmektedir. ‹nsana yarafl›r ifl (decent work) kavram olarak ilk defa ILO’nun
1999 y›l›nda yap›lan 87. Uluslararas› Çal›flma Konferans›’na sunulan raporda evren-
sel bir hedef olarak dünya kamuoyuna sunulmufltur. Örgüte göre insana yarafl›r ifl
çal›flma yaflam›nda bireylerin temel haklar›n›n korundu¤u, yeterli bir gelir ve sos-
yal koruma sa¤layan üretken bir ifltir. ‹nsana yarafl›r iflin temel amac› dünya çap›n-
da kad›n, erkek tüm bireylere özgürlük, eflitlik, güvenlik ve sayg›nl›k koflullar›nda
insan onuruna uygun istihdam olanaklar›n›n sa¤lanmas›d›r. Burada amaç sadece
istihdam›n yarat›lmas› de¤il, ayn› zamanda bu istihdam›n veya yarat›lan iflin kabul
edilebilir olmas›d›r. Bu durumda istihdam yarat›l›rken istihdam›n niceli¤i yan›nda
niteli¤inin de birlikte düflünülmesi gerekmektedir (Ifl›¤›çok, 2011: 111-112). ‹flgücü
piyasas›na yönelik politikalardan bir di¤eri d›fllanm›fl kiflilerin istihdam edilebilme-
leri ve istihdam› koruyabilmeleri için niteliklerinin iflgücü piyasas›na uygun hâle
getirilmesidir. Bu do¤rultuda temel e¤itim, mesleki e¤itim önem kazanmaktad›r.
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Sosyal güvenlik sisteminin kapsam›n›n sosyal d›fllanm›fl gruplar› da kapsama ala-
cak flekilde geniflletilmesi ve sosyal güvenlik sistemi içinde bu gruplara yönelik hiz-
metlerin çeflitlendirilmesi d›fllanm›fl kiflilerin toplumla yeniden bütünlefltirilmesi aç›-
s›ndan önem tafl›maktad›r. Ancak sosyal d›fllanma sorunu artarken 1980 sonras› iz-
lenen Neoliberal politikalar sosyal güvenlik sisteminin kapsam ve içerik olarak ge-
niflletilmesini büyük ölçüde engellemektedir (Sapancal›, 2005(1): 227-248). Ayr›ca
sosyal güvenlik sistemi kapsam›ndaki uygulamalar ve bunlara destek olmak ama-
c›yla sivil toplum örgütleri taraf›ndan yap›lan sosyal yard›mlar, toplumsal hayata ka-
t›lmaya yard›mc› faaliyetler olsalar da sosyal içerme konusunda yetersiz kald›¤› ve
pasif nitelikte politikalar oldu¤u için elefltirilmektedirler (Gündüz, 2007: 13). 

Son y›llarda yoksulluk ve sosyal d›fllanma ile mücadelede temel haklar›n gelifl-
tirilmesi önem kazanmaya bafllam›flt›r. Özellikle BM, Dünya Bankas› gibi uluslara-
ras› örgütler yoksulluk ve sosyal d›fllanma ile mücadelede insan haklar›n›n önemi-
ni vurgulamaktad›rlar. Bu do¤rultuda ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve di¤er
uluslararas› sözleflmelerde yer alan temel haklara eriflimin sa¤lanmas› ve bu hakla-
r›n gelifltirilmesi önem kazanmaktad›r. Ancak özellikle geliflmekte olan ülkelerde
insan haklar›n›n sa¤lanmas› bu haklar›n gelifltirilmesi konusunda devletlerin yete-
rince etkili olduklar›n› söylemek güçtür (Sapancal›, 2005(1): 209-253). 

Sizce kay›t d›fl› çal›flma insana yarafl›r ifl kabul edilebilir mi?

Sosyal D›fllanma ile ilgili olarak Faruk Sapancal›’n›n Sosyal D›fllanma, (‹zmir: Dokuz Eylül
Yay›nlar›, 2005) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

AYRIMCILIK 

Ayr›mc›l›k Kavram›
‹lk olarak 1878 y›l›nda Anglo-Sakson hukukunda ve bir mahkeme karar›nda kulla-
n›lan ayr›mc›l›k kavram›n›n (Kurflun, 2006: 63) hâlen genel kabul gören bir tan›m›
bulunmamakta, farkl› tan›mlara rastlanmaktad›r. Ancak genel bir tan›m vermek ge-
rekirse; ayr›mc›l›k “toplumsal yaflamda dil, din, ›rk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yö-
nelim, özürlülük, yafl gibi nesnel olmayan faktörler temel al›narak birey ya da grup-
lara yöneltilen eflitsiz davran›fl ve uygulamalar” olarak belirtilebilir (Akp›nar, 3). 

Ço¤u uluslararas› sözleflmede ayr›mc›l›k tan›m› yap›lmam›fl ancak ayr›mc›l›k
yasaklanm›flt›r. Uluslararas› sözleflmelerden baz›lar› sadece sözleflmenin kapsam›
içinde yer alan haklar konusunda ayr›mc›l›¤› yasaklarken baz› sözleflmelerde ve
beyannamelerde yasak kapsam› bireylere tan›nan tüm haklar› kapsayacak flekilde
genifl tutulmufltur. Ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemelere genel nitelikli bir insan
haklar› sözleflmesi içinde bir hüküm olarak veya ayr›mc›l›¤› yasaklayan bir sözlefl-
mede yer verilmifltir. Genel nitelikli insan haklar› sözleflmelerinde hangi nitelikler
bak›m›ndan farkl› muamelenin ayr›mc›l›k say›laca¤›; bazen s›n›rl› olarak bazen sa-
y›l› olarak belirtilmektedir (Gül ve Karan, 2011: 9-11).

Birleflmifl Milletlerin (BM) Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›’n›n Ortadan Kald›r›lmas›na
‹liflkin Uluslararas› Sözleflmesi, sözleflmede geçen ›rk ayr›mc›l›¤› kavram›n› “ ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlarda ya da kamusal yaflam›n baflka her alan›nda, insan
haklar›n›n ve temel özgürlüklerin eflitlik koflullar›nda tan›nmas›n›, kullan›lmas›n› ve
bunlardan yararlan›lmas›n› bast›rma ya da tehlikeye koyma amac› tafl›yan ya da so-
nucu do¤uran ›rk, renk, soy ulusal ya da etnik köken üzerine dayal› her tür ay›rt et-
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me, d›fllama, k›s›tlama ya da ye¤leme” fleklinde belirtmektedir. BM’ye ait Kad›nlara
Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi ise yine sözleflme konusu ile s›-
n›rl› olarak kad›nlar hakk›nda ayr›mc›l›k kavram›n›, “erkek ve kad›n›n eflitlik teme-
line dayanarak, evlilik durumlar› ne olursa olsun, kad›nlar›n siyasal, ekonomik, sos-
yal, kültürel, kiflisel alanlarda ya da baflka her alanda insan haklar›ndan ve temel
özgürlüklerden yararlanmas›n› ya da bu hak ve özgürlüklerin tan›nmas›n› ve kulla-
n›lmas›n› tehlikeye koyma ya da kald›rma sonucu do¤uran ya da amac› tafl›yan, cin-
siyete dayal› her türlü ay›rt etme, d›fllama ve k›s›tlama” fleklinde tan›mlamaktad›r.
Sözleflmelerin uygulanmas›n› izleme ve denetleme yetkisine sahip çeflitli uluslarara-
s› organlar da ayr›mc›l›k kavram›n› tan›mlamakta, bu tan›mlar ayr›mc›l›k kavram›n›n
aç›klanmas›nda etkili olmaktad›rlar. Örne¤in, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine
göre ayr›mc›l›k kavram› “bir birey ya da gruba, uygun hakl› sebep olmaks›z›n, söz-
leflme daha elveriflli bir ifllem gerektirmese bile, bir baflkas›na oranla daha iyi dav-
ran›ld›¤› durumlar› kapsar fleklindedir (Gülmez, 2010: 222-224, 228-230).

Ortaya Ç›k›fl Biçimine Göre Ayr›mc›l›k Türleri
Ayr›mc›l›k konusunda standart bir s›n›flama söz konusu de¤ildir. Literatürde, ka-
nunlarda ve uluslararas› sözleflmelerde çok say›da ayr›mc›l›k türüne rastlanmakta-
d›r. Bu s›n›fland›rmalardan biri olan ortaya ç›k›fl biçimine göre ayr›mc›l›k türleri
aras›nda do¤rudan ayr›mc›l›k, dolayl› ayr›mc›l›k, dolay›s›yla ayr›mc›l›k, taciz, cinsel
taciz, olumlu ayr›mc›l›k, sistematik ayr›mc›l›k, çoklu ayr›mc›l›k ve ters yönlü ayr›m-
c›l›k say›labilir. 

Do¤rudan Ayr›mc›l›k (Aç›k Ayr›mc›l›k) / Dolayl› Ayr›mc›l›k 
(Örtülü Ayr›mc›l›k)
Do¤rudan ayr›mc›l›k kifliye onunla ayn› veya benzer durumda olan baflka bir kifli-
ye göre daha az olumlu davran›lmas›d›r. ‹fl baflvurusunda bulunan kifliyi cinsiyeti,
yafl›, cinsel yönelimi, ten rengi veya dinî inanc› nedeniyle ifle almamak, zencilerin
veya Roman çocuklar›n bir okula veya restauranta girmesine izin vermemek do¤-
rudan ayr›mc›l›¤a örnek olarak verilebilir. Dolayl› ayr›mc›l›k ise bir kanun veya ifl-
lemin herkese eflit flekilde uygulanmas› ancak toplumun bir bölümü üzerinde
orant›s›z etkiye sahip olmas› ile ortaya ç›kan ayr›mc›l›k türüdür. Kifliye özgü özel
bir durum nedeniyle kifliyi di¤erlerine göre dezavantajl› konuma sokan tarafs›z gö-
rünüflteki kriter ve uygulamalara dolayl› ayr›mc›l›k ad› verilmektedir. Dolayl› ay-
r›mc›l›k birbirinden farkl› konumdakilere farkl› flekilde davran›lmamas›ndan dola-
y› ortaya ç›kmaktad›r. Kad›nlar›n iflte yükselmesine engel olmak amac›yla iflin ni-
teli¤i gerektirmedi¤i hâlde B s›n›f› ehliyet flart› getirilmesi (Kurflun, 2006: 64,66),
kad›nlar›n co¤rafi mobilitelerinin düflük oldu¤u bilinmesine ra¤men iflin niteli¤i
gerektirmese bile ifle girebilmek için uzun süreli seyahat edebilme koflulunun
aranmas› dolayl› ayr›mc›l›¤a örnek olarak verilebilir.

Dolay›s›yla Ayr›mc›l›k
Dolay›s›yla ayr›mc›l›k, bir kiflinin kendisiyle ba¤lant›l› bir baflka kiflinin nitelikleri
nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤ramas›d›r. Beyaz bir kiflinin siyah bir kifli ile evli olmas›
veya Müslüman bir kiflinin Hristiyan bir kifli ile evli olmas› nedeniyle ayr›mc›l›¤a
u¤ramas› dolay›s›yla ayr›mc›l›¤a örnek olarak verilebilir. Bu örneklerde ›rk ve din
temeline dayal› bir ayr›mc›l›k söz konusudur. Ancak burada kiflinin kendisi ile de-
¤il kendisiyle ba¤lant›l› bir baflka kiflinin nitelikleri nedeniyle ayr›mc›l›¤a u¤ramas›
söz konusu olmufltur (Gül ve Karan, 2011: 17).
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Taciz-Cinsel Taciz
Taciz “›rk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik veya cinsel yönelim gibi ne-
denlerden herhangi biriyle ilgili olarak bir kiflinin onurunu zedelemek ve gözda¤›
veren, düflmanca, afla¤›lay›c›, küçük düflürücü ya da sald›rgan bir ortam yaratmak
amac› veya etkisiyle o kifli için istenmeyen bir fiil gerçeklefltirilmesidir” (Gül ve Ka-
ran, 2011: 18). Cinsel taciz ise kendi iste¤i ve r›zas› olmadan kifliye karfl› sözlü ve-
ya fiziksel olarak yap›lan sark›nt›l›k ve genel ahlaka uymayan davran›fllard›r. Arafl-
t›rmalara göre kad›nlar özel ve çal›flma yaflamlar›nda erkeklere göre daha fazla cin-
sel tacize u¤ramaktad›rlar. Geliflmifl ülkelerde kültürel yaklafl›mlara ve hukuki ge-
leneklere ba¤l› olarak cinsel taciz farkl› hukuki temellere dayand›r›lsa da ABD,
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, ‹sviçre, BM, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO),
Avrupa Birli¤i’nin (AB) 2002/73 say›l› Direktifi cinsel tacizi cinsiyet temelli ayr›m-
c›l›k olarak kabul etmektedir (Dalk›rano¤lu, 2006: 54). Cinsel taciz do¤rudan veya
dolayl› yap›labilmekte, fiziksel veya sözel nitelik tafl›yabilmektedir. Dokunma, göz
süzme, çirkin davetlerde bulunma, telefonla rahats›z etme, takip etme, aç›k f›kra
anlatma, espri yapma, resim gösterme, cinsiyetin bir ç›kar arac› olarak kullan›lma-
s› gibi davran›fllar cinsel tacize örnek olarak verilebilir. Cinsel taciz; taciz eden ki-
flinin karfl›s›ndakine gücünü ve otoritesini kabul ettirmek istemesi veya cinsel is-
teklerini d›fla vurmas›ndan kaynaklanmaktad›r (Oktay, 2001: 76). 

Olumlu (Pozitif Ayr›mc›l›k)
Kimi zaman eflit davranabilmek için kiflinin din, dil, renk, ›rk, cinsiyet, engellilik gi-
bi dezavantaj yaratan durumunu göz ard› ederek kifli lehine yap›lan davran›fl ve
uygulamalar olumlu ayr›mc›l›¤› oluflturmaktad›r (Demir, 2011: 762). Olumlu ayr›m-
c›l›k, tarihsel olarak e¤itim, istihdam, hukuk ve siyaset gibi alanlarda d›fllanm›fl
gruplar›n içerilmesini sa¤lamaya yönelik politika ve uygulamalard›r (Akp›nar, 4).
Ayr›mc›l›ktan kaynaklanan eflitsizli¤i, dezavantajl› gruplara sorunun kayna¤›na gö-
re daha farkl› haklar vererek çözmeye çal›flmaktad›r (Demirkollu, 2007: 41). Kota
yöntemi en fazla uygulanan olumlu ayr›mc›l›k yöntemidir. 

Sistematik Ayr›mc›l›k
Belirli gruplara karfl› kurumsallaflm›fl yap›lar, politikalar, uygulamalar ve gelenek-
lerdir. Belirli gruplara karfl› farkl› veya ikinci dereceden koflullar, e¤itim, ulafl›m ve
di¤er hizmetlerdeki yetersizlikler bu tür ayr›mc›l›¤a girmektedir (Y›ld›r›m, 2011:
251). Güney Afrika’da hükümet taraf›ndan 1990’lar›n ortalar›na kadar zencilere
karfl› uygulanan ›rk ayr›mc›l›¤› (apartheid) bu ayr›mc›l›¤a en önemli örnektir. 

Çoklu / Kesiflen Ayr›mc›l›k
Birden fazla ayr›mc›l›k türünün ayn› anda ihlal edilmesi ve birden fazla konuda ya-
p›lan ayr›mc›l›kt›r. Zenci bir kad›n›n hem rengi hem kad›n olmas›ndan dolay› (Kur-
flun, 2006: 69 ), engelli ve Müslüman bir erke¤in hem engelli hem dinî nedenle ay-
r›mc›l›¤a tabi olmas› çoklu ayr›mc›l›¤a örnek olarak verilebilir.

Ters Yönlü Ayr›mc›l›k
Toplumda genel olan grubun karfl› karfl›ya kald›¤› ayr›mc›l›k türüdür. Dezavantajl›
gruplara uzun süre uygulanan olumlu ayr›mc›l›k uygulamalar› sonucu bu defa ge-
nel grup üyelerinin ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n› ifade etmektedir (Y›ld›r›m, 2011: 238).
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Çal›flma Yaflam›nda Ayr›mc›l›k
Ayr›mc›l›¤›n en yayg›n flekilde görüldü¤ü yer çal›flma yaflam›d›r. Çal›flma yaflam›n-
da ayr›mc›l›k genel olarak verimlili¤i eflit olan kiflilere sadece belli bir gruba ait ol-
duklar›ndan veya özelliklerinden dolay› istihdam ve ifl olanaklar›n›n kalitesi bak›-
m›ndan eflit davran›lmamas›n› ifade etmektedir (Arslan, 2010: 17) ILO, 111 say›l›
‹stihdam ve Meslek Alan›nda Ayr›mc›l›k Sözleflmesi’nde çal›flma yaflam›nda ayr›m-
c›l›k; “istihdam ve meslek alan›nda f›rsat eflitli¤ini ortadan kald›rma ya da bozma
(sapt›rma) etkisi olan ›rk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüfl, ulusal ya da sosyal kö-
ken temeline dayal› her türlü ayr›l›k (fark) gözetme, ayr› tutma, d›fllama ya da üs-
tün tutma, ye¤leme” fleklinde tan›mlanm›flt›r (Gülmez, 2009: 127). 

Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k ülkelere, sektörlere, iflyerlerine göre farkl›l›k gös-
termektedir. Bu ayr›mc›l›¤›n ortaya ç›kmas›nda ve yayg›nlaflmas›nda öncelikle ül-
kelerin ekonomik koflullar›, sosyo-kültürel yap›s›, hukuki yap›s› ve iflgücü piyasa-
s›n›n geliflmemifl olmas› etkili olmaktad›r. Ayr›ca iflyerlerinde izlenen strateji ve po-
litikalar, örgüt kültürü, insan kaynaklar› sistemi, iflçilerin bireysel tutum ve davra-
n›fllar›, ön yarg›lar› ve alg›lamalar›, örgütsel çat›flma, iletiflim gibi iflyeri ile ilgili fak-
törler çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤›n ortaya ç›kmas›nda rol oynamaktad›r. Ülkele-
rin ekonomik, sosyo kültürel yap›s› gelifltikçe, demokratikleflme düzeyi artt›kça
farkl› dil, din, ›rk, cinsiyet gibi özelliklere sahip bireylerin ayr›mc› politikalarla kar-
fl›laflma düzeyleri azalmaktad›r. 

Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k; çal›flma yaflam›n›n tüm aflamalar›nda ifle al›n›r-
ken, ifl s›ras›nda (ücretleme, çal›flma ve dinlenme süreleri, y›ll›k izinler, perfor-
mans de¤erlendirme, terfi, e¤itim) ve iflten ayr›l›rken ortaya ç›kmaktad›r.

Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k iflçilerin motivasyonunun ve iflyerinde verimlili-
¤inin azalmas›na, iflyerinde güç dengelerinin bozulmas›na, adalet duygusunun za-
y›flamas›na, iletiflimin bozulmas›na, iflçi devir h›z›n›n artmas›na, vas›fl› iflgücünün
iflyerinden ayr›lmas›na, iflyeri ve ülke imaj›n›n bozulmas›na neden olmaktad›r. ‹fl-
yerindeki ayr›mc›l›¤a karfl› iflçilerin genelde sessiz kald›klar›, hukuki yollara bafl-
vurmad›klar› görülmektedir. Birçok iflçi ayr›mc›l›¤a boyun e¤erek iflyerinde çal›fl-
maya devam ederken, bir bölümü iflten ayr›lmak zorunda kalmakta, bu durum ise
ayr›mc›l›¤›n giderek artmas›na yol açmaktad›r (Demirel, 2011: 83,68, 82). 

Çal›flma yaflam›nda en çok karfl›lafl›lan ayr›mc›l›k türlerini ise ›rk, renk, ulusal
veya etnik köken, din ve siyasi görüfle dayal› ayr›mc›l›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤›, yafl
ayr›mc›l›¤› ve engelli ayr›mc›l›¤› oluflturmaktad›r. Ayr›ca cinsel yönelim, ücret ay-
r›mc›l›¤› gibi farkl› nedenlere dayal› ayr›mc›l›k türleri de bulunmaktad›r.

Irk, Renk, Soy, Ulusal veya Etnik Köken, Din ve Siyasal Görüfle
Dayal› Ayr›mc›l›k
‹nsanlar do¤ufltan itibaren ›rk, renk, dil, köken, din gibi farkl› özelliklere sahiptir.
Bu özellikler tüm toplumlarda zenginlik olarak alg›lanmak yerine ayr›mc›l›k konu-
su olmaktad›r. BM ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesi “herkes hiçbir
yönden, özellikle ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüfl ya da baflka her türlü gö-
rüfl, ulusal ya da etnik köken, servet, do¤um ya da baflka her durum yönlerinden
ayr›m gözetilmeksizin, bu Bildirge’de duyurulan tüm haklardan ve özgürlüklerden
yararlanabilir” fleklinde düzenleme yaparak kiflilerin bu özelliklerinden dolay› ay-
r›mc›l›¤a u¤ramalar›n› yasaklam›flt›r. BM’ye ait Din ya da ‹nanca Dayanan Tüm
Hoflgörüsüzlük ve Ayr›mc›l›k Biçimlerinin Kald›r›lmas›na ‹liflkin Bildirge’de de din
ve inanç temeline dayanan her türlü hoflgörüsüzlük ve ayr›mc›l›k yasaklanm›flt›r
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(Gülmez, 2009: 50,104). Ancak konu ile ilgili tüm uluslararas› sözleflmelerde ve
ulusal düzenlemelerde ayr›mc›l›k yasa¤› getirilmesine ra¤men uygulamada her
alanda özellikle çal›flma yaflam›nda bu nedenlere dayal› olarak ayr›mc›l›k devam
etmektedir. ABD’de siyahlar›n, ‹ngiltere’de Asya kökenli ‹ngilizlerin, Fransa’da Ku-
zey Afrikal›lar›n, Yunanistan’da Makedonlar›n ve Bat› Trakya Türklerinin, ‹rlanda
Cumhuriyeti’nde Protestanlar›n, Kuzey ‹rlanda’da Katoliklerin (Demir, 2011: 763-
765), 11 Eylül 2001 tarihinden sonra Müslümanlar›n ABD ve Avrupa ifl piyasas›n-
da çal›flma yaflam›n›n her aflamas›nda karfl›laflt›klar› ayr›mc›l›k etnik ve dinî ayr›m-
c›l›¤a örnek olarak verilebilir. 

Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›
Cinsiyet ayr›mc›l›¤› bir kiflinin bir kad›na/erke¤e cinsiyetine dayal› olarak bir kad›-
na/erke¤e davrand›¤› veya davranaca¤›ndan daha olumsuz veya daha az olumlu
davranmas› (do¤rudan ayr›mc›l›k) ve/veya biçimsel olarak eflitlikçi görünen davra-
n›fl ve uygulamalar›n sonradan kad›n/erkek üzerinde ayr›mc› etkiler yaratmas›
(Dolayl› ayr›mc›l›k) olarak tan›mlanmaktad›r (Arslan, 2010: 39). Cinsiyet ayr›mc›l›-
¤› farkl› cinsel yönelimleri olan kiflilere yönelik ayr›mc›l›¤› da içermekte veya fark-
l› cinsel yönelime sahip kiflilere yap›lan ayr›mc›l›k cinsel yönelim ayr›mc›l›¤› ola-
rak s›n›fland›r›lmaktad›r. 

Engelli Ayr›mc›l›¤›
Engelli ayr›mc›l›¤›, kiflilerin fiziksel, zihinsel, psikolojik veya duygusal rahats›zl›k-
lar› nedeniyle di¤er kiflilere göre dezavantajl› bir konumda olmalar›n› ifade et-
mektedir. BM Engelli Kiflilerin Haklar› Sözleflmesi; engele dayal› ayr›mc›l›k kavra-
m›n› “engele dayanan ayr›mc›l›ktan siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ya da
baflka alanlarda tüm insan haklar›n›n ve tüm temel özgürlüklerin, baflkalar›yla
eflitlik temelinde, tan›nmas›n›, kullan›lmas›n› ya da bu hak ve özgürlüklerden ya-
rarlan›lmas›n› tehlikeye koyma ya da hiçe indirgeme amac› tafl›yan ya da sonucu
do¤uran engele dayal› her tür ayr›m, d›fllama ya da k›s›tlama anlafl›l›r. Engele da-
yal› ayr›mc›l›k, makul düzenlemelerin reddedilmesini de kapsamak üzere, tüm
ayr›mc›l›k biçimlerini kapsar” fleklinde tan›mlam›flt›r. Sözleflme bu tan›mla engel-
lilere yönelik her türlü ay›r›mc›l›¤› yasaklam›flt›r (Gülmez, 2009: 101). Çal›flma ya-
flam›nda engelli ayr›mc›l›¤› dolayl› ve do¤rudan ayr›mc›l›k olarak iki flekilde orta-
ya ç›kmaktad›r. Do¤rudan ayr›mc›l›k ile engellinin engelli olmayan kifliden daha
az ilgi görmesi; dolayl› ayr›mc›l›k ile engelli kiflilerin bafla ç›kamayacaklar› durum-
larda ortaya ç›kan ve onlar›n sosyal eflitlikten d›fllanarak haks›zl›¤a u¤ramas› ifa-
de edilmektedir (Demir, 2011: 770).

Yafl Ayr›mc›l›¤›
Yafl ayr›mc›l›¤›, Eurolink taraf›ndan “ayr›mc›l›k için yafl›n kullan›m›n›n haks›z oldu-
¤u ve yafll› iflçilere haks›z muamele durumunda uygulan›r” fleklinde tan›mlanmak-
tad›r. Yafl ayr›mc›l›¤› ile kifli hem özel hem de çal›flma yaflam›nda karfl›laflabilmek-
te ancak çal›flma yaflam›nda daha belirgin flekilde görülmektedir. Tan›mda sadece
yafll› iflçilerden söz edilmesine karfl›l›k çal›flma yaflam›nda yafl ayr›mc›l›¤› yafll› iflçi-
ler yan›nda genç iflçiler için de söz konusu olmaktad›r. Ancak yafl s›n›r› ülkelere
göre de¤iflmekle birlikte belli bir yafl›n üzerindeki iflçiler, genç iflçilere göre daha
fazla yafl ayr›mc›l›¤›na u¤ramaktad›rlar (Baybora, 2010: 37-38, 40). Yafl ay›r›mc›l›-
¤›nda; iflverenler bir taraftan gençleri belli bir ifl deneyimine sahip olmad›klar› için
ifle almazken di¤er taraftan ifl tecrübesi olan yafll› iflçileri de verimlilikleri düflük,
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yeniliklere kapal› olduklar› için ifle almaktan kaç›nmakta veya iflten ç›karmaktad›r-
lar. ‹fle alma s›ras›nda iflverenlerin ifl gerekleri ile ba¤lant›l› olmaks›z›n ifl ilanlar›na
alt veya üst yafl s›n›r› koymalar›, kriz s›ras›nda yafll› iflçilerin öncelikle iflten ç›kar›l-
mas› veya onlar›n erken emeklili¤e zorlanmas›, iflte yükselme s›ras›nda k›dem ye-
rine performans kriterinin dikkate al›nmas›, kiflilerin yafllar› ile alay edilmesi yafl
ayr›mc›l›¤› uygulamalar›na örnek oluflturmaktad›r (Emre, 2010: 10-11). Yafl ayr›m-
c›l›¤› yasa¤› ile ilgili ilk düzenleme 1967 y›l›nda ABD’de ‹stihdamda Yafl Ayr›mc›-
l›¤› Kanunu ile yap›lm›fl, kanun ile 40 yafl ve üstü kiflilerin çal›flma yaflam›nda yafl
ayr›mc›l›¤›na karfl› korunmas› öngörülmüfltür. ABD’den sonra di¤er geliflmifl ülke-
lerde de yafl ayr›mc›l›¤› ile ilgili düzenleme ve uygulamalar yürürlü¤e konulmufltur
(Baybora, 2010: 34 vd.). 

Çal›flma yaflam›nda yafl ayr›mc›l›¤› kimler için geçerlidir? 

Cinsiyet ayr›mc›l›¤› kimlere yöneliktir?

Ayr›mc›l›k Yasa¤› ile ‹lgili Düzenlemeler 

Ayr›mc›l›k Yasa¤› ‹le ‹lgili Uluslararas› Düzenlemeler
Ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemeler BM’nin çeflitli belgelerinde yer almaktad›r.
Bunlar aras›nda; 26.6.1945 tarihinde kabul edilen Birleflmifl Milletler Anlaflmas›’n›n
Bafllang›ç Bölümü, 1/3; 13/1-b, 55. ve 56. maddeleri; 10.12. 1948 tarihli ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Bildirgesi’nin 2., 7., 10., 16/1, 21/2, 23/2, 29/2 ve 3. maddeleri, 3.1.1976
tarihinde yürürlü¤e giren Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 2.,
3., 7., 10. ve 13. maddeleri, 23.3.1976 tarihinde yürürlü¤e giren Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleflmesi’nin 2., 3., 4., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddeleri, 21.12.1965 tari-
hinde kabul edilen Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin
Uluslararas› Sözleflmesi’nin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. maddeleri; 18.12.1979 tarihinde
kabul edilen Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi,
18.11.1990 tarihli Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Ailelerinin Haklar›n›n Korunmas›na
Dair Sözleflme, 13.12.2006 tarihli Engelli Kiflilerin Haklar› Sözleflmesi, 20.11.1989
tarihli Çocuk Haklar› Sözleflmesi, 28.7.1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Huku-
ki Statüsü ‹le ‹lgili Cenevre Sözleflmesi say›labilir. Ayr›ca bildirgeler, ilkeler, eylem
planlar›, genel yorumlar, ‹nsan Haklar› Komitesi’nin kararlar› bulunmaktad›r (Gül-
mez, 2009: 47-106, 19; Gül ve Karan, 2011: 37-57,235). Birleflmifl Milletler E¤itim
Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemelere
yer veren az say›da sözleflme ve tavsiye karar› söz konusudur.

BM’ye ba¤l› uzmanl›k örgütü ILO’nun eflitlik ve ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili dü-
zenlemelerin yer ald›¤› önemli belgeleri aras›nda; Versailles Bar›fl Anlaflmas›,
10.5.1944 tarihinde kabul edilen Philadelphia Bildirgesi ve 18.6.1998 tarihinde ka-
bul edilen Temel Haklar ve ‹lkeler Bildirgesi, 25.6.1958 tarih ve 111 say›l› ‹stihdam
ve Meslek Alan›nda Ayr›mc›l›k Sözleflmesi say›labilir. Ayr›ca çal›flma yaflam› ile il-
gili olarak oluflturulan çok say›da sözleflmede eflitlik ve ayr›mc›l›k yasa¤›na yer ve-
rilmektedir. Bu sözleflmeler aras›nda 29.6.1951 tarih ve 100 say›l› Eflde¤erde ‹fl ‹çin
Erkek ve Kad›n ‹flçiler Aras›nda Ücret Eflitli¤i Hakk›nda Sözleflme, 1.7.1949 tarih ve
97 say›l› ‹stihdam Amac›yla Göç Hakk›nda Sözleflme, 24.6.1975 tarihinde kabul
edilen ve 1978 y›l›nda yürürlü¤e giren 143 say›l› Kötü Koflullarda Göç ve Göçmen
‹flçilere F›rsat ve Muamele Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Sözleflmesi, 1.6.1983 tarih ve 159
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say›l› Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve ‹stihdam› Hakk›nda Sözleflme,
23.6.1981 tarih ve 156 say›l› Aile Sorumluluklar› Olan Kad›n ve Erkek ‹flçilere Eflit
Davran›lmas› ve Eflit F›rsatlar Tan›nmas› Hakk›nda Sözleflme, 25.6.1957 tarih ve
105 say›l› Zorla Çal›flman›n Kald›r›lmas› Sözleflmesi, 28.6.1962 tarih ve 118 say›l› ‹fl-
lem Eflitli¤i (sosyal güvenlik), 9.9.1964 tarih ve 122 say›l› ‹stihdam Politikas› Söz-
leflmesi, 23.6.1975 tarih 142 say›l› ‹nsan Kaynaklar›n›n De¤erlendirilmesi Sözleflme-
si say›labilir. Tavsiye kararlar›, örgütün baflta denetim organlar› olmak üzere çeflit-
li organlar›n›n kararlar›, bildirgeler ve eylem planlar›nda ayr›mc›l›k yasa¤›na yer
verilmifltir (Gülmez, 2009: 106 vd.). 

Avrupa Konseyi belgeleri aras›nda ayr›mc›l›k yasa¤›; Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesi, 1.4.2005 tarihinde yürürlü¤e giren Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Ek 12
nolu Protokolü, Bölgesel Diller ve Az›nl›k Dilleri Avrupa fiart›, Ulusal Az›nl›klar›n
Korunmas› ile ‹lgili Çerçeve Sözleflme, 26.2.1965 tarihinde yürürlü¤e giren Avrupa
Sosyal fiart› ile 3.5.1996 tarihinde kabul edilen Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal
fiart›’n›n çeflitli maddelerinde düzenlenmektedir. Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal
fiart›’n›n E maddesi genel ayr›mc›l›k yasa¤›na yer vermektedir. Bunun d›fl›nda Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlü¤e Karfl› Avrupa Ko-
misyonu’nun ayr›mc›l›k yasa¤›na yer veren çok say›da tavsiye karar› bulunmakta-
d›r (Gül ve Karan, 2011: 66, 223-226). Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin ve
Sosyal fiartlar ve Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin kararlar› ayr›mc›l›k yasa¤›n›n
çerçevesinin belirlenmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r (Gülmez, 2009: 20-21,310). 

Avrupa Birli¤i’nde ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili ilk düzenleme 25.3.1957 tarihli Ro-
ma Antlaflmas›’nda yap›lm›flt›r. Anlaflma’n›n 119. maddesinde kad›n erkek ücret
eflitli¤i, 7. maddesinde vatandafll›k temelinde ayr›mc›l›k yer alm›flt›r. 119. madde-
nin Roma Anlaflmas›’nda yer almas›nda; kendi iç düzenlemelerinde kad›n ve erkek
çal›flanlara eflit ücret ödenmesi ilkesine yer vermifl olan Fransa’n›n iflgücü maliyet-
leri aç›s›ndan rekabet eflitsizli¤i yaratacak bir durumun ortaya ç›kmas›n› engelleme
düflüncesi etkili olmufltur (Akp›nar, 12). Birlik hukukunda 1997 y›l›na kadar vatan-
dafll›k ve cinsiyet temelli ayr›mc›l›k yasa¤› d›fl›nda bir düzenleme yap›lmam›flt›r.
2.10.1997 tarihinde imzalanan 1.5.1999 tarihinde yürürlü¤e giren Amsterdam An-
laflmas› ile ayr›mc›l›k yasa¤›n›n kapsam› geniflletilmifltir. Avrupa Toplulu¤u Anlafl-
mas›’n›n (ATA) 13. maddesi ile Konsey’e cinsiyet, ›rk, etnik köken, din veya inanç-
lar, özürlülük (engellilik), yafl ve cinsel yönelim temeline dayal› ayr›mc›l›kla müca-
dele etmek amac›yla gerekli önlemleri alma yetkisi verilmifltir. ATA’n›n 13. madde-
sinde yer alan düzenleme do¤rudan bir ayr›mc›l›k yasa¤› içermemifl ancak belirti-
len ayr›mc›l›k türlerine karfl› Birlik’in önlem almas›na olanak tan›m›flt›r. Bu de¤iflik-
likten sonra 2000 y›l›nda cinsiyet eflitli¤i ile ilgili direktifler d›fl›nda ilk defa
2000/43/EC say›l› Irk ve Etnik Kökenine Bak›lmaks›z›n Kiflilere Eflit Muamele Edil-
mesi ‹lkesinin Uygulanmas›na Dair Direktif ile 2000/78/EC say›l› ‹stihdam ve Mes-
lekte Eflit Muameleye Dair Genel Çerçeve Oluflturan Direktif kabul edilmifltir. Ay-
r›ca 13. maddede say›lan cinsiyet d›fl›ndaki tüm alanlarda ayr›mc›l›kla mücadele et-
mek üzere topluluk eylem programlar› haz›rlanm›flt›r. 7.12.2000 tarihinde onayla-
nan Avrupa Birli¤i’nin Temel Haklar fiart›’n›n 21.maddesinde de cinsiyet, ›rk, renk,
etnik veya sosyal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya herhan-
gi bir baflka görüfl, bir ulusal az›nl›¤›n üyesi olma, mülkiyet do¤um, engellilik, yafl
ve cinsel yönelim gibi temellere dayanan her türlü ayr›mc›l›k yasaklanm›flt›r. AB
üyesi ülkeler için ba¤lay›c› olan Avrupa Birli¤i’nin ‹flleyifli Hakk›ndaki Anlaflma-
s›’n›n 19. maddesinde (Eski ATA madde 13) genel olarak ve 157.maddesinde cin-
siyet temelli ücret eflitli¤i (Roma Antlaflmas› 119, eski ATA madde 141) konusunda
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düzenlemeler yer almaktad›r. Günümüzde AB Hukuku do¤rudan ayr›mc›l›¤› sade-
ce cinsiyet, ›rk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yafl, cinsel yönelim ve
vatandafll›k temelinde yasaklamaktad›r. AB hukukunda vatandafll›k temelli ayr›m-
c›l›k, Avrupa Birli¤i’nin ‹flleyifli Hakk›ndaki Antlaflma’n›n 18. maddesinde genel
olarak; 45-62. maddeleri aras›nda çal›flanlar›n serbest dolafl›m›, giriflim özürlü¤ü,
hizmetlerin serbest dolafl›m› gibi konular çerçevesinde gündeme gelmektedir. An-
cak bu düzenlemeler sadece Birlik üyesi devletlerin vatandafllar›n› kapsamaktad›r
(Gül ve Karan, 2011: 72-73). Avrupa Birli¤i Adalet Divan› kararlar› da ayr›mc›l›k ya-
sa¤› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Türkiye’de Ayr›mc›l›k Yasa¤› ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Türk hukukunda eflitlik ilkesi ve ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemeler 1924 Ana-
yasas›’ndan bu yana tüm anayasalarda ve birçok yasada yer alm›flt›r. 1982 Anaya-
sa’s›n›n 10. maddesi kanun önünde eflitli¤i düzenlemektedir. Anayasa’n›n 10/1 mad-
desinde “herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi görüfl, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun önünde eflittir” ifadesi ile eflitlik ko-
nusunda genel bir düzenlemeye yer verilmektedir. 10. maddenin son f›kras›nda da
tüm devlet organlar›na ve idari makamlara bütün ifllemlerinde kanun önünde eflitlik
ilkesine uygun olarak hareket etme yükümlülü¤ü getirilmektedir. 7.5.2004 tarihinde
5170 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n Baz› Maddelerinin De¤ifltirilmesi
Hakk›nda Kanun ile bu maddeye “kad›n ve erkek eflit haklara sahiptir. Devlet bu
eflitli¤in yaflama geçirilmesini sa¤lamakla yükümlüdür” f›kras› eklenmifltir. 7.5.2010
tarih ve 5982 say›l› Kanun’la “bu maksatla al›nacak tedbirler eflitlik ilkesine ayk›r› yo-
rumlanamaz” ek cümlesi ile “çocuklar, yafll›lar, engelliler, harp ve vazife flehitlerinin
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için al›nacak tedbirler eflitlik ilkesine ayk›r› sa-
y›lmaz” fleklinde bir ek f›kra eklenmifltir. Ayr›ca 10. maddede “hiçbir kifliye, aileye,
zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›nmayaca¤›” belirtilmifltir. Anayasa’n›n çal›flma ve
dinlenme hakk›n› düzenleyen 50. maddesinde ayr›mc›l›k yasa¤› ile dolayl› ilgisi bu-
lunan kurallara yer verilmifltir. Maddenin 1. ve 2. f›kralar›nda “kimse, yafl›na, cinsi-
yetine ve gücüne uymayan ifllerde çal›flt›r›lamaz, küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve
ruhi yetersizli¤i olanlar çal›flma koflullar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar” flek-
linde düzenleme yer almaktad›r. Ayr›ca 70. madde de kamu hizmetlerine girme hak-
k› ve ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili bir düzenleme bulunmaktad›r. 

Anayasa d›fl›nda Türk mevzuat›nda çok say›da kanunda eflitlik ve ayr›mc›l›k ya-
sa¤› düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler aras›nda; 22.5.2003 tarih 4857 say›l› ‹fl Ka-
nunu, 26.9.2004 tarih ve 5237 say›l› Ceza Kanunu’nun ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili 122.
maddesi yan›nda 3., 105., 115., 118., 125., 153. ve 216. maddeleri; 1.7.2005 tarih ve
5378 say›l› Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iflik-
lik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunu’nun 4., 13., 14. ve 15. maddeleri; 14.7.1965 tarih ve
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 7. ve 125. maddeleri; 14.6.1973 tarih ve
1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu’nun 4. maddesi; 22.11.2001 tarih ve 4721 sa-
y›l› Medeni Kanunu’nun 68. ve Medeni Kanun’un “Evlili¤in Genel Hükümlerini” dü-
zenleyen üçüncü bölümünde efller aras›nda eflitli¤i sa¤lamaya yönelik hükümler,
24.5.1983 tarih ve 2828 say›l› Sosyal Hizmet Kanunu’nun 4. maddesi, 18.10.2012
tarih ve 6356 say›l› Sendikalar ve Toplu ‹fl Sözleflmesi Kanunu’nun 25. maddesi
say›labilir (Gül ve Karan, 2011; 93-107; Gülmez, 2009: 644-652, 666-682).

Çal›flma yaflam›nda eflitlik ve ayr›mc›l›k yasa¤› 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 5.
maddesinde eflit davranma ilkesi bafll›¤› alt›nda düzenlenmektedir. Bu madde ile
do¤rudan ve dolayl› ayr›mc›l›k kavramlar› ilk defa mevzuata girmifltir. Kanun 5/1
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maddesinde ifl iliflkisinde dil, ›rk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düflünce, felsefi
inanç, din ve mezhep ve benzeri nedenlerle ayr›m yap›lamayaca¤›, 5/2 maddesin-
de iflverenin esasl› sebepler olmad›kça tam süreli çal›flan iflçi karfl›s›nda k›smi sü-
reli çal›flan iflçiye, belirsiz süreli çal›flan iflçi karfl›s›nda belirli süreli çal›flan iflçiye
farkl› ifllem yapamayaca¤› düzenlenmektedir. Maddenin 3-4-5. f›kralar›nda cinsiyet
temeline dayal› farkl› ifllem ve ayr›mc›l›¤a karfl› koruma öngören düzenlemeler yer
almaktad›r. Buna göre; 4857 say›l› Kanun’un 5/3 maddesinde biyolojik ve iflin ni-
teli¤i ile ilgili nedenler zorunlu k›lmad›kça ifl sözleflmesinin yap›lmas›nda, flartlar›-
n›n oluflturulmas›nda, uygulanmas›nda ve sona ermesinde cinsiyet ve gebelik ne-
deniyle do¤rudan veya dolayl› ifllem yap›lamayaca¤›, madde 5/4 ve 5’de ayn› ve-
ya eflit de¤erde bir ifl için cinsiyet nedeniyle daha düflük ücret kararlaflt›r›lamaya-
ca¤›, iflçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmas›, daha dü-
flük bir ücretin uygulanmas›n› hakl› k›lamayaca¤› belirtilmektedir. Madde 5/6’da ifl-
verenin iflçilere eflit davranma yükümlülü¤üne ayk›r› davran›fllar›n›n hukuksal yap-
t›r›m› düzenlenmifltir. Madde 5/7’de 20. madde hükümleri sakl› kalmak kayd›yla
ayr›mc›l›k durumunda ispat yükümlülü¤ü iflçiye verilmekte ancak iflçi bir ihlalin
varl›¤› ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koydu¤unda iflve-
ren böyle bir ihlalin mevcut olmad›¤›n› ispat etmekle yükümlü tutulmaktad›r. Ta-
ciz ve cinsel taciz 5. maddede ayr›mc›l›k biçimlerinden biri olarak tan›mlan›p ya-
saklanmam›flt›r. Ancak 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 24/II/d ve 25/II/c maddelerinde
iflçi ve iflverene cinsel taciz nedeniyle hizmet akdini derhal fesih hakk› tan›nm›flt›r
(Gül ve Karan, 2011: 102-104; Gülmez, 2009: 588-623). 

Türkiye’de çal›flma yaflam›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda
yer almaktad›r?

Sizce Türkiye’de çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemeler yeterli midir? 
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Sosyal d›fllanma kavram› ve tarihi geliflimini aç›k-

lamak.

Günümüzde genel kabul gören bir sosyal d›fllan-
ma kavram› bulunmamaktad›r. Ancak bir tan›m
vermek gerekirse; sosyal d›fllanma belirli bireyle-
rin veya gruplar›n yap›sal ve/veya kiflisel neden-
lere ba¤l› olarak mekânsal anlamda olmasa da
sosyal kat›l›m anlam›nda tamamen veya k›smen
içinde yaflad›klar› toplumun d›fl›nda kalmalar› ve
toplumdaki yurttafll›¤a iliflkin normal eylemlere
kat›lmamalar› fleklinde tan›mlanabilir. Kavram ilk
olarak Fransa’da kullan›lm›flt›r. 1980 sonras› sos-
yal refah devletinin krize girmesi ve artan sorun-
lar üzerine kavram önem kazanm›flt›r. Fransa’dan
sonra di¤er Avrupa ülkelerinde de kavram genel
kabul görmüfl, ABD’de de ise sosyal d›fllanma
kavram› genifl bir uygulama alan› bulamam›fl, bu-
nun yerine s›n›falt› kavram› tercih edilmifltir. Ge-
liflmekte olan ülkelerde sosyal d›fllanma kavram›
genellikle yoksullukla efl anlaml› olarak kullan›l-
maktad›r. AB, Birlik üyesi ülkelerin sosyal d›fl-
lanmaya farkl› anlamlar vermeleri üzerine sosyal
d›fllanmay› yeniden kuramsallaflt›rm›flt›r. 

Sosyal d›fllanman›n nedenlerini ve biçimlerini

de¤erlendirmek.

Sosyal d›fllanman›n nedenleri konusunda farkl›
görüfller bulunmaktad›r. Nedenler ülkelere, kifli-
lere ve di¤er birçok faktöre ba¤l› olarak de¤ifle-
bilmektedir. Ancak sosyal d›fllanman›n ortaya
ç›kt›¤› dönemdeki ekonomik, sosyal, siyasal alan-
da yaflanan yap›sal de¤iflimler dikkate al›nd›¤›n-
da; sosyal d›fllanman›n temelde birbirine ba¤l› ve
karfl›l›kl› etkileflim içinde olan birçok nedene
ba¤l› oldu¤u görülmektedir. Bunlar aras›nda kü-
reselleflme, Keynezyen politikalardan Neo libe-
ral politikalara geçifl (ulus devletlerin rolünün
azalmas›, özellefltirme, kamu harcamalar›n›n
azalmas›), Fordist üretim sisteminden esnek üre-
tim sistemine geçifl, gelir da¤›l›mda artan adalet-
sizlik; iflgücü piyasalardaki köklü de¤iflim (iflsiz-
likteki art›fl, esneklik uygulamalar› ve buna ba¤l›
olarak iflgücünün çekirdek ve çevre iflgücü ola-
rak bölünmesi, kurals›zlaflt›rma), artan eflitsizlik
(gelir da¤›l›m›, istihdam, e¤itim, sa¤l›k hizmetle-
rinden yararlanma, siyasi ve kültürel faaliyetlere

kat›lmada), iç göç ile uluslararas› göçteki art›fl,
hukuki aksakl›klar, ayr›mc›l›k (cinsiyet, yafl ve
etnik ayr›mc›l›k ve di¤erleri), aile yap›s›ndaki de-
¤iflme say›labilir.
Sosyal d›fllanman›n biçimleri konusunda litera-
türde genel kabul gören bir s›n›flama bulunma-
maktad›r. Ancak bir s›n›flama yapmak gerekirse
sosyal d›fllanma biçimleri aras›nda ekonomik d›fl-
lanma, mekânsal d›fllanma, kültürel d›fllanma ve
siyasi d›fllanma say›labilir. 

Sosyal içerme politikalar›n› tan›mlamak. 

Sosyal d›fllanma uluslararas› örgütlerin günde-
minde yer almaktad›r. Özellikle AB, bu konuda
1990’l› y›llardan bu yana önemli çal›flmalar yap-
maktad›r. Maastricht Antlaflmas› ile sosyal d›fllan-
ma sorunu ilk defa resmî bir belgede aç›k flekil-
de belirtilmifltir. Amsterdam Anlaflmas›’nda da
sosyal d›fllanma ile mücadelenin AB’nin temel
hedefi oldu¤una hukuki çerçevede aç›kl›k geti-
rilmifltir. 2000 y›l›ndaki Lizbon Zirvesi sosyal içer-
me politikalar› için dönüm noktas› olmufltur. Sos-
yal içerme politikalar› ülkelere göre farkl›l›k gös-
termektedir. Ancak genelde sosyal d›fllanman›n
önlenmesi, d›fllanm›fl kiflilerin toplumla yeniden
bütünlefltirilmesi ve temel haklar›n gelifltirilmesi
amac›na yönelik politikalar oluflturulmaktad›r. 

Ayr›mc›l›k kavram›, türleri ve çal›flma yaflam›n-

da ayr›mc›l›¤› aç›klamak.

Genel kabul gören bir ayr›mc›l›k tan›m› söz ko-
nusu de¤ildir. Ayr›mc›l›¤›n farkl› özellikleri dik-
kate al›narak ulusal ve uluslararas› düzeydeki
belgelerde farkl› ayr›mc›l›k tan›mlar›na rastlan-
maktad›r. Ancak bir tan›m vermek gerekirse; ay-
r›mc›l›k toplumsal yaflamda dil, din, ›rk, etnik kö-
ken, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, yafl gibi
nesnel olmayan faktörler temel al›narak birey ya
da gruplara yöneltilen eflitsiz davran›fl ve uygula-
malard›r. Ayr›mc›l›k türleri konusunda da farkl›
s›n›flamalar söz konusudur. Ortaya ç›k›fl biçimi-
ne göre ayr›mc›l›k türleri aras›nda do¤rudan, do-
layl›, dolay›s›yla, olumlu, taciz, cinsel taciz, cin-
sel yönelim, ters yönlü, çoklu ayr›mc›l›k ve siste-
matik ayr›mc›l›k say›labilir. Kifli özel yaflam›nda
ve çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›kla karfl› karfl›ya

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



168 Sosyal  Pol i t ika

kalabilmektedir. Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k
genel olarak verimlili¤i eflit olan kiflilere sadece
belli bir gruba ait olduklar›ndan veya özellikle-
rinden dolay› istihdam ve ifl olanaklar›n›n kalite-
si bak›m›ndan eflit davran›lmamas›n› ifade et-
mektedir. Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k etnik kö-
ken, cinsiyet, yafl, engellilik gibi nedenlere ba¤l›
olarak çal›flma yaflam›n›n her aflamas›nda ortaya
ç›kmaktad›r. 

Ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemeleri tan›m-

lamak.

Ayr›mc›l›k yasa¤› uluslararas› düzeyde kurulmufl
baflta BM olmak üzere ILO, Avrupa Konseyi ve
AB gibi örgütlerin belgelerinde düzenlenmekte-
dir. Ayr›ca bu örgütlerin bünyesinde oluflturulan
çeflitli denetim organlar›n›n kararlar› ayr›mc›l›k
konusunda ulusal düzenlemelere ›fl›k tutmakta-
d›r. Türkiye’de baflta Anayasa olmak üzere çeflitli
kanunlarda ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenleme-
ler yer almaktad›r. Çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k
yasa¤› ise 4857 ‹fl Kanunu’nda düzenlenmifltir. 
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1. Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Kald›r›lmas›
Sözleflmesi hangi örgüte aittir?

a. Avrupa Birli¤i
b. Birleflmifl Milletler
c. Uluslararas› Çal›flma Örgütü
d. Avrupa Konseyi
e. Birleflmifl Milletler E¤itim Bilim ve Kültür Örgütü 

2. Sosyal d›fllanma yerine s›n›falt› kavram› hangi ülke-
de kullan›lmaktad›r?

a. Fransa
b. ‹ngiltere
c. Almanya
d. ABD
e. Afrika ülkeleri 

3. Sosyal d›fllanma ile mücadele ilk defa resmi olarak
hangi AB anlaflmas›nda yer alm›flt›r? 

a. Nice Antlaflmas›
b. Amsterdam Antlaflmas›
c. Maastricht Antlaflmas›
d. Roma Antlaflmas›
e. Tek Senet

4. Sosyal d›fllanma ile mücadelede kullan›lan tutunma
geliri hangi ülkede uygulanmaktad›r?

a. ‹spanya
b. ‹ngiltere
c. Almanya
d. ABD
e. Fransa 

5. Kad›n-erkek ücret eflitli¤i ile ilgili ilk düzenleme Ro-
ma Antlaflmas›’n›n hangi maddesinde yer al›r?

a. 13.
b. 120.
c. 71.
d. 119.
e. 15. 

6. ABD’de ‹stihdamda Yafl Ayr›mc›l›¤› Kanunu ile kaç
yafl›n üzerinde olanlar›n yafl ayr›mc›l›¤›na karfl› korun-
mas› söz konusudur?

a. 56
b. 50
c. 40
d. 60
e. 65

7. Güney Afrika’da uygulanan ›rk ayr›mc›l›¤› (aparthe-
id) ne tür ayr›mc›l›k türüdür? 

a. Ters yönlü
b. Sistematik
c. Dolayl›
d. Do¤rudan
e. Negatif

8. Afla¤›daki ayr›mc›l›k türlerinden hangisi ayr›mc›l›k-
tan kaynaklanan eflitsizli¤i, dezavantajl› gruplara soru-
nun kayna¤›na göre daha farkl› haklar vererek çözme-
ye çal›flmaktad›r?

a. Olumlu ayr›mc›l›k 
b. Do¤rudan ayr›mc›l›k
c. Çok yönlü ayr›mc›l›k 
d. Sistematik ayr›mc›l›k
e. Negatif ayr›mc›l›k

9. I. Kad›nlar
II. Erkekler
III. Farkl› cinsel yönelimi olanlar

Cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n yönelik oldu¤u gruplar afla¤›da-
kilerin hangisinde tam ve do¤ru olarak verilmifltir?

a. Yaln›z I 
b. Yaln›z II
c. Yaln›z III
d. I ve II
e. I, II ve III

10. I. ‹fle alma
II. ‹flten Ç›karma
III. E¤itim
IV. Terfi

Çal›flma yaflam›nda karfl›lafl›lan ayr›mc›l›k alanlar› afla-
¤›dakilerin hangisinde tam ve do¤ru olarak verilmifltir?

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

Kendimizi S›nayal›m
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Ayr›mc›l›kla ‹lgili Mahkeme Kararlar› Örnekleri 
“Frans›z mahkemelerinde tekerlekli sandalyeye ba¤l›
bir kifli, belirli bir göreve tayin edilmedi¤i için E¤itim
Bakanl›¤›’na karfl› dava açm›flt›r. fiikâyetçinin müracaa-
t› adaylar listesinde üçüncü s›raya konulmufltur. ‹lk iki
aday görev teklifini reddedince, davac› yerine dördün-
cü adaya teklif yap›lm›flt›r. Davac›ya da tekerlekli san-
dalye ile girifli olan farkl› bir dairede görev teklif edil-
mifltir. Devlet bu karar›na karfl› makul düzenleme mü-
kellefiyetini yerine getirmek amac›yla iflyeri mekânla-
r›nda tadilat yapmak için fon harcaman›n kamu yarar›-
na olmad›¤› fleklinde bir gerekçe belirtmifltir. Mahkeme
bunun üzerine E¤itim Bakanl›¤›’n›n özürlü kifliler için
makul düzenleme yapma mükellefiyetini yerine getir-
memifl oldu¤una, yönetimle ilgili mülahazan›n bu mü-
kellefiyeti azaltmayaca¤›na karar vermifltir.” 
“‹ngiltere’deki MacCulloch davas›nda mahkemeden, ya-
fla ve hizmet süresine göre iflten ç›karma ödemelerinin
artt›r›lmas›n› öngören iflten ç›karma ödeme programla-
r›n›n durumu hakk›nda inceleme yapmas› talep edil-
mifltir. Ödemelerin yafla ve hizmet süresine göre belir-
lenmesi nedeniyle, daha uzun hizmet sürelerine sahip
olan daha yafll› çal›flanlar daha genç olanlara k›yasla
çok daha yüksek iflten ç›karma ödemelerine hak kazan-
m›fllard›r. ‹ngiltere Temyiz Mahkemesi, prensip olarak,
daha yafll› çal›flanlar›n sadakatini ödüllendirme, onlar›n
iflgücü piyasas›ndaki dezavantajlar›n› dikkate alarak on-
lara daha fazla ödeme yapma ve daha yafll› iflçileri ay-
r›lmaya teflvik etme, böylece gençler için istihdam f›r-
satlar› oluflturman›n bir yolu olarak; bu uygulaman›n
nesnel olarak hakl› k›l›nabilece¤ini kabul etmifltir. Mah-
keme bu konuda sonuçlara var›labilmesi için orant›l›l›k
konusunun genifl çapta incelenmesinin gerekli oldu¤u-
na karar vermifltir”.
Kaynak: Avrupa Birli¤i Temel Haklar Ajans› ve Avrupa
Konseyi, Avrupa Ayr›mc›l›k Yasas› Hukuku El Kitab›,
2010, ss. 37, 52.
“Rusya’daki Timishav v. davas›nda mahkeme, üst dü-
zey bir polis memurunun trafik polislerine Çeçenleri s›-
n›rdan geçirmeme emri verdi¤ini belirlemifltir. Hükü-
metin de ifade etti¤i gibi Rus kimlik belgelerinde kiflile-
rin etnik kökenlerine iliflkin bir ibare yer almamaktad›r.
Verilen emir gerçekten Çeçen etnik kökenine sahip
olanlar›n de¤il ayn› zamanda söz konusu etnik gruba
mensup oldu¤u varsay›lan kiflilerin geçifllerini de en-
gellemifltir. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin görü-

flüne göre, bu durum seyahat özürlü¤ünden yararlanma
bak›m›ndan aç›kça kiflinin etnik kökenine dayal› farkl›
bir muamele niteli¤indedir ve kiflinin gerçek veya var-
say›lan etnik kökenine dayal› ayr›mc›l›k ›rk ayr›mc›l›¤›-
n›n bir çeflididir”. 
“Türkiye’deki Teslime Toplay›c› davas›nda tekerlekli
sandalye kullanan ve %95 oran›nda engelli olan kifli an-
nesi ile birlikte hâlk otobüsüne binmek üzere otobüs
dura¤›na gelmifltir. Ancak otobüs dura¤a geldi¤i zaman
otobüsü kullanan floför kifliyi almadan duraktan ayr›l-
m›flt›r. Yap›lan suç duyurusu sonucunda Beyo¤lu Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan, Türk Ceza Kanunu’nun
122. maddesinin ihlal edildi¤i iddias› ile dava aç›lm›flt›r.
Davada 122. maddenin ihlal edildi¤ine ve ayr›mc›l›k su-
çu gerçekleflti¤ine karar verilmifltir.”
“Stephen Hagan davas›nda baflvuru Her Türlü Irk Ay-
r›mc›l›¤›n›n Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin Uluslararas›
Sözleflmesi’nin kapsam›nda kurulan Irk Ayr›mc›l›¤›n›n
Ortadan Kald›r›lmas› Komitesi’ne yap›lm›flt›r. Baflvuru
bir spor sahas›n›n giriflinde yaz›l› olan Nigger (‹ngiliz-
cede siyahlar› afla¤›lamak amac›yla kullan›lan bir keli-
me) sözcü¤üne iliflkindir. Sözcük takma ad› Nigger olan
bir kifli için yaz›lm›fl olmas›na ra¤men flikâyetçi bunun
siyahlar› nitelemek için kullan›labilecek en sald›rgan ve
afla¤›lay›c› sözcük oldu¤u iddias› ile komiteye baflvur-
mufltur. Komite taraf devlete söz konusu yaz›n›n kald›-
r›lmas› için gerekli tedbirleri almas›n› tavsiye etmifltir”.

Kaynak: ‹dil Ifl›l Gül ve Ulafl Karan, Ayr›mc›l›k Yasa¤›
E¤itim Rehberi (ed: Gökçeçiçek Ayata ve Burcu Yeflila-
dal›), ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Çal›flmalar›, 2011, ss.11,39,71.

Yaflam›n ‹çinden

”

“



1716.  Ünite  -  Sosyal  D›fl lanma-Ayr ›mc› l ›k

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ayr›mc›l›k Yasa¤› ‹le ‹lgili
Uluslararas› Düzenlemeler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz. 

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal D›fllanma Kavram›
ve Tarihi Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz. 

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal ‹çerme Politikalar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sosyal ‹çerme Politikalar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ayr›mc›l›k Yasa¤› ‹le ‹lgili
Uluslararas› Düzenlemeler” konusunu yeniden
gözden geçiriniz. 

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Yaflam›nda Ayr›m-
c›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ayr›mc›l›k Türleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Ayr›mc›l›k Türleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Yaflam›nda Ayr›m-
c›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çal›flma Yaflam›nda Ayr›m-
c›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde 1 

Sosyal d›fllanma ile yoksulluk kavramlar› konusunda li-
teratürde görüfl farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Bir görüfle
göre sosyal d›fllanma ile yoksulluk ayn› anlama gelen,
bir görüfle göre birbirinden farkl› kavramlard›r. Birbirin-
den farkl› oldu¤unu ileri sürenlere göre yoksulluk kifli
veya hane elindeki kaynaklar›n yetersizli¤i anlam›nda
bir bölüflüm sorununu ifade ederken, sosyal d›fllanma
iliflkilerdeki sosyal kat›l›m›n yetersizli¤i, sosyal enteg-
rasyonunun olmamas› ve güçten yoksunluk gibi sorun-
lar› ön plana ç›karmaktad›r.

S›ra Sizde 2 

Siyasi d›fllanmadan en fazla etkilenen gruplar kad›nlar,
göçmenler ve az›nl›klard›r. Örne¤in kad›nlara seçme ve
seçilme hakk› ancak ABD ve Kanada’da 1920, ‹ngiltere
ve Almanya’da 1928, Fransa’da 1945, ‹talya’da 1946 y›-
l›nda tan›nm›flt›r. Günümüzde birçok geliflmifl ülkede
az›nl›klar ve göçmenlerin seçme ve seçilme hakk› ko-
nusunda s›n›rlamalar devam etmektedir. 

S›ra Sizde 3

Kay›t d›fl› çal›flma insana yarafl›r ifl olarak kabul edile-
mez. Zira insana yarafl›r ifl, kiflilerin çal›flma ve istihdam
haklar›na, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›na, sosyal gü-
venlik olanaklar›na ve sendikalar veya di¤er örgütler
arac›l›¤›yla kendilerini ifade etme haklar›na olanak tan›-
yan ifli ifade etmektedir.

S›ra Sizde 4

Çal›flma yaflam›nda yafl ayr›mc›l›¤› gençler ve yafll›lar
için geçerlidir. Ancak yafll›lara yönelik yafl ayr›mc›l›¤›
daha belirgin ve yayg›nd›r.

S›ra Sizde 5

Cinsiyet ayr›mc›l›¤›na en fazla u¤rayanlar kad›nlard›r. 

S›ra Sizde 6

Türkiye’de çal›flma yaflam›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› yasa-
¤› 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda düzenlenmektedir.

S›ra Sizde 7

Türkiye’de çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgi-
li düzenlemeler dar kapsaml›d›r. Ayr›mc›l›¤›n türü ve
içeri¤i bak›m›ndan ayr›nt›l› düzenlemeler söz konusu
de¤ildir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Yararlan›lan Kaynaklar





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kad›nlara yönelik sosyal politikalar› tan›mlayabilecek,
Çocuklar, gençler ve yafll›lara yönelik sosyal politikalar› aç›klayabilecek,
Engelliler ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar› tan›mlayabilecek,
Göçmenlere yönelik sosyal politikalar› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz. 

‹çindekiler

• Engelli 
• Kad›n 
• Yafll› 
• Eski Hükümlü 
• Çocuk 

• Genç ‹flçi
• Göçmen ‹flçi 
• Mülteci 
• Çocuk ‹flçi
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GRUPLAR

• ÇALIfiMA YAfiAMINDA ÖZEL
OLARAK KORUNMASI GEREKEN
BELL‹ BAfiLI GRUPLAR
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Özel Olarak
Korunmas› Gereken
Gruplar (Dezavantajl›
Gruplar)



KAVRAMSAL AÇIDAN ÖZEL OLARAK KORUNMASI
GEREKEN GRUPLAR
Özel olarak korunmas› gereken gruplar kavram›n› tan›mlamak, kimlerin bu kavra-
m›n kapsam› içinde yer ald›¤›n› belirlemek oldukça güçtür. Literatürde bu konuda
bir fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Ayr›ca kavram konusunda da birliktelik sa¤lana-
mamaktad›r. Özel olarak korunmas› gereken gruplar kavram› yerine literatürde
(sosyal) risk gruplar›, dezavantajl› gruplar, handikapl› gruplar gibi farkl› kavramlar
kullan›lmaktad›r. Özel olarak korunmas› gereken gruplar kavram› ile genelde top-
lumdaki ço¤unlu¤a göre daha zay›f konumda bulunan, korunmaya veya bak›ma
ihtiyaç duyan, e¤itim, istihdam, sa¤l›k, siyaset gibi yaflam›n farkl› alanlar›na kat›l-
makta sorun yaflayan, sahip olduklar› dezavantajlar nedeniyle toplumdan d›fllanma
ve ayr›mc›l›¤a u¤rama riski tafl›yan gruplar anlafl›lmaktad›r. 

“Özel olarak korunmas› gereken gruplar; toplumda yetersiz yaflam koflullar›
içinde yaflayan; demografik de¤iflkenlere ba¤l› olarak, farkl› nicelik ve nitelik gös-
teren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sa¤l›k, ekonomik, siyasal ve kültürel aç›lardan
ça¤dafl yaflam koflullar›na ulaflmak için devletin sorumlulu¤unda ve organizasyo-
nunda, toplumsal güvenlik içinde, toplumsal koruma ve hizmete gereksinim du-
yan sosyal gruplard›r” (C›lga, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/risk1.htm, Eri-
flim Tarihi 11.03.2012 ). 

Özel olarak korunmas› gereken gruplar aras›nda çocuklar, gençler, yafll›lar,
engelliler, göçmenler, az›nl›klar, eski hükümlüler, kad›nlar, tek ebeveynli aileler ve
yoksullar yer almakta ancak literatürde bunlara farkl› dezavantaja sahip di¤er
gruplar da eklenmektedir. Afla¤›da bu gruplardan bir bölümüne de¤inilecektir. 

ÇALIfiMA YAfiAMINDA ÖZEL OLARAK KORUNMASI
GEREKEN BELL‹ BAfiLI GRUPLAR

Kad›nlar 
Kad›nlar tarihin her döneminde çal›flma yaflam›nda sürekli olarak yer alm›fl ancak
ücretli iflçi olarak çal›flma yaflam›na Sanayi Devrimi ile birlikte girmifllerdir. Bu dö-
nemde kad›nlar›n çal›flma yaflam›na girmelerinde ekonomik nedenler, geliflen tek-
noloji, dokuma sektöründe erkeklere göre iflveren aç›s›ndan daha fazla tercih edil-
meleri önemli rol oynam›flt›r. Ancak kad›nlar›n düflük ücret, uzun çal›flma süreleri
ve a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda çal›flt›r›lmalar› toplumsal tepkilere neden olmufl,

Özel Olarak Korunmas›
Gereken Gruplar

(Dezavantajl› Gruplar)

Özel olarak korunmas›
gereken gruplar kavram›
yerine (sosyal) risk gruplar›,
dezavantajl› gruplar,
handikapl› gruplar gibi
farkl› kavramlar da
kullan›labilmektedir. 



bu tepkiler üzerine ‹ngiltere’den bafllamak üzere di¤er Avrupa ülkelerinde kad›n-
lar›n çal›flma yaflam›nda özel olarak korunmalar› ile ilgili hukuki düzenlemeler ya-
p›lmaya bafllanm›flt›r. Bunlar› uluslararas› alanda yap›lan ancak uygulanamayan
baz› düzenlemeler izlemifltir (Fettah, 2006: 6-12). Kad›n iflgücü kullan›m› XIX. yüz-
y›l›n sonunda metalürji, araba, kimya gibi a¤›r sanayilerdeki geliflmelere ba¤l› ola-
rak geçici bir süre s›n›rlanm›fl, buna karfl›l›k I. Dünya Savafl› s›ras›nda savafl koflul-
lar› nedeniyle kad›nlar tüm ifl kollar›nda çal›flmak zorunda kalm›fllard›r. Savafl son-
ras›nda ise yeni ifl kollar›na ve ticarete girmifllerdir. Ancak 1929 ekonomik bunal›-
m› kad›nlar›n istihdam›n› olumsuz yönde etkilemifltir. II. Dünya Savafl› ile birlikte
kad›nlar yeniden erkeklerin yerine istihdam edilmifllerdir (Topo¤lu, 2007: 19-20).
I. ve II. Dünya Savafllar› kad›nlar›n statüsünü etkilemifl, kad›n-erkek eflitli¤ine yö-
nelik ak›mlar güç kazanmaya bafllam›flt›r (Fettah, 2006: 12). Demokrasi, insan hak-
lar›n›n geliflimi yükselen kad›n hareketi ile birleflince geliflmifl ülkelerde anayasa ve
kanunlarda e¤itim, aile, miras, seçme ve seçilme hakk›, istihdam ve kad›nlar›n ça-
l›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine yönelik düzenlemeler yap›lm›flt›r (Koray, 2008:
343-345). II. Dünya Savafl›’ndan sonraki dönemde de geliflmifl ülkelerde demogra-
fik geliflmeler, kamu ve hizmet sektörünün geliflmesi, e¤itim olanaklar›n›n artmas›,
çekirdek ailelerin yayg›nlaflmas›, evlenme oranlar›ndaki azalma buna karfl›l›k bo-
flanma oranlar›ndaki art›fl, toplumun kad›n›n çal›flmas›na bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesi,
çocuk, yafll› ve özürlü bak›m hizmetlerinde sa¤lanan ilerlemeler (Öztürk, 2007: 5),
kad›n›n ev ifllerini azaltan ve kolaylaflt›ran teknolojik geliflmeler, üretim ve hizmet
sektöründe kullan›lan yüksek teknoloji gibi nedenler (Yorgun, 2010: 172) kad›nla-
r›n iflgücüne kat›l›m›n› artt›rm›flt›r. Buna karfl›l›k küreselleflme, 1980 sonras› uygu-
lanan neoliberal politikalar, esneklefltirme uygulamalar› kad›nlar›n üretim sürecine
daha fazla ancak daha kötü koflullarda kat›lmalar›na neden olmufltur (Ünlütürk
Ulutafl, 2009: 30). Hâlen geliflmekte olan ülkelerde çok uluslu flirketler kad›n› ucuz
emek olarak kullanmakta, kaçak göçmen kad›nlar vas›f düzeylerine ba¤l› olmaks›-
z›n göç ettikleri ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründe kay›t d›fl› çal›flmak zorun-
da kalmaktad›rlar (Koray, 2011: 19). 1980 sonras› artan özellefltirme uygulamalar›
ise kamuda çal›flan kad›n say›s›n› azaltmaktad›r (Ünlütürk Ulutafl, 2009: 30). Hâlen
tüm dünyada iflgücüne kat›l›m aç›s›ndan kad›n ile erkek aras›ndaki büyük farkl›l›k
bulunmakta (ILO, 2010: 3), geliflmekte olan ülkelerde kad›nlar›n büyük bölümü ta-
r›m sektöründe yer al›rken geliflmifl ülkelerde hizmet sektörü a¤›rl›k kazanmakta-
d›r (ILO, 2011: 68). Dünya genelinde ücretli ve maafll› kad›n oran›, kendi hesab›-
na çal›flanlarla, ücretsiz aile yard›mc›lar›n›n oran›ndan düflük kalmaktad›r. Geliflmifl
ülkelerde standart d›fl› çal›flma flekilleri, geliflmekte olan ülkelerde kay›t d›fl› çal›fl-
ma, kad›nlar aras›nda yayg›n olup (ILO, 2010: 4, 22) dünya genelinde kad›nlar›n
kay›t d›fl› sektördeki pay›, kay›tl› sektörden daha yüksektir (Y›lmaz, 2010: 272). Ka-
d›n›n çal›flma yaflam›ndaki durumuna Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise 1840’lar-
dan itibaren önce Müslüman olmayan kad›nlar, 1860’lardan sonra Müslüman ka-
d›nlar dokuma fabrikalar›nda ücretli iflçi olarak çal›flmaya bafllam›fllard›r. I. Dünya
Savafl› s›ras›nda kad›nlar savafl koflullar› nedeniyle farkl› alanlarda daha yayg›n fle-
kilde ancak erkeklere göre daha düflük ücret ve daha uzun çal›flma süreleri ile ça-
l›flt›r›lm›fllard›r. 1937-1943 y›llar› aras›nda da kad›n istihdam›nda iflgücü aç›¤› ve
maliyet düflüklü¤ü nedeniyle önemli art›fl olmufltur (Makal, 2010: 17-21). 1950’li
y›llarda sanayileflme, ekonomik politikalar, k›rdan kente göç, kay›t d›fl› istihdam-
daki art›fl kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m›n› etkilemifltir (Altan, 2010: 220). Kad›n istih-
dam›nda sa¤lanan geliflmelere karfl›l›k hâlen Türkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›-
l›m oran› geliflmifl ülkelerden ve birçok geliflmekte olan ülkeden düflüktür ve sü-
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rekli düflmektedir. Oran›n düflük olmas›nda din, gelenekler, kad›n›n e¤itim düze-
yi, toplumsal cinsiyete dayal› ifl bölümü, ailenin ekonomik durumu ve ifl yerlerin-
deki ayr›mc›l›k etkili olmaktad›r (Tokol, 2011: 545). Türkiye’de hâlen istihdam edi-
len kad›nlar›n önemli bir bölümü hizmet ve tar›m sektöründe yer almakta, sanayi
sektöründe çal›flan kad›nlar ise a¤›rl›kl› olarak emek yo¤un ifl kollar›nda çal›flmak-
tad›rlar. Kay›t d›fl›, küçük iflyerinde çal›flma kad›nlar aras›nda yayg›nd›r. Ücretsiz ai-
le yard›mc›lar›n›n oran› ile iflsizlik oran› erkeklerden yüksektir (Baflbakanl›k Kad›-
n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, 2011: 25-26).

Geçmiflten günümüze tüm dünyada kad›nlar çal›flma yaflam›na kat›lma ve çal›fl-
ma yaflam›nda baflar›l› olma konusunda çeflitli sorunlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›r-
lar. Bu sorunlardan bir bölümü cinsiyet ayr›mc›l›¤›ndan bir bölümü ifl- aile sorum-
luluklar›n›n dengelenmesindeki zorluklardan kaynaklanmaktad›r. Kad›nlar›n ça-
l›flma yaflam›nda karfl›laflt›klar› cinsiyet ayr›mc›l›¤› uygulamalar› e¤itim ve meslek
seçiminde, ifle al›nma, ifl s›ras›nda ve ifl iliflkisinin sona ermesi aflamalar›nda orta-
ya ç›kmaktad›r. Kad›na toplumun biçti¤i rol ve e¤itimin maliyeti nedeniyle özellik-
le geliflmekte olan ülkelerde kad›nlar e¤itim sisteminin d›fl›nda kalmakta veya te-
mel ve mesleki e¤itimden erkeklere oranla daha s›n›rl› düzeyde yararlanmaktad›r
(Bolcan, 2006). Ayr›ca ülkelerin geliflmifllik düzeyine göre farkl›l›k gösterse de ifl
piyasas›nda meslekler kad›n ve erkek meslekleri olarak ayr›lmakta, kad›nlar mes-
lek seçiminde ve iflgücü piyasas›nda daha düflük statülü kad›n mesleklerine ve
sektörlere yönelmek zorunda kalmaktad›r (Öztürk, 2007: 46- 47). ‹fle al›nma afla-
mas›nda ise ön yarg›lar önem plana ç›kmaktad›r. Buna ba¤l› olarak kamu sektö-
ründe belli ifl ve mesleklere kad›nlar kabul edilmemekte, baz› mesleklerde kad›n-
lara s›n›rl› kontenjan tan›nmaktad›r. Özel sektörde ise kad›nlar›n evlilik, çocuk gi-
bi nedenlerle ifle ara vermeleri, kanunlarda yer alan kad›n› koruyucu hükümlerin
getirdi¤i ek maliyetler kad›nlar›n ifle al›nmas›nda dezavantaj oluflturmaktad›r (Ak-
döl, 2009: 32-34). ‹fle girdikten sonra da kad›nlar ifl için erkeklerle ayn› e¤itim ve
deneyime sahip olsalar ve onlarla eflit verimde çal›flsalar bile ifllerinde yükselme
aflamas›nda cam tavan ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r (T‹SK, 2002: 26). Kad›n-erkek
aras›ndaki cinsiyete dayal› ücret farkl›l›klar›, iflyerlerindeki tutum ve davran›fllarda
ayr›mc›l›k, cinsel taciz kad›nlar›n ifl s›ras›nda karfl›laflt›klar› di¤er sorunlar aras›nda
yer almaktad›r. ‹fl iliflkisinin sona ermesi aflamas›nda ise ekonomik kriz dönemin-
de ilk iflten ç›kar›lanlar kad›nlar olmakta, evlilik, hamilelik ve do¤um kad›nlar›n ifl-
lerini kaybetmelerine yol açmaktad›r. ‹fl ve aile yaflam›n› dengelemekte kad›n›n ya-
flad›¤› zorluk ise kad›n›n çal›flma yaflam›ndan çekilmesine, k›smi çal›flma, geçici ça-
l›flma gibi çal›flma flekillerine yönelmesine, kay›t d›fl› çal›flmas›na, geç evlenmesine,
geç ve az çocuk sahibi olmas›na neden olmaktad›r (Bolcan, 2006).

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›klar› sorunlar nedeniyle fizyolojik (biyo-
lojik) farkl›l›klar› aç›s›ndan ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› korunmalar› önem ka-
zanmakta, bu amaçla çeflitli politikalar oluflturulmaktad›r (Altan, 2010: 218). Günü-
müzde Avrupa Birli¤i (AB) düzeyinde ve Birlik ülkelerinde bunlara ek olarak kad›n-
lar›n geleneksel sorumluklar›n›n azalt›lmas›na ve iflgücü piyasas› ile uyumlaflt›r›l-
mas›na yönelik ebeveyn izni, çocuk bak›m hizmeti gibi politikalar önem kazan-
maktad›r (Koray, 2008: 359, 361-365). Kad›nlar›n fizyolojik farkl›l›klar› nedeniyle ko-
runmas› amac›yla tüm ülkelerde kanunlarla kad›nlar›n yer alt› ve su alt›nda yap›lan
ifllerde çal›flt›r›lmalar› yasaklanmakta, sanayiye ait ifllerde gece çal›flt›r›lmalar› kural-
lara ba¤lanmakta, çal›flabilecekleri a¤›r ve tehlikeli ifllerle ilgili s›n›rland›rmalar geti-
rilmektedir. Kad›nlar›n anal›k durumunda korunmalar› ile ilgili olarak do¤um önce-
si ve sonras›na yönelik özel düzenlemeler yap›lmaktad›r (Altan, 2010: 226-231).
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Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda hem fizyolojik hem de cinsiyete dayal› ayr›mc›l›-
¤a karfl› korunmas› amac›yla uluslararas› örgütler taraf›ndan geçmiflten bu yana çe-
flitli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bu örgütlerden Birleflmifl Milletlerin (BM) kad›na yö-
nelik önemli belgeleri aras›nda; 10.12. 1948 tarihli ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirge-
si’nin 1., 2., 7., 23. ve 25. maddeleri, 03.01.1976 tarihinde yürürlü¤e giren Ekono-
mik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 2., 3., 7. ve 10. maddeleri, 23.03.1976
tarihinde yürürlü¤e giren Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi’nin 3. ve 26. madde-
leri, 18.12.1979 tarihinde kabul edilen Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Ön-
lenmesi Sözleflmesi ile 6.10.1999 tarihinde kabul edilen Kad›nlara Karfl› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi Ek ‹htiyari Protokolü yer almaktad›r (Soysal,
2006: 98-99; Ertürk, 2008: 53, 66; Fettah, 2006: 38-40). Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tünün (ILO) kad›nlar›n korunmas› ile ilgili olarak farkl› tarihlerde kabul etti¤i çok
say›da sözleflme bulunmaktad›r. Bu sözleflmelerden 15.06.2000 tarih ve 183 say›l›
Anal›¤›n Korunmas› Sözleflmesi, 26.06.1990 tarih ve 171 say›l› Gece Çal›flmas› Söz-
leflmesi gibi baz› sözleflmeler kad›nlar›n fizyolojik özellikleri nedeniyle korunma-
s›na, 100 say›l› Eflde¤erde ‹fl ‹çin Erkek ve Kad›n ‹flçiler Aras›nda Ücret Eflitli¤i
Hakk›nda Sözleflme, 25.06.1958 tarih ve 111 say›l› ‹stihdam ve Meslek Alan›nda
Ayr›mc›l›k Sözleflmesi, 23.06.1981 tarih ve 156 say›l› Aile Sorumluluklar› Olan Ka-
d›n ve Erkek ‹flçilere Eflit Davran›lmas› ve Eflit F›rsatlar Tan›nmas› Hakk›nda Söz-
leflme gibi sözleflmeler ayr›mc›l›¤›n önlenmesine yöneliktir (Ertürk, 2008: 57-65;
Soysal, 2006: 103-108). Avrupa Konseyi belgeleri aras›nda; 03.05.1996 tarihinde
kabul edilen Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n I. bölümünün 20.bendi, II.
bölümünün 4., 8. ve 20. maddelerinde konu ile ilgili düzenlemelere yer verilmifl-
tir (Fettah, 2006: 45-46). AB’de çal›flma yaflam›nda kad›n-erkek eflitli¤i ile ilgili ilk
düzenleme, 25.03.1957 tarihli Roma Antlaflmas›’n›n 119. maddesinde ücret konu-
sunda yap›lm›flt›r. 09.12.1989 tarihinde kabul edilen Çal›flanlar›n Temel Sosyal
Haklar› Topluluk fiart›’n›n 16. maddesinde kad›n ve erke¤e muamele eflitli¤i sa¤-
lanmas› ve kad›n ve erkekler için f›rsat eflitli¤inin gelifltirilmesi öngörülmüfltür.
01.11.1993 tarihinde yürürlü¤e giren Maastricht Antlaflmas›’na Ek Sosyal Politika
Protokolü 6.maddesinde “kad›n-erkek eflitli¤ine iliflkin olarak cinsiyete dayal› ay-
r›mc›l›k yap›lmaks›z›n eflit ücret ödenmesi gerekir” fleklinde bir düzenleme yap›l-
m›flt›r. 02.10.1997 tarihinde imzalanan, 01.05.1999 tarihinde yürürlü¤e giren Ams-
terdam Antlaflmas›’nda konu ile ilgili genifl kapsaml› düzenlemeye gidilmifltir (Ak-
p›nar,12-14). Ayr›ca Amsterdam Antlaflmas›’nda yer alan istihdam ile ilgili düzen-
lemeler do¤rultusunda 1997 y›l›nda Avrupa ‹stihdam Stratejisi kabul edilmifl, stra-
tejinin hedefleri aras›nda kad›nlara ifle giriflte ve iflgücü piyasas› içinde eflit f›rsatlar
yarat›lmas› yer alm›flt›r ( Say›n, 2007: 29; Topo¤lu, 2007: 117). 07.12. 2000 tarihin-
de onaylanan Avrupa Birli¤i’nin Temel Haklar fiart›’n›n 15., 21. ve 23. maddelerin-
de çal›flma ve eflitlikle ilgili düzenlemelere yer verilmifltir (Fettah, 2006: 47). Bun-
lar›n d›fl›nda Birli¤in kad›n-erkek f›rsat eflitli¤ini sa¤lamaya yönelik çok say›da di-
rektifi, Konsey karar›, Konsey tüzü¤ü, sonuç bildirisi, eylem programlar›, Avrupa
Adalet Divan› Kararlar›, proje ve giriflimleri bulunmaktad›r (Bolcan, 2010: 254-262;
Topo¤lu, 2007: 122-141).

Türkiye’de kad›n iflçileri korumaya yönelik ilk düzenleme ise 24.04.1930 tarih
1593 say›l› Umumi H›fz›s›hha Kanunu ile yap›lm›flt›r. Daha sonra 03.06.1936 tarih
ve 3008 say›l› ‹fl Kanunu’ndan itibaren tüm ifl kanunlar›nda kad›n iflçileri koruma-
ya yönelik düzenlemelere yer verilmifltir. 1961 Anayasas›’nda kad›nlar›n çal›flma
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koflullar› bak›m›ndan özel olarak korunacaklar› belirtilmifl, 1982 Anayasa’n›n 10.
maddesinde eflitlikle ilgili genel düzenleme içinde cinsiyet kavram›na da yer veril-
mifltir. 07.05.2004 tarihinde 5170 say›l› Kanun’la bu maddeye “kad›n ve erkek eflit
haklara sahiptir. Devlet bu eflitli¤in yaflama geçirilmesini sa¤lamakla yükümlü-
dür” f›kras› ile 07.05.2010 tarih ve 5982 say›l› Kanun’la “bu maksatla al›nacak ted-
birler eflitlik ilkesine ayk›r› yorumlanamaz” ek cümlesi eklenmifltir. Ayr›ca Anaya-
sa’n›n 50. maddesinde kad›nlar›n çal›flma koflullar› bak›m›ndan özel olarak korun-
malar›, 70. maddesinde kamu hizmetlerine girme hakk› ve ayr›mc›l›k yasa¤› ile il-
gili düzenlemeler yap›lm›flt›r. Türkiye’de hâlen çal›flma yaflam›nda kad›nlar›n koru-
mas›na yönelik çok say›da kanun ve yönetmelikte düzenleme bulunmaktad›r. An-
cak kad›n iflçilerin çal›flma yaflam›nda korunmas› ile ilgili en ayr›nt›l› düzenleme
22.05.2003 tarih ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda yer almaktad›r. Bununla birlikte ka-
nun kad›nlar›n yo¤un olarak çal›flt›klar› ev hizmetleri ile 50’den az iflçi çal›flt›ran ta-
r›m ve orman ifllerinin yap›ld›¤› iflyerleri ve iflletmeleri kapsam d›fl›nda b›rakmak-
tad›r. Kad›n iflçilerin çal›flma yaflam›nda cinsiyete dayal› ayr›mc›l›¤a karfl› korun-
mas› ile ilgili düzenlemeler ‹fl Kanunu’nun 5. maddesinde eflit davranma ilkesi bafl-
l›¤› alt›nda yer almaktad›r. Kad›nlar›n tercih ettikleri bir çal›flma flekli olan k›smi sü-
reli çal›flma ile ilgili olarak 13. ve 5/2’de düzenlemeler yap›lmaktad›r. Gebe ve an-
ne iflçilerin feshe karfl› korunmas› 18/ d ve e f›kralar› ile 25 I-b; kad›n›n iflyerinde
cinsel tacize karfl› hakl› nedenle derhal fesih hakk› 24/II-d’de düzenlenmektedir.
Kad›n iflçilerin fizyolojik özellikleri nedeniyle korunmas›na yönelik olarak ; 4857
say›l› ‹fl Kanunu’nun 72. maddesinde kad›n iflçilerin yer alt› ve su alt›nda çal›flt›r›l-
malar› yasaklanmaktad›r. 73. maddede sanayiye ait ifllerde 18 yafl›n› doldurmufl ka-
d›n iflçilerin gece postalar›nda çal›flt›r›lmalar›n›n yönetmelikle düzenlenece¤i belir-
tilmektedir. 74. maddede kad›n iflçilere do¤um öncesi sa¤l›k muayene izni veril-
mesi, do¤umdan önce ve sonra belli bir süre çal›flt›r›lmalar›n›n yasaklanmas›, ha-
mile kad›n iflçilerin gerekli görüldü¤ü durumda iflçi sa¤l›¤›na uygun daha hafif ifl-
lerde çal›flt›r›lmas›, ücretsiz izin ile süt izni düzenlenmektedir. K›dem tazminat› ile
ilgili olarak kad›n iflçilerin evlendi¤i tarihten itibaren bir y›l içerisinde kendi arzu-
su ile hizmet akdini sona erdirmesi halinde k›dem tazminat› almas› esas› kabul
edilmektedir (Soysal, 2006: 110-124; Fettah, 2006: 52-58, 61-70, 77-84, 87-88).
16.08.2013 tarih 28737 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan Gebe ve Emziren Kad›n-
lar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yö-
netmelikte gebe ve emziren kad›n iflçilerin çal›flma koflullar› ayr›nt›l› olarak düzen-
lenmekte, iflverenin emzirme odas› ile yuva açmas› ile ilgili esaslar belirlenmekte-
dir. Ebeveyn izni konusunda ise Türk hukukunda henüz bir düzenleme bulunma-
makta, 6 yafl›n alt›ndaki çocuklara yönelik ücretsiz veya düflük ücretli çocuk bak›m
hizmetleri ise yetersiz kalmaktad›r. Türkiye BM Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›m-
c›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’ni baz› çekincelerle 1985 y›l›nda kabul etmifl, daha
sonra bu çekinceleri kald›rm›flt›r. 2000’li y›llarda da kurumsal alanda baz› geliflme-
ler sa¤lanm›flt›r (Seyyar, 2011: 299).

Sizce neden Türkiye’de kad›nlar› çal›flma yaflam›nda korumaya yönelik düzenlemeler ko-
nusunda önemli ilerlemeler sa¤lanmas›na ra¤men kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran›
düflmektedir?
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Çocuklar-Gençler
Günümüzde evrensel olarak kabul edilmifl çocuk ve genç kavram› bulunmamak-
ta, toplumlar›n yap›lar›na, kültürlerine, inançlar›na, ekonomilerine göre farkl› ta-
n›mlar yap›labilmektedir. Genel olarak çocukluk dönemini gençlik döneminden
ay›rmak amac›yla yafl faktörü kullan›lmakta ancak yafl faktörü de ülkelere, cinsiye-
te, k›r ve kente göre de¤iflebilmektedir (Dinç, 2008: 6). Yafl s›n›r›n›n belirlenmesi
konusunda da uluslararas› belgelerde farkl›l›klar bulunmaktad›r (Tando¤an, 2006:
4). Çal›flma yaflam› aç›s›ndan konu ele al›nd›¤›nda; çocuk iflçi ve genç iflçi kavram-
lar› konusunda da görüfl birli¤i bulunmamakta, uluslararas› örgütlerin çocuk ve
genç iflçi tan›m›nda esas ald›klar› yafl s›n›r› farkl›l›k göstermektedir. Hatta ayn›
uluslararas› örgüt taraf›ndan oluflturulan sözleflmelerde bile çocuklar›n asgari çal›fl-
t›r›lma yafl› ile ilgili olarak farkl› zamanlarda farkl› yafl s›n›r› belirlenebilmektedir
(K›l›ç, 2011: 27, 37-38). ILO 138 say›l› ‹stihdama Kabulde Asgari Yafl Sözleflme-
si’nde en az çal›flt›r›lma yafl› 15 olarak kabul edilmifl, ülkelere belli koflullar›n var-
l›¤› halinde en az çal›flt›r›lma yafl›n› bu yafl›n alt›nda belirleyebilmeleri konusunda
esneklik tan›nm›flt›r (Altan, 2010: 255). Geliflmifl ülkelerde genç iflçi tan›m›nda alt
s›n›r genellikle zorunlu e¤itim yafl›n›n sona erdi¤i yafl kabul edilmifltir. Üst s›n›r ise
de¤iflebilmektedir. Ancak BM ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde 15-24 yafl
aras›nda olanlar genç iflçi olarak kabul edilmektedir (Gündo¤an, 2001: 6).

Çocuk ve gençlerin çal›flma yaflam›na girifli ise insanl›k tarihi kadar eskidir. An-
cak iflçi statüsünde çal›flt›r›lmalar› Sanayi Devrimi ile birlikte bafllam›flt›r. Bu dö-
nemde çocuklar ve gençler kad›nlar gibi dokuma fabrikalar› ve maden ocaklar›n-
da çok kötü koflullarda, çok düflük ücretle, çok uzun süre, a¤›r ve tehlikeli ifllerde
çal›flmak zorunda kalm›fllard›r. Ancak bu durum tepkilere neden olmufl, ‹ngiltere
baflta olmak üzere di¤er ülkelerde çocuk ve gençleri korumaya yönelik hukuki dü-
zenlenmeler yap›lm›flt›r. Bu düzenlemelerle belli bir yafl›n alt›ndaki çocuklar›n ma-
den ocaklar›nda, dokuma fabrikalar›nda ve gece çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›flt›r.
Uluslararas› alanda da ilk olarak 1890 Berlin Konferans›’nda çocuklar›n çal›flt›r›lma
yafl›, çal›flma süreleri ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin dilek niteli¤inde kararlar
al›nm›flt›r (Y›ld›r›m, 2008: 9- 12). II. Dünya Savafl›’ndan sonra özellikle geliflmifl ül-
kelerde ailelerin gelir seviyesinin yükselmesi, e¤itim olanaklar›n›n artmas› gibi ne-
denlerle çocuk iflçili¤inde belirgin bir azalma sa¤lanabilmifltir. Ancak küresellefl-
me, 1980’li y›llardan itibaren izlenen neoliberal politikalar ve bunlar›n yaratt›¤›
olumsuz koflullar çocuk iflçili¤inde yeniden art›fla yol açm›flt›r. Özellikle geliflmek-
te olan ülkelerde çocuk iflçi kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r.

Çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmas› ulusal ve uluslararas›
belgelerde genifl bir biçimde düzenlenmektedir. Kanunlarda ve uluslararas› belge-
lerde; en az çal›flt›r›lma yafl›n›n belirlenmesi, çocuklar›n ve gençlerin çal›flt›r›labile-
cekleri ifller, çal›flma, dinlenme süreleri ve sa¤l›k aç›s›ndan korunmalar›, ö¤renim
haklar›, çocuklar›n ve gençlerin iflyerinde fliddet, taciz ve sömürüye karfl› korun-
malar›na yönelik çeflitli düzenlemeler yer almaktad›r (Tando¤an, 2006: 60-80).

Çocuklar ve gençlerle ilgili BM belgeleri aras›nda; ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin
23., 24., 25/2. ve 26/1. maddeleri, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin
10/3. maddesi, 20.11.1959 tarihli Çocuk Haklar› Bildirisi’nin 7. ve 9. maddeleri ile
20.11.1989 tarihli Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nde düzenlemeler bulunmaktad›r. ILO
günümüze kadar çocuklar›n ve gençlerin korunmas› ile ilgili çok say›da sözleflme
ve tavsiye kabul etmifltir. Sözleflmeler; en az çal›flt›rma yafl›, çal›flma koflullar›, sa¤-
l›k muayeneleri, sa¤l›k ve güvenlik, gece ve yer alt› çal›flmas› ile mesleki e¤itim ko-
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nular›nda çocuklar› ve gençleri koruyucu düzenlemeler getirmektedir (Y›ld›r›m
2008: 55-64). Örgütün 26.06.1973 tarihinde kabul edilen 138 say›l› ‹stihdama Ka-
bulde Asgari Yafl Sözleflmesi ile 17.06.1999 tarih ve 182 say›l› Çok Kötü Biçimler-
deki Çocuk ‹flçili¤inin Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin Acil Eylem Sözleflmesi bu ko-
nu ile ilgili önemli sözleflmeler aras›ndad›r. Ayr›ca 18.06.1998 tarihli Çal›flmaya ‹lifl-
kin Temel Haklar ve ‹lkeler ‹le ‹zlenmesi Bildirgesi’nde çocuk iflçili¤ine etkin fle-
kilde son verilmesi ilkesine yer verilmektedir. Örgüt 1992 y›l›nda da çocuk iflçili¤i
ile mücadele etmek amac›yla “Çocuk ‹flçili¤inin Sona Erdirilmesi Uluslararas› Prog-
ram›’n› (IPEC)” bafllatm›flt›r. Program›n uzun vadeli hedefi; çocuk iflçili¤ini ortadan
kald›rmak, k›sa ve orta vadeli hedefi ise çocuklar›n korunmas› ve çal›flma koflulla-
r›n›n iyilefltirilmesidir. Program; programa kat›lan ülkelerde kamu ve sivil toplum
örgütleri taraf›ndan yürütülmektedir (Cesur, 2006: 117-118, 123). Program; vergi,
kalk›nd›rma, hukuk reformu, fark›ndal›k yaratma, sosyal mobilizasyon, çocuklar›n
tehlikeli ifllerden korunmas›, bu ifllerden ç›kar›lmas›, rehabilite edilmesi, çocuk ifl-
çilerin aileleri için alternatifler yarat›lmas› faaliyetlerini içermektedir (Avflar ve
Ö¤üto¤ullar›, 2012: 18). Çocuk ve gençlerle ilgili olarak Avrupa Konseyi belgeleri
aras›nda ise Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n 7. maddesi, 01.07.2000 ta-
rihinde yürürlü¤e giren Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liflkin Avrupa Sözleflme-
si yer almaktad›r. AB belgeleri aras›nda Çal›flanlar›n Temel Sosyal Haklar› Toplu-
luk fiart›’n›n 20. ve 22. maddeleri ile Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›’n›n 32. mad-
desi çocuklar ve gençlerin çal›flt›r›lmalar› ile ilgilidir. Ayr›ca 02.06.1994 tarih ve
94/33 say›l› Gençlerin ‹flyerinde Korunmas›na ‹liflkin Direktif gençler ve çocukla-
r›n çal›flt›r›lmalar› ile ilgili düzenlemeler içermektedir (K›l›ç, 2011: 50-61; Avflar ve
Ö¤üto¤ullar›, 2012: 19-21).

Türkiye’de ise çocuklar›n çal›flma yaflam›nda korunmas› ile ilgili ilk düzenleme
151 say›l› Kanun’la 1921 y›l›nda yap›lm›flt›r. Daha sonra 3308 say›l› ‹fl Kanunu ve di-
¤er kanunlarda çocuklar ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmas› ile ilgili çeflitli
düzenlemelere yer verilmifltir. 1961 Anayasas›’nda çocuklar ve gençlerin çal›flma
koflullar› bak›m›ndan özel olarak korunacaklar› belirtilmifl, 1982 Anayasas›’n›n 10.
maddesine 07.05.2010 tarih ve 5982 say›l› Kanun’la eklenen f›kra ile çocuklar için
al›nacak tedbirlerin eflitlik ilkesine ayk›r› say›lamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Ana-
yasa’n›n 50. maddesinde de kimsenin yafl›na, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan
ifllerde çal›flt›r›lamayaca¤›, küçüklerin çal›flma koflullar› bak›m›ndan özel olarak ko-
runacaklar› belirtilmifltir. Hâlen Anayasa’n›n d›fl›nda çok say›da kanun, tüzük ve yö-
netmelikte çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmalar› ile ilgili düzen-
lemeler bulunmaktad›r (K›l›ç, 2011: 16, 61). Bu kanunlar aras›nda konu ile ilgili en
ayr›nt›l› düzenlemeler 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nda yer almaktad›r. ‹fl Kanunu’nun 71.
maddesinde çal›flt›r›lma yafl› “15 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar›n çal›flt›r›lmalar› ya-
sakt›r. Ancak on dört yafl›n› doldurmufl ve ilkö¤retimi tamamlam›fl olan çocuklar,
bedensel, zihinsel ve ahlaki geliflmelerine ve e¤itime devam edenlerin okullar›na de-
vam›na engel olmayacak hafif ifllerde çal›flt›r›labilir ” fleklinde belirtilmektedir.
Maddede ayr›ca çocuklar›n ve gençlerin çal›flt›r›lma koflullar› düzenlenmektedir.
Kanunun; 72. maddesinde çocuklar›n ve gençlerin yer ve su alt›nda çal›flt›r›lma ya-
sa¤›, 73. maddesinde gece çal›flt›r›lma yasa¤›, 53. maddesinde y›ll›k ücretli izin, 24.
maddesinde iflyerinde cinsel tacize yönelik olarak iflçinin fesih hakk›, 71. maddesin-
de ö¤renim hakk›n›n korunmas›na yer verilmektedir. Ayr›ca kanunun ilgili madde-
lerinde belirtilen ve kanuna uygun olarak ç›kar›lan çok say›da yönetmelikte çocuk
ve genç iflçilerin çal›flma koflullar› ile ilgili düzenlemeler bulunmaktad›r (Sümer,
2011: 53-55; Tando¤an, 2006: 60-71; Dinç, 2008: 68-90). Ancak 4857 say›l› Kanun ev
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hizmetlerinde, tar›m sektöründe ailesine yard›m amac›yla mevsimlik olarak çal›flan
çocuklarla, ç›raklar› kapsamamaktad›r. Ç›raklarla ilgili düzenlemeler 3308 say›l›
Mesleki E¤itim Kanunu ile düzenlenmektedir (Y›ld›r›m, 2008: 65-79). Çocuk iflçili-
¤in önlenmesi amac›yla Türkiye 1992 y›l›nda IPEC Projesi’ne kat›lm›fl, program kap-
sam›nda çeflitli projeleri uygulamaya koymufltur (Avflar ve Ö¤üto¤ullar›, 2012: 32).

Sizce neden ulusal ve uluslararas› düzeyde genel kabul gören çocuk ve genç iflçi tan›m›
yap›lamamaktad›r?

Yafll›lar
Yafll›l›k; çocuk ve gençlikten sonra yaflam›n kaç›n›lmaz son evresidir. Çocuk ve
genç kavram› gibi genel kabul gören bir yafll›l›k tan›m› bulunmamaktad›r. Yafll›l›k
kavram› toplumlara, kiflilere ve zamana göre de¤iflebilmekte, iklim, çevre, beslen-
me, yap›lan iflin niteli¤i, yaflam flekli, cinsiyet, kal›t›m, kültürel özellikler genel bir
yafll›l›k tan›m›n›n yap›lmas›n› engellemektedir (Altan, 2010: 268). Ayr›ca yafll›lar›
tan›mlamak için kullan›lan terimler birbirinden farkl›l›k göstermektedir. Termino-
lojide yafll›lar için yafll› kifliler, ileri yafltakiler, üçüncü ça¤, yafllananlar, 80 yafl üs-
tündekiler için dördüncü ça¤ gibi kavramlar kullan›lmaktad›r (Kara, 2008: 84).
Yafll›l›k; biyolojik, fizyolojik, fonksiyonel, kronolojik, sosyal ve duygusal yafll›l›k
olarak s›n›fland›r›labilmekte ancak kiflinin do¤umundan itibaren geçen zamana
göre bir y›ll›k birimler esas al›narak belirlenen kronolojik yafll›l›k kavram› (Baybo-
ra, 2007: 5) yafll›l›¤›n tan›mlanmas›nda daha fazla kullan›lmaktad›r. Çal›flma eko-
nomisi alan›nda 65 yafl yafll›l›¤›n bafllang›c› olarak genel kabul görmektedir (Altan,
2010: 269).

Geçmifli oldukça yeni olan yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n oluflturulmas›n-
da; yafll›lar›n dünya nüfusu içinde oran›n›n artmas›, geleneksel aile yap›s›ndan, çe-
kirdek veya tek ebeveynli aile yap›s›na geçifl ile birlikte ortaya ç›kan yafll›lar›n ba-
k›m sorunu, sosyal devlet anlay›fl›, insani nedenler (Altan, 2010: 272-274), nüfusun
yafllanmas› ile birlikte kamunun tasarruf oran›n›n düflmesi, sa¤l›k ve emeklilik öde-
melerinin özellikle geliflmifl ülkelerde önemli ölçüde artmas› sonucu sosyal güven-
lik sistemlerinin içine düfltü¤ü durum, iflgücü arz›n›n azalmas› riski ve yafll› ba¤›m-
l›l›k oran›ndaki art›fl (Mand›rac›o¤lu, 2010: 44) önemli rol oynamaktad›r.

Yafll›lar›n korunmas› ile ilgili uluslararas› belgeler di¤er dezavantajl› gruplara
göre s›n›rl›d›r. Yafll›larla ilgili önemli uluslararas› belgeler aras›nda BM ‹nsan Hak-
lar› Bildirgesi’nin 25. maddesi, Yafll›l›k ‹lkeleri, Avrupa Konseyi’nin Gözden Geçi-
rilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n 23. maddesi ve Avrupa Birli¤i Temel Haklar fiart›’n›n
25. maddesi say›labilir. 

Dünyada yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n kapsam› ülkelerin ekonomik,
sosyo-kültürel yap›lar›na ve zamana göre farkl›l›k göstermektedir. Günümüzde ge-
liflmifl ülkelerde yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n temel amac›; yafll›lar›n ve ai-
lelerinin yaflam kalitelerinin artt›r›lmas›, kiflilerin sa¤l›kl› ve baflar›l› yafllanarak top-
lumsal yaflama daha aktif flekilde kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›d›r (Dan›fl, 2009: 71).
Dünyada yafll›lara yönelik sosyal politikalar aras›nda; yafll›l›k sigortas›, sosyal gü-
venlik garantisi olmayan veya gelir yetersizli¤i nedeniyle yoksul duruma düflen
belli bir yafl›n üzerindeki yafll›lara bu durumlar› devam etti¤i sürece sürekli gelir
veya ayl›k ba¤lanmas›, yafll›lara temel gereksinimlerini karfl›lamak üzere sürekli ol-
mayan parasal yard›m veya ayni yard›mlar yap›lmas› (Alper, 2011: 173-174), muh-
taç durumda olan yafll›lara baflta sa¤l›k hizmeti olmak üzere sosyal hizmetler su-
nulmas› (Altan, 2010: 280; Alper, 2011: 173) say›labilir. Yafll›lara sunulan sosyal
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hizmetler aras›nda kurumsal bak›m hizmetleri büyük önem tafl›maktad›r. Kurum-
sal bak›m hizmetleri; huzurevi, yafll› bak›mevi, sokak yafll›lar› yard›m evi, yafll›
apartmanlar›, yafll› köyleri gibi kurumlar arac›l›¤›yla verilmektedir. Bu kurumlar
hukuki düzenlemeler çerçevesinde merkezî veya yerel yönetimler, özel kifliler, va-
k›flar, dernekler taraf›ndan kurulabilmektedir. Özel kifliler taraf›ndan iflletilenler d›-
fl›nda kurumlardan, geliri olanlar belli bir bedel ödeyerek, olmayanlar bedel öde-
meden yararlanabilmektedir (Ek, 2007: 64-77). Günümüzde geliflmifl ülkelerde ku-
rumsal bak›m hizmetlerinin yafll›lar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bu hiz-
metlerin yan›nda evde bak›m hizmetlerine a¤›rl›k verilmeye bafllanm›flt›r. Evde ba-
k›m hizmetleri kapsam›na evde yard›m, evde takip hizmetleri, ev sa¤l›k hizmetle-
ri, süreli bak›m, evlere yemek servisi, evlere bak›m onar›m hizmetleri gibi hizmet-
ler girmektedir. Evde bak›m hizmetleri hukuki düzenlemeler çerçevesinde merke-
zî ve yerel yönetimler ile özel kurulufllar taraf›ndan verilmektedir. Ayr›ca kendisi-
ni bakacak durumda olmayan yafll›lara yönelik gündüz saatleri içinde bak›m ve
destek hizmeti sunan günlük merkezi, günlük bak›m merkezi, günlük hastane,
gündüz hastaneleri ad›n› tafl›yan merkezlerle hizmet sunulmaktad›r (Dan›fl: 340-
345). Çeflitli nedenlerle çal›flma yaflam›na girmek isteyen yafll›lara yönelik olarak
geliflmifl ülkelerde yafll›lar›n mesleki niteliklerinin çal›flma hayat›n›n de¤iflen koflul-
lar›na uygun hâle getirilmesi, esnek çal›flma flekillerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve yafl
ay›r›mc›l›¤›n›n önlenmesine yönelik hukuki düzenlemeler yap›lmas› söz konusu-
dur (Altan, 2010: 278-279).

Türkiye’de yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n kapsam› henüz s›n›rl›d›r. Yafll›la-
ra yönelik politikalar aras›nda yafll›l›k sigortas› önem tafl›makta, buna ek olarak say›-
lar› 170’i aflan kurum ve kurulufl tamamlay›c› sosyal güvenlik kurumu olarak üyele-
rine ek garanti sa¤lamaktad›rlar. 28.03.2001 tarih ve 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Ta-
sarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu ile de Bireysel Emeklilik fiirketleri oluflturulmufltur.
Ayr›ca 01.07.1976 tarih ve 2022 say›l› 65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kim-
sesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›ndaki Kanun ile 65 yafl›n› doldur-
mufl, hiçbir gelire sahip olmayan, muhtaçl›¤›n› kan›tlayan, Türk vatandafllar›na ha-
yatta kald›klar› süre içinde ayl›k ba¤lanmaktad›r. 29.05.1986 tarih ve 3294 say›l› Sos-
yal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu’nun belirledi¤i özelliklere sahip
olan yafll›lar da herhangi bir yafl s›n›r› olmadan kanunun öngördü¤ü yard›mlardan
yararlanabilmektedirler (Alper, 2011: 182-183). 1982 Anayasas›’n›n 61.maddesinde
yafll›lar›n korunmas› ile ilgili “yafll›lar, devletçe korunur. Yafll›lara devlet yard›m› ve
sa¤lanacak di¤er haklar ve kolayl›klar kanunla düzenlenir. Bu amaçla gerekli teflki-
lat ve tesisleri kurar ve kurdurur” fleklinde bir düzenleme yer almaktad›r. Ayr›ca Ana-
yasa’n›n 10.maddesine 07.05.2010 tarih ve 5982 say›l› Kanun’la getirilen ek f›kra ile
yafll›lar için al›nacak tedbirlerin eflitlik ilkesine ayk›r› say›lamayaca¤› belirtilmifltir.
Farkl› dezavantajl› gruplara yönelik çeflitli kanunlarda düzenlenen sosyal hizmetler
24.05.1983 tarih ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile
bir araya getirilmifltir (Alper, 2011: 182). Bu kanunla kurulan Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu bünyesinde Yafll› Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› oluflturulmufltur
(DPT, 2007: 12). 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu-
nu’nun ad› 3.6.2011 tarih ve 633 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Hiz-
metler Kanunu olarak de¤ifltirilmifltir. Bu KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤› bünyesinde yafll› ve özürlülerle ilgili olarak Özürlü ve Yafll› Hizmetleri Ge-
nel Müdürlü¤ü oluflturulmufltur. Müdürlü¤ün ad› 25.4.2013 tarih ve 6462 say›l› Ka-
nunda yer alan düzenleme sonucu Engelliler ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
olarak de¤ifltirilmifltir. 2828 say›l› Kanun’un öngördü¤ü esaslar do¤rultusunda yafll›-
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lara yönelik hizmetler 4 yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Yafll›lara yönelik
kurumsal bak›m; huzurevi ile huzurevi yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezleri ara-
c›l›¤›yla yat›l› olarak sa¤lanmaktad›r (http://www.eyh.gov.tr/tr/html/8155/Yasli+Ba-
kim+Hizmetleri, Eriflim tarihi 21.2.2014). Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
l›¤›’na ba¤l› 107; Di¤er bakanl›klara ba¤l› 2; belediyelere ait 20; dernek ve vak›flara
ait 31; az›nl›klara ait 7; özel sektöre ait 130 olmak üzere 297 huzur evi bulunmakta-
d›r  (http://www.eyh.gov.tr/tr/html/8448/TURKIYE_DE+YASLILARA+HIZMET+VE-
REN+KURULUSLAR, Eriflim tarihi 21.2.2014). 2828 say›l› Kanun çerçevesinde ç›kar›-
lan Yönetmelik do¤rultusunda Türkiye’de evde bak›m ile ilgili ilk proje 1993 y›l›nda
SHÇEK Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan dört büyük ilde uygulanm›fl ancak baflar›l› ol-
mam›flt›r. Buna karfl›l›k Ankara Büyükflehir Belediyesi evde bak›m hizmetleri, ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi evde sa¤l›k destek hizmetleri ile bu alanda di¤er beledi-
yelere örnek olmufllard›r. Halen büyük flehirlerde az say›da özel iflletme ücretli t›bbi
bak›m ve refakat hizmeti sunmaktad›r. Kendi evlerinde yaflamlar›n› sürdüren yafll›la-
ra yönelik gündüzlü bak›m hizmeti modeli olarak uygulanan Yafll› Dayan›flma Mer-
kezleri (Dan›fl: 346-347) ise baflar›l› olmad›¤›ndan, organize edilerek Yafll› Hizmet
Merkezi olarak yeniden aç›lm›flt›r (Çohaz, 2010: 124). Halen Engelli ve Yafll› Hizmet-
leri Genel Müdürlü¤üne ba¤l› 5, özel yafll› hizmeti merkezi 1 olmak üzere toplam 6
yafll› hizmet merkezi bulunmaktad›r (http://www.eyh.gov.tr/tr/html/8448/TURKI-
YE_DE+YASLILARA+HIZMET+VEREN+KURULUSLAR, Eriflim tarihi 21.2.2014).

Sizce neden yafll›lar›n korunmas› ile ilgili uluslararas› belgeler di¤er dezavantajl› grupla-
ra göre daha s›n›rl›d›r?

Engelliler
Özürlü, sakat ve engelli kavramlar› farkl› anlamlara sahip olmakla birlikte genelde
birbiri yerine kullan›lmakta (Özgökçeler, 2011: 264), ülkelere, kültürlere uluslara-
ras› örgütlere (Yaz›c› ve Yemiflci, 2010: 189) ve zamana göre kullan›lan kavram ve
kavramlar›n anlam› de¤iflebilmektedir. Son dönemde daha fazla kullan›lan engel-
lilik kavram›: yetersizlik nedeniyle bireyin yafl, cinsiyet ve sosyo-kültürel nedenle-
re ba¤l› olarak sosyal rolünü yerine getirmesinin engellenmesi sorununu ifade et-
mektedir (Özgökçeler, 2011; 266). 

BM Dünya Engelliler Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’i bir tür engellilik
yaflamaktad›r (Dünya Sa¤l›k Örgütü, 2011: 1). Ancak dezavantajl› gruplar içinde en
büyük gruplardan biri olan engellilere yönelik sosyal politikalar›n oluflturulmas›
oldukça zaman alm›fl, XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren engellilere yönelik
sosyal politikalar geliflmifl ülkelerde gündeme gelmeye bafllam›flt›r (Altan, 2010:
194). Günümüzde ise iflgücü niteli¤i tafl›yan engellilere f›rsat eflitli¤i çerçevesinde
çal›flma hakk› ve olana¤› tan›mak, iflgücü niteli¤i tafl›mayan veya bak›ma muhtaç
durumda olan engellileri sosyal güvenlik veya sosyal bak›m hizmetleri kapsam›na
almak, engellilere yönelik sosyal politikalar›n temel amaçlar›ndan biri hâline gel-
mifltir (Seyyar, 2008; Seyyar, 2006). Engellilerin en önemli sorunlar›ndan biri olan
istihdam sorununu çözebilmek amac›yla geliflmifl ülkelerde çeflitli sosyal politika-
lar oluflturulmaktad›r. Bu do¤rultuda; engellileri istihdam edilebilir hâle getirilmek
amac›yla engellilere t›bbi tedavi ve t›bbi ve mesleki rehabilitasyon uygulanmakta,
özel e¤itim veya temel e¤itim verilmektedir (Altan, 2010: 200-201). ‹flverenlerin en-
gelli istihdam›n› sa¤lamak amac›yla da kanunlarla belli say›da iflçi çal›flt›ran iflve-
renlere, belli say› veya oranda engelli iflçi çal›flt›rma zorunlulu¤u getirilmesi (kota
sistemi), baz› ifl ve mesleklerin ülke çap›nda sadece engellilere ayr›lmas› (tahsis
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yöntemi), baz› ifl ve mesleklerin kanunlarla belirlenen iflyerleri, çal›flma kolu veya
mevkileri için engellilere tahsis edilmesi (s›n›rl› tahsis yöntemi), engellilere ifle gir-
mekte öncelik ve tercih olana¤› verilmesi (öncelik ve tercihlerin tahsisi yöntemi),
iflverenlerin iflçi talepleri ile bofl ifllerini zorunlu olarak bir kuruma bildirmeleri ve
kurumun bu talep ve bofl ifller do¤rultusunda engellileri ifle yerlefltirmesi, engelli
iflçi çal›flt›ran iflverenlere tazminat ödenmesi, vergi muafiyeti getirilmesi, evde ça-
l›flma (Alkan Meflhur, 2004) tele çal›flma gibi çal›flma yöntemlerinin teflvik edilme-
si söz konusudur. Ayr›ca ileri derecede veya birden fazla engele sahip olmalar› ne-
deniyle ifl bulmakta güçlük çeken engellilere; hem mesleki rehabilitasyon hem de
korumal› çal›flma ve istihdam olana¤› sa¤lamak amac›yla, teknik ve mali aç›dan
devlet taraf›ndan desteklenen Korumal› ‹flyeri-Engelliler Çal›flma Atölyesi kurul-
maktad›r (Seyyar, 2006: 326). ‹flyeri açmak isteyen engelliler ise devlet taraf›ndan
parasal, ayni yard›m veya hizmet yard›mlar› ile desteklenmektedir. Engellileri ça-
l›flma yaflam› s›ras›nda korumak amac›yla da baz› ifllerde çal›flt›r›lmalar› yasaklan-
makta, iflyerinde ay›r›mc›l›¤a karfl› korunmalar› yönünde çaba harcanmaktad›r (Al-
tan, 2010: 203-205).

Engellilerin korunmas› ile ilgili olarak uluslararas› örgütlerin farkl› tarihlerde
oluflturduklar› çok say›da belge bulunmaktad›r. BM’nin engellilerle ilgili önemli
belgeleri aras›nda ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, Ekonomik
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 6. ve 12. maddeleri, 20.12. 1971 tarihli Zi-
hinsel Engellilerin Haklar›na ‹liflkin Bildirge, 09.12.1975 tarihli Engelli Haklar› Bil-
dirgesi, 03.12.1982 tarihli Engelliler ‹çin Dünya Eylem Program›, 20.11.1989 tarihli
Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin 23.maddesi, 20.12.1993 tarihli Engelliler ‹çin F›rsat
Eflitli¤i Konusunda Standart Kurallar ve 13.12.2006 tarihli Engelli Kiflilerin Haklar›
Sözleflmesi say›labilir. ILO’nun özürlülerle ilgili önemli belgeleri aras›nda 22.06.1955
tarih ve 99 say›l› Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu Hakk›nda Tavsiye Karar›,
01.06.1983 tarih ve 159 say›l› Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu ve ‹stihdam›
Hakk›nda Sözleflme ve 21.06.1988 tarih ve 168 say›l› Engellilerin Mesleki Rehabili-
tasyonu ve ‹stihdam› Hakk›nda Tavsiye Karar› bulunmaktad›r. Avrupa Konseyi
belgelerinden Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n 15. maddesinde ve Avru-
pa Kentsel fiart›’nda engellilere yönelik düzenlemeler yer almaktad›r. Ayr›ca Engel-
lilerin Toplumla Tam Bütünleflmelerine Yönelik Avrupa Konseyi Tavsiye Karar› gi-
bi çok say›da farkl› tarihlerde kabul edilen konsey tavsiye kararlar› söz konusudur.
AB belgeleri aras›nda ise Temel Haklar fiart›’n›n 26. maddesi, 27.11.2000 tarih ve
2000/78/EC say›l› ‹stihdam ve ‹fl Konusunda Eflit Muamele ‹çin Genel Bir Çerçeve
Oluflturulmas›na Dair Direktif yer almaktad›r (http://www.ozida.gov.tr/?menu=ra-
porlar&sayfa=uluslararasi/abveozurluluk; http://www.ozida.gov.tr/?menu=mevzu-
at&sayfa0abrapor, Eriflim Tarihi 15.11.2011)

Türkiye’de engellilere yönelik sosyal politikalar›n kapsam› henüz s›n›rl›d›r. En-
gelli çal›flt›r›lma zorunlulu¤u ilk olarak 20.04.1967 tarih ve 854 say›l› Deniz ‹fl Ka-
nunu ile getirilmifl, 12.08.1967 tarih ve 931 say›l› ‹fl Kanunu ile 25.08.1971 tarih ve
1475 say›l› ‹fl Kanunu’nda kota sistemine yer verilmifltir. 2022 say›l› 65 Yafl›n› Dol-
durmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hak-
k›ndaki Kanun ile iflsiz engelliler ve 65 yafl üzerindeki yafll›lar belli bir gelire ka-
vuflturulmufltur. 1982 Anayasas›’n›n 10., 50., 61/2 ve 42/7. maddelerinde de engel-
lilerle ilgili düzenlemelere yer verilmifltir. 4216 say›l› Yetki Kanunu’na dayal› ola-
rak ç›kar›lan 571 say›l› Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›n-
da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1981 y›l›nda kurulan Sakatlar› Koruma
Milli Koordinasyon Kurulu kapat›lm›fl, 1997 y›l›nda Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi

1857.  Ünite  -  Özel  Olarak Korunmas›  Gereken Gruplar  (Dezavantaj l ›  Gruplar)



Baflkanl›¤› (ÖZ‹DA) oluflturulmufltur. Ayn› yetki kanununa dayan›larak ç›kar›lan
572 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Hükmünde Karar-
name ile çok say›da kanunun ilgili maddelerinde özürlülere yönelik düzenleme ve
de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Engellilere yönelik en önemli düzenleme 01.07.2005 tarih ve
5378 say›l› Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤i-
fliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile gerçeklefltirilmifltir (Gökmen, 2007). 4857 sa-
y›l› ‹fl Kanunu’nda da engellilerin istihdam› ile ilgili olarak 30. maddede düzenle-
me yap›lm›flt›r. 30. maddeye göre elli veya daha fazla iflçi çal›flt›ran özel sektör ifl-
yerlerinde %3, kamu iflyerlerinde %4 engelli çal›flt›r›lmas› zorunlu olup, iflverenler
çal›flt›rmak zorunda olduklar› engellileri Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR) arac›l›¤›yla
sa¤layacaklard›r. Ayn› maddede ayr›ca özürlü istihdam eden iflyerlerine yönelik
özel teflviklerle, sakatlanmak suretiyle iflten ayr›lm›fl olan iflçilerle kanunda öngö-
rülen koflullar›n gerçekleflmesi hâlinde, iflverenin yeniden ifl sözleflmesi yapma zo-
runlulu¤u ile ilgili bir düzenleme bulunmakta, yer alt› ve su alt› ifllerinde engelli
çal›flt›r›lmas› yasaklanmaktad›r. Kanunun 101. maddesinde ise belirtilen oranda en-
gelli çal›flt›rmayan iflverenlere idari para cezas› öngörülmektedir (Sümer, 2011: 56-
58). 14.07.1965 tarih ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 53. maddesi ile
devlet memurlar› için de kota sistemi öngörülmüfltür. Kota sistemi d›fl›nda 5378 sa-
y›l› Kanun’la ilk defa korumal› iflyeri sistemi getirilmifltir. 03.06.2011 tarih ve 633
say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile de ÖZ‹DA kald›r›larak Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanl›¤› bünyesinde Engelli ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü olufltu-
rulmufltur (http://www.aile.gov.tr, Eriflim Tarihi 1.11.2011). 06.02.2014 tarih ve
6518 say›l› Kanun ile 5378 say›l› Kanun baflta olmak üzere 4857 say›l› Kanun ve di-
¤er kanunlarda engellilere yönelik baz› de¤ifliklikler ve düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu düzenleme ve de¤iflikliklerle engellilere yönelik fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›, sos-
yal ve çal›flma yaflam›na kat›l›mlar›n›n gelifltirilmesi, ayr›mc›l›¤›n önlenmesi, erifli-
lebilirlik yükümlülüklerinin etkin bir flekilde yerine getirilmesinin sa¤lanmas› gibi
konularda baz› yeni düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. 

Sizce özürlülerin istihdam› ile ilgili olarak en yayg›n flekilde uygulanan yöntem hangisidir?

Eski Hükümlüler
Eski hükümlü, genel olarak ifllemifl oldu¤u herhangi bir suçtan dolay› hakk›nda
mahkumiyet karar› kesinleflerek hürriyeti ba¤lay›c› cezaya mahkum olduktan son-
ra cezas›n› tamamlayarak, cezaevinden ç›kan ve hükümlülük niteli¤i ortadan kal-
kan kifli olarak tan›mlanabilir (Bedük, 2010: 49). 

Eski hükümlülerin en önemli sorunlar›n›n bafl›nda iflsizlik gelmektedir. Eski hü-
kümlülerin ifl bulmalar› ço¤unlukla bu kifliler yeterli vasfa sahip olmad›klar› için ol-
dukça güçtür. Bu nedenle eski hükümlülere vas›f kazand›r›lmas› önem kazanmakta,
bu amaçla eski hükümlüler genelde infaz kurumlar›ndaki süreleri s›ras›nda temel e¤i-
tim, orta veya yüksek e¤itim ile mesleki e¤itime tabi tutulmaktad›rlar (Koçak ve Al-
tun, 2010: 101-102 ). Eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda baflar›l› olmalar› ve top-
lumla bütünleflmeleri için ise sosyal rehabilitasyon büyük önem tafl›makta, bu amaç-
la çeflitli ülkelerde farkl› uygulamalara baflvurulmaktad›r (fiahin, 2002: 12-14). Ancak
eski hükümlülerin ifl piyasas› için gerekli vasfa sahip olmalar› hâlinde bile toplumun
ve iflverenlerin önyarg›lar› nedeniyle ifl bulmalar› oldukça güçtür. Bu nedenle engel-
liler gibi eski hükümlüler için de kanunlarla kota sistemi veya iflverenleri eski hüküm-
lü çal›flt›rmaya özendirici tedbirler getirilmekte, kendi ifllerini kurmalar› için parasal,
ayni ve teknik destek sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r (Altan, 2010: 203).
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Türkiye’de eski hükümlülere vas›f kazand›rmaya yönelik e¤itim programlar› ile
onlar›n çal›flma yaflam›nda korunmalar› ile ilgili düzenlemeler henüz yetersizdir.
Hâlen 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 30. maddesinde sadece kamu sektörü için %2
oran›nda eski hükümlü veya terörle mücadelede malül say›lmayacak derecede ya-
rarlananlar› çal›flt›rma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu düzenleme ile %2’lik eski
hükümlü kontenjan›n› sadece eski hükümlü için de¤il terör nedeniyle malül say›l-
mayacak flekilde yararlananlarla birlikte kullan›lmas› söz konusudur. 30. maddede
kamu iflverenlerinin çal›flt›rmakla yükümlü olduklar› iflçileri ‹fiKUR arac›l›¤›yla sa¤-
lamalar› öngörülmektedir. Bu iflçilerin nitelikleri, hangi ifllerde çal›flt›r›labilecekleri,
bunlar›n iflyerlerinde genel hükümler d›fl›nda ba¤l› olacaklar› özel çal›flma ile mes-
le¤e yöneltilmeleri, mesleki yönden ifle nas›l al›nacaklar› ise yönetmelikler çerçe-
vesinde düzenlenmektedir.

Sizce neden eski hükümlüler kendi ifllerini kurmakta güçlük çekmektedirler?

Göçmenler
Göçmen kavram›n› tan›mlamak güçtür. Göç ve göçmenlik farkl› siyasi, ekonomik,
sosyo-kültürel ba¤lamda olufltu¤u için farkl› göç ve göçmen tan›mlar› yap›labil-
mektedir. BM kendi vatandafl› oldu¤u ülkeden baflka bir ülkede bir y›l veya daha
fazla süre kalan kiflileri göçmen olarak kabul etmektedir (Gökbayrak, 2006: 8).
Göçmen kavram› ile mülteci ve s›¤›nmac› kavramlar› aras›nda farkl›l›klar bulunma-
s›na karfl›l›k bu kavramlar literatürde kimi zaman ayn› anlamda kullan›labilmekte-
dir. Birleflmifl Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsü ile ‹lgili Cenevre Sözleflmesi’ne
göre; mülteci “›rk›, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti veya siyasi düflün-
cesi nedeniyle zulüm görece¤i konusunda hakl› bir korku tafl›yan ve bu yüzden ül-
kesinden ayr›lan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen ve geri dönmeyen kiflidir.
Genel kabul gören görüfle göre s›¤›nmac› ise kendisine henüz göçmen statüsü ve-
rilmemifl olan, hakk›ndaki hukuki prosedür devam eden kiflidir ” (Ünlü, 2007: 13-
14). Göçmen iflçi kavram› konusunda da uluslararas› belgelerde genel kabul gör-
müfl bir tan›m bulunmamaktad›r. Uluslararas› belgelerde kaçak göçmen iflçileri ve
ailelerini de içine alan göçmen iflçilerle ilgili en genifl kapsaml› tan›m BM’nin Tüm
Göçmen ‹flçilerin ve Ailelerinin Haklar›n›n Korunmas›na Dair Sözleflme’de yer al-
maktad›r. Sözleflmede; göçmen iflçi “vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olmad›¤› bir devlet-
te ücret ödenen bir faaliyette çal›flt›r›lacak, çal›flt›r›lmakta olan veya çal›flt›r›lm›fl
olan kifli” olarak tan›mlanmaktad›r. Göçmen iflçiler bulunduklar› ülkenin mevzu-
at›na uygun olarak oturma ve çal›flma iznine sahip iseler yasal (düzenli) göçmen
iflçi , hukuka ayk›r› olarak ülkeye girmifl veya çal›flmakta iseler yasa d›fl› (hukuk d›-
fl›- kaçak- düzensiz) göçmen iflçi ad›n› almaktad›rlar (Ak›ntürk, 2007: 14, 3-4).
Yüksek e¤itimli ve nitelikli iflgücünün daha iyi yaflam ve çal›flma olanaklar› elde et-
mek amac›yla baflka bir ülkeye göç etmesi ise nitelikli iflgücü gücü veya beyin gö-
çü olarak adland›r›lmaktad›r (Gökbayrak, 2006: 12). 

Uluslararas› göçün geçmifli insanl›k tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde
insanlar ekonomik, siyasi, demografik veya co¤rafik nedenlerle bir ülkeden di¤eri-
ne göç etmek zorunda kalm›fllard›r (Kartal, 2008: 24-25) . Günümüzde bu göç dal-
gas› bütün h›z› ile devam etmektedir. 2050 y›l›nda göçmen say›s›n›n 230 milyona
ç›kaca¤›, dünya nüfusunun %2,6’s›n›n göçmenlerden oluflaca¤› tahmin edilmekte-
dir (Gökbayrak, 2006: 8). 

Uluslararas› göç; göç alan ve veren ülkeler aç›s›ndan ekonomik, siyasi, sosyo-
kültürel sonuçlar do¤urmaktad›r. Bu nedenle ülkeler; uluslararas› göç politikalar›-
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n› göç konusundaki temel öncelikleri ile ülkenin ekonomik, sosyal, istihdam, tica-
ret, sa¤l›k, kültür ve güvenlik politikalar› çerçevesinde belirlemektedirler. Genel
olarak ülkelerin uluslararas› göç politikalar› göç alma ve ülkedeki göçmenlerle il-
gili düzenlemelerle, göç verme ve göç verilen ülkelerdeki vatandafllarla ilgili dü-
zenlemeleri kapsamaktad›r. Göç alma politikalar›; göç kontrolü politikalar› ve göç-
men politikalar›ndan oluflmaktad›r. Göç verme politikas› ise ülke vatandafllar›n›n
di¤er bir ülkeye gönderilmesi ile ilgili kurallar›n belirlenmesi ile göçün ekonomik
ve sosyal maliyetlerinin azalt›lmas›n› öngören düzenlemeleri içermektedir (Somun-
cu, 2006: 20-28).

Göçmen iflçilerin göç ettikleri ülkede çal›flma yaflam›ndaki konumlar› ve karfl›-
laflt›klar› sorunlar onlar›n göç ettikleri ülkeye gelifl flekillerine ve sahip olduklar› va-
s›f düzeyine göre de¤iflmektedir. Göç ettikleri ülkenin mevzuat›na uygun olarak
oturma ve çal›flma iznine sahip olan veya vatandafll›k hakk› kazanan, nitelikli göç-
men iflçilerin çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›klar› sorunlar nispeten daha s›n›rl›d›r.
Buna karfl›l›k hukuka ayk›r› olarak ülkeye girmifl ve çal›flmakta olan yasa d›fl›/ka-
çak göçmen iflçiler (Gökbayrak, 2006 (1); Civan ve Gökalp, 2011: 247), nitelikli ol-
salar bile genellikle yerli iflçilerin çal›flmak istemedikleri niteli¤i düflük, en kirli, en
a¤›r, en tehlikeli ifllerde, çok uzun çal›flma süreleri ile geçici veya belirli süreli söz-
leflmelerle, ço¤unlukla tafleron iflçisi olarak, kay›t d›fl›, düflük ücretle çal›flmak zo-
runda kalmaktad›rlar. Yapt›klar› ifllerin niteli¤i nedeniyle bu iflçiler ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i alan›nda çeflitli risklerle karfl› karfl›ya kalmakta, fiziksel fliddet ve cinsel ta-
cize u¤ramaktad›rlar (Civan ve Gökalp, 2011: 247). 

Göçmenlerin korunmas›na yönelik olarak çeflitli uluslararas› örgütler taraf›n-
dan çok say›da uluslararas› program ve sözleflme oluflturulmufltur. Bu çerçevede
BM belgeleri aras›nda; Birleflmifl Milletler Anlaflmas›’n›n Amaçlar› ve ‹lkeleri bafll›k-
l› 1. bölümünün 3. maddesi, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 13/1. ve 23. mad-
deleri, 28.07.1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsü ‹le ‹lgili Cenev-
re Sözleflmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne ‹liflkin 1967 Protokolü, 06.06.1960
tarihinde yürürlü¤e giren Vatans›zlar›n Statüsüne Dair Sözleflme, 18.11.1990 tarihli
Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Ailelerinin Haklar›n›n Korunmas›na Dair Sözleflme say›-
labilir (Alpar, 2000; Civan ve Gökalp, 2011: 237-238). ILO’nun önemli belgeleri
aras›nda; 05.06.1926 tarihinde kabul edilen Göçmen Tafl›yan Gemilerin Denetimi
Hakk›nda 21 say›l› Sözleflme, 22.6.1935 tarihinde kabul edilen Göçmenlerin Emek-
lilik Hakk›n›n Korunmas› Hakk›nda 48 say›l› Sözleflme, 01.07.1949 tarihinde kabul
edilen, 97 say›l› ‹stihdam Amac›yla Göç Hakk›nda Sözleflme, 86 say›l› ‹fl ‹çin Göç
Tavsiye Karar›, 24.06.1975 tarihinde kabul edilen, 143 say›l› Kötü Koflullarda Göç
ve Göçmen ‹flçilere F›rsat ve Muamele Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Sözleflmesi, 151 say›-
l› Tavsiye Karar› ve 22.06.1962 tarihinde kabul edilen Sosyal Politika Hakk›nda 117
say›l› Sözleflme’nin 3. bölümü yer almaktad›r. Bu sözleflmelerden 97 say›l› Sözlefl-
me ile 143 say›l› Sözleflme göçmen iflçilere yard›m, bilgi, koruma ve muamele eflit-
li¤i tan›mak ve bu konudaki kötü kullan›m› önlenmek amac›yla kabul edilmifltir
(Ak›ntürk, 2007: 7; Alpar, 2000). Avrupa Konseyi belgeleri aras›nda 1953 y›l›nda
haz›rlanan Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin baz› maddeleri, 03.05.1996 tarihli
Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart›’n›n 19. maddesi, 04.12.1954 tarihli Vatans›z-
l›k Hallerinin Azalt›lmas›na Dair Sözleflme, 24.11.1977 tarihinde imzalanan Göç-
men ‹flçilerin Hukuki Statüsüne ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi yer almaktad›r ( Alpar,
2000; 2011: 9). AB’nin birlik ülkeleri ile ilgili göç politikas› ilk olarak 1957 Roma
Anlaflmas›’nda yer alm›fl, 1986 Avrupa Tek Senedi’nden sonra 1992 Maastricht An-
laflmas› ile Birlik Vatandafll›¤› kavram› oluflturulmufl ve tüm birlik vatandafllar›n›n
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Birlik içinde serbest dolafl›m› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca konu ile ilgili çok say›da tüzük
ve direktif kabul edilmifltir. Birlik d›fl› ülkelerden göç ise üye ülkeler taraf›ndan dü-
zenlenmifl, bu konuda ülkeleraras› ifl birli¤i ancak 1980’li y›llar›n sonunda baflla-
m›fl, ilk defa 1992 Maastricht Anlaflmas› ile birlik düzeyine tafl›nm›flt›r (Somuncu,
2006: 30-31). 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren Amsterdam Anlaflmas›’n›n 73k madde-
sinde ortak göç politikas› ile ilgili bir düzenleme yap›lm›fl ancak göç ile ilgili dü-
zenlemelerin üye ülkeler taraf›ndan yap›laca¤› maddede aç›kça belirtilmifltir. Ortak
göç politikas› ile ilgili olarak birlik düzeyinde günümüzde çeflitli programlar yürü-
tülmektedir (http://www.belgeler.com/blg/2aj8/avrupa-birligi-goc-politikasi, Eri-
flim Tarihi 01.11.2011). 

Göç alan ve veren bir ülke olarak Türkiye’de göçmenlik 26.09.2006 tarih ve
5543 say›l› ‹skan Kanunu ile düzenlenmifltir. Bu kanuna göre göçmen, “Türk so-
yundan ve Türk kültürüne ba¤l› olup, yerleflmek amac›yla tek bafl›na veya toplu
halde Türkiye’ye gelip bu kanun gere¤ince kabul olunanlar›” ifade etmektedir. Bu
kanun d›fl›nda 29.05.2009 tarih ve 5901 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanunu Türk va-
tandafl› tan›m›n›n kapsam› d›fl›nda kalan bu nedenle yabanc› olarak tan›mlanan ge-
nifl bir kitleyi içermektedir. Türk hukukunda ba¤›ml› ve ba¤›ms›z statüde yabanc›-
lar›n (göçmen iflçi) Türkiye’de çal›flabilmeleri 27.02.2003 tarih ve 4817 say›l› Ya-
banc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›ndaki Kanun (YÇ‹HK) uyar›nca Türkiye’nin taraf
oldu¤u ikili veya çok tarafl› sözleflmelerde aksi öngörülmedikçe çal›flma izni alma
flart›na ba¤lanm›flt›r (Civan ve Gökalp, 2011: 240). YÇ‹HK göre çal›flma izinleri sü-
reli, süresiz, ba¤›ms›z ve istisnai çal›flma izinleri olmak üzere dört çeflit olup izin-
ler Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan verilmekte ve uzat›lmaktad›r.
Çal›flma izninden muaf tutulan yabanc›lar ise YÇ‹HK Uygulama Yönetmeli¤i’nin
55. maddesinde belirtilmifltir (Civan ve Gökalp, 2011: 241). Süreli, süresiz ve ba-
¤›ms›z çal›flma izni verilenlerle, muafiyet kapsam›nda olan yabanc›lar›n çeflitli ka-
nunlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Türk vatandafllar›na ayr›lm›fl ifl ve
mesleklerde çal›flmalar› söz konusu de¤ildir. Çal›flma hakk›na sahip olan yabanc›-
lar›n sosyal güvenlik hakk› ve istisnalar› 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Kanunu’nda düzenlenmektedir. Sa¤l›k sigortas›ndan yabanc›lar›n ya-
rarlanmalar› Türkiye ile sosyal güvenlik sözleflmesi bulunan ve bulunmayan ülke-
lere göre farkl›l›k göstermektedir. ‹flsizlik sigortas›ndan yararlanma konusunda ka-
nunlarda öngörülen koflullar›n yerine getirilmesi yeterli olmaktad›r (Bayhan, 2011:
125, 141-142, 150, 158). Türkiye’de çal›flma izni olmayan yabanc›lara yönelik dü-
zenlemeler ise çok s›n›rl›d›r. YÇ‹HK iflverenlerin yabanc› kaçak iflçi çal›flt›r›lmalar›-
n› önlemek amac›yla çal›flma izni olmadan çal›flan yabanc›lara ve bu yabanc›lar›
çal›flt›ran iflveren ve iflveren vekiline yönelik baz› yapt›r›mlar öngörmüfltür (Civan
ve Gökalp, 2011: 240-244). Hâlen Türkiye’deki kaçak göçmen iflçi say›s› konusun-
da kesin bilgi bulunmamaktad›r. Türkiye’de kaçak/düzensiz göçmen iflçilerin ça-
l›flt›klar› sektörler ve bölgeler geldikleri ülkelere göre de¤iflmekle birlikte belli böl-
ge ve di¤er ülkelere benzer baz› sektör ve ifllerde yo¤unlaflt›klar› görülmektedir.
Türkiye’deki kaçak göçmen iflçilerin büyük bölümü genç ve özellikle Do¤u Avru-
pa’dan gelenlerin e¤itim seviyesi yüksektir (Ayd›no¤lu, 2006: 67,78).

Sizce 1990 sonras› Türkiye’ye yönelik kaçak göçün artmas›nda hangi faktörler rol
oynam›flt›r?
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190 Sosyal  Pol i t ika

Kad›nlara yönelik sosyal politikalar› tan›mlamak.

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›na girifli Sanayi Devri-
mi ile bafllam›fl özellikle II. Dünya Savafl›’ndan
sonra geliflmifl ülkelerde de¤iflen koflullara ba¤l›
olarak kad›n istihdam›nda belirgin bir art›fl sa¤-
lanm›flt›r. 1980 sonras›nda da küreselleflme, neo-
liberal politikalar ve çok uluslu flirketlerin istih-
dam politikalar› kad›n istihdam› üzerinde önem-
li rol oynam›flt›r. Ancak Sanayi Devrimi’nden bu
yana sa¤lanan geliflmelere ra¤men dünya gene-
linde kad›nlar›n çal›flma yaflam›ndaki yeri erkek-
lere göre hâlâ ekonomik, dinî, sosyo-kültürel ne-
denlere ba¤l› olarak s›n›rl› düzeydedir. Kad›nla-
r›n çal›flma yaflam›nda fizyolojik özellikleri nede-
niyle özel olarak korunmas›, cinsiyetleri nede-
niyle ayr›mc›l›kla karfl› karfl›ya kalmamalar› dün-
yada kad›nlara yönelik sosyal politikalar›n temel
amac›n› oluflturmaktad›r. AB düzeyinde bu poli-
tikalara kad›n›n geleneksel sorumluluklar›n›n
azalt›lmas› ve iflgücü piyasas› ile bütünlefltirilme-
sine yönelik politikalar da eklenmektedir. Kad›-
n›n fizyolojik özellikleri nedeniyle ve cinsiyet ay-
r›mc›l›¤›na karfl› korunmas› amac›yla uluslararas›
örgütler taraf›ndan farkl› tarihlerde çeflitli belge-
ler oluflturulmufltur. Bu belgelerde yer alan ana
ilkeler özellikle geliflmifl ülkeler taraf›ndan ulusal
düzenlemelere yans›t›lm›flt›r.

Çocuklar, gençler ve yafll›lara yönelik sosyal poli-

tikalar› aç›klamak.

Çocuk, genç ve yafll› kavramlar›n› tan›mlamak
güçtür. Benzer flekilde çocuk iflçi ile genç iflçi
kavramlar›n›n tan›m›nda da fikir birli¤i bulun-
mamaktad›r. Sanayi Devrimi ile birlikte çal›flma
yaflam›na giren çocuklar›n ve gençlerin korun-
mas› o tarihten bu yana toplumun gelece¤i aç›-
s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Çocuk ve genç
iflçilerin korunmas› amac›yla uluslararas› ve ulu-
sal düzeyde genifl kapsaml› düzenlemeler yap›l-
maktad›r. Uluslararas› belgelerde ve ulusal mev-
zuatta; en az çal›flt›r›lma yafl›n›n belirlenmesi, ço-
cuklar›n ve gençlerin çal›flt›r›labilecekleri ifller,
çal›flma, dinlenme süreleri ve sa¤l›k aç›s›ndan
korunmalar›, ö¤renim haklar›, çocuklar›n ve
gençlerin iflyerinde fliddet, taciz ve sömürüye
karfl› korunmalar›na yönelik çeflitli düzenleme-
ler yer almaktad›r. Yafll›larla ilgili sosyal politika-
lar›n geçmifli ise oldukça yenidir. Yafll› nüfus ora-
n›n›n art›fl› ve bu art›fl›n ortaya ç›kard›¤› sorunlar
yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n oluflturul-
mas›na neden olmufltur. Yafll›lara yönelik sosyal
politikalar›n amac› yafll›lar›n ve ailelerinin yaflam
kalitelerinin artt›r›lmas›, kiflilerin sa¤l›kl› ve bafla-
r›l› yafllanarak toplumsal yaflama daha aktif fle-
kilde kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›d›r. Yafll›lara yö-
nelik sosyal politikalar aras›nda yafll›l›k sigortas›,
bak›m sigortas›, sosyal yard›m ve hizmetler gel-
mektedir. Kurumsal bak›m ile evde bak›m hiz-
metleri yafll›lara yönelik önemli sosyal hizmet-
lerdir. Çal›flma arzu ve gücünde olan yafll›lar›n
vas›f düzeyinin iflgücü piyasas›na uyumlu hâle
getirilmesi, yafl ayr›mc›l›¤›n›n önlenmesi, çal›fl-
ma sürelerinin yafll›lara göre düzenlenmesi yafl-
l›lar aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
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Engelliler ve eski hükümlülere yönelik sosyal poli-

tikalar› tan›mlamak.

Dünya nüfusu içinde önemli bir yere sahip olan
engellilere yönelik sosyal politikalar›n geçmifli
oldukça yenidir. Günümüzde geliflmifl ülkelerde
iflgücü niteli¤i tafl›yan engellilere f›rsat eflitli¤i
çerçevesinde çal›flma hakk› ve olana¤› tan›mak,
ifl gücü niteli¤i tafl›mayan veya bak›ma muhtaç
durumda olan engellileri sosyal güvenlik veya
sosyal bak›m hizmetleri kapsam›na almak, en-
gellilere yönelik sosyal politikalar›n temel amac›-
n› oluflturmaktad›r. Engellilerin en önemli sorun-
lar›ndan biri olan istihdam sorununu çözebilmek
amac›yla geliflmifl ülkelerde engellileri istihdam
edilebilir hâle getirmek üzere öncelikle t›bbi te-
davi, t›bbi ve mesleki rehabilitasyon uygulan-
makta, özel e¤itim veya temel e¤itim verilmekte-
dir. ‹flverenlerin engelli istihdam›n› sa¤lamak
amac›yla da kanunlarda kota, tahsis yöntemi, s›-
n›rl› tahsis yöntemi, öncelik ve tercihlerin tahsisi
yöntemi, korumal› iflyeri, evde çal›flma ve tele
çal›flma ile ilgili düzenlemeler yap›lmakta, engel-
li çal›flt›ran iflverenlere teflvikler ve vergi muafi-
yetleri getirilmekte, çal›flma s›ras›nda da engelli-
leri koruyucu düzenlemeler yap›lmaktad›r. Ayr›-
ca iflyeri açmak isteyen özürlülere destek sa¤lan-
maktad›r. Engelliler gibi eski hükümlülerin de
ifle girmelerini sa¤lamak amac›yla onlara infaz
kurumlar›nda temel ve mesleki e¤itim verilmek-
te, toplumla bütünleflmelerini sa¤lamak amac›y-
la sosyal rehabilitasyon hizmeti sa¤lanmakta, ifle
giriflleri s›ras›nda kanunlarla iflverenlere zorunlu-
luklar veya teflvikler getirilmekte, ifl s›ras›nda da
ayr›mc›l›¤a karfl› korumak amac›yla düzenleme-
ler yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Göçmenlere yönelik sosyal politikalar› aç›klamak.

Göçmenlere yönelik sosyal politikalar ülkelere
göre farkl›l›k göstermektedir. Genel olarak ülke-
lerin uluslararas› göç politikalar› göç alma ve ül-
kedeki göçmenlerle ilgili düzenlemelerle, göç
verme ve göç verilen ülkelerdeki vatandafllarla
ilgili düzenlemeleri kapsamaktad›r. Göç alma po-
litikalar›; göç kontrolü politikalar› ve göçmen po-
litikalar›ndan oluflmaktad›r. Göç verme politika-
lar› ise ülke vatandafllar›n›n di¤er bir ülkeye gön-
derilmesi ile ilgili düzenlemelerle göçün ekono-
mik ve sosyal maliyetlerinin azalt›lmas›n› öngö-
ren düzenlemeleri kapsamaktad›r.

3
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1. Özel olarak korunmas› gereken gruplar içinde en
büyük grup afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kad›nlar
b. Çocuklar
c. Eski hükümlüler
d. Engelliler
e. yafll›lar

2. Afla¤›dakilerden hangisi korumal› iflyerinin özelli¤idir? 
a. Birden fazla özrü olan engelliler için uygulana-

bilir.
b. Devlet taraf›ndan teknik ve mali yönden destek-

lenir.
c. Engelliye göre özel olarak dizayn edilmifltir.
d. Mesleki rehabilitasyon olana¤› sa¤lar.
e. Hepsi.

3. Türkiye’de eski hükümlülerin istihdam›nda hangi
yöntem kullan›lmaktad›r?

a. Korumal› iflyeri
b. Tele çal›flma
c. Kota
d. Evde çal›flma
e. Tahsis yöntemi

4. Türkiye’de kad›nlar çal›flma yaflam›na ilk olarak han-
gi dönemde kat›lm›fllard›r?

a. Tanzimat öncesi
b. Tanzimat dönemi 
c. I.Dünya Savafl› sonras›
d. II. Dünya Savafl› sonras›
e. I. Dünya savafl› s›ras›nda

5. Türkiye’de çocuklar›n korunmas› ile ilgili ilk düzen-
leme hangi kanunda yer al›r?

a. 3008 say›l› ‹fl Kanunu
b. 931 say›l› ‹fl Kanunu
c. 1475 say›l› ‹fl Kanunu
d. 151 say›l› Kanun
e. 4857 say›l› ‹fl Kanunu

6. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’na göre özel iflletmelerin en-
gelli istihdam etme zorunlulu¤u için iflyerinde asgari
kaç iflçi çal›flmas› gerekir?

a. 45
b. 50
c. 55
d. 100
e. 60

7. Afla¤›dakilerden hangisi yafll›larla yönelik kurumsal
bak›m hizmetleri içinde yer almaz?

a. Huzurevi
b. Bak›mevi
c. Yafll› köyü
d. Yafll› apartmanlar›
e. Evde sürekli bak›m 

8. Çal›flma yaflam›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› afla¤›daki afla-
malardan hangisinde söz konusudur?

a. Meslek seçiminde
b. ‹fl baflvurusu s›ras›nda 
c. Kariyer aflamas›nda
d. Ücret tespitinde
e. Hepsi

9. Göçmen iflçi en genifl biçimde hangi uluslararas› ör-
gütün sözleflmesinde tan›mlanm›flt›r?

a. Birleflmifl Milletler
b. Avrupa Birli¤i
c. Avrupa Konseyi
d. Uluslararas› Çal›flma Örgütü
e. Dünya Sa¤l›k Örgütü 

10. Türkiye’de yabanc›lar›n çal›flma izinleri ile ilgili dü-
zenleme hangi kanunda yer almaktad›r?

a. 4817 say›l› Kanun
b. 4857 say›l› Kanun
c. 5054 say›l› Kanun
d. 6111 say›l› Kanun 
e. 6242 say›l› Kanun

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kavramsal Aç›dan Özel
Olarak Korunmas› Gereken Gruplar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Engelliler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Eski Hükümlüler” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kad›nlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çocuklar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Engelliler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yafll›lar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kad›nlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Göçmenler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz. 

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Göçmenler” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Türkiye’de kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda korunmas›na
yönelik mevzuat aç›s›ndan önemli ilerlemeler sa¤lan-
mas›na karfl›l›k, kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oran›n›n
düflük olmas›nda; din, gelenekler, kad›n›n e¤itim dü-
zeyi, toplumsal cinsiyete dayal› ifl bölümü, ailenin eko-
nomik durumu ve iflyerlerindeki ayr›mc›l›k önemli rol
oynamaktad›r.

S›ra Sizde 2

Dünyada genel kabul gören çocuk ve genç tan›m› ya-
p›lamamas›nda toplumlar›n sosyo- kültürel ve ekono-
mik yap›lar›n›n farkl› olmas› önemli rol oynamaktad›r. 

S›ra Sizde 3

Yafll›lara yönelik uluslararas› belgelerin s›n›rl› olmas›n›n
nedeni yafll›larla ilgili sorunlar›n ancak II. Dünya Sava-
fl›’ndan sonra daha belirgin flekilde ortaya ç›kmas›d›r. 

S›ra Sizde 4

Engellilerin istihdam› ile ilgili olarak en yayg›n flekilde
uygulanan yöntem kota yöntemidir.

S›ra Sizde 5

Eski hükümlülerin kendi ifllerini kurmakta güçlük çek-
me nedenlerinin bafl›nda yeterince sermaye ve bilgi bi-
rikimine sahip olmamalar› ile devletin kendilerine sa¤-
lad›¤› olanaklar konusunda bilgi sahibi olmamalar›
önemli rol oynamaktad›r. 

S›ra Sizde 6

Türkiye’nin 1990 sonras›nda kaçak göç alan ülke konu-
muna gelmesinde; çevre ülkelerdeki ekonomik, siyasal,
sosyal sorunlar, bu ülkelere yak›nl›k, Türkiye’nin Avru-
pa’ya köprü oluflturmas›, ülkeye kaçak yollarla giriflin
kolay olmas›, vize kolayl›klar› ve muafiyetleri, maliyet
nedeniyle özellikle kay›t d›fl› sektörde kaçak iflçi kulla-
n›m›n›n artmas› önemli rol oynam›flt›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tarihi geliflim süreci içinde küreselleflmenin ortaya ç›k›fl›n› aç›klayabilecek,
Küreselleflmenin temel unsurlar› ve göstergelerini yorumlayabilecek,
Küreselleflmenin sosyal devlet anlay›fl›nda yol açt›¤› de¤iflimi aç›klayabilecek, 
Küreselleflmenin yol açt›¤› sosyal politika sorunlar›n› tan›mlayabilecek,
Yeni küresel sosyal politika uygulamalar›n› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Küreselleflme - Globalisation
• Çok Uluslu fiirketler (‹flletmeler)
• Ulus Devlet

• Sosyal (Refah) Devlet
• Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)
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KÜRESELLEfiME

Girifl
Bugünlerde daha az kullan›lmakla birlikte, küreselleflme terimi 1980’leri takip
eden 20 y›ll›k dönemde uluslararas› düzeyde meydana gelen bütün iktisadi, sos-
yal, siyasi ve kültürel geliflmeleri izah etmek için referans olarak kullan›lan bir “fe-
nomen” hâline gelmifltir. Politikac›dan akademisyene, ifl adam›ndan sendikac›ya
herkesin kendi dünyas› ile ilgili bütün olaylarda “sebepleri” veya “sonuçlar›” aç›k-
lamak için küreselleflmeyi referans olarak kullanmaya bafllamas› küreselleflmeyi;
karmafl›k, s›n›rlar› çizilmesi güç ve anlafl›lmas› zor bir terim hâline getirmifltir. Bir
görüfle göre “bütün iyiliklerin”, bir baflka görüfle göre de “bütün olumsuzluklar›n”
kayna¤› olarak gösterilmesi ve karfl›t görüfller aras›nda keskin yaklafl›m farkl›l›kla-
r› olmas› küreselleflmenin anlafl›lmas›n› güçlefltiren bir baflka unsur olmufltur. An-
cak, fluras› da bir gerçek ki küreselleflme; “lehinde veya aleyhinde”; “karfl›t” veya
“taraftar”; “olumlu veya olumsuz de¤erlendiren” herkesin göz ard› edemeyece¤i,
hiç kimsenin inkâr edemeyece¤i bir olgu, bir süreçtir. 

Bu ünitede, küreselleflmenin en tart›flmal› yönlerinden birini oluflturan sosyal
boyutu ele al›nacakt›r. Küreselleflmenin sosyal boyutu ile ilgili de¤erlendirmeleri
daha sa¤l›kl› yapabilmek için ünitenin ilk k›sm›nda küreselleflmenin tan›m›, ortaya
ç›k›fl›, küreselleflme ile ilgili yaklafl›mlar ve küreselleflmenin göstergeleri ele al›na-
cakt›r. Ünitenin ikinci k›sm›nda, küreselleflmenin sosyal boyutu incelenecek; bu
kapsamda küreselleflmenin sosyal devlet anlay›fl›nda yaratt›¤› de¤iflim ve sosyal
politikan›n de¤iflik alanlar›na yönelik etkileri incelenecektir. Bu k›sm›n sonunda,
ILO önderli¤inde gelifltirilmeye çal›fl›lan küresel sosyal politika yaklafl›m›n›n genel
çizgileri verilecektir. 

Küreselleflme Nedir?
Bitirme ödevi haz›rlayan ö¤renciden, doktora tezi haz›rlayan akademisyene, yerel
seçimleri kazanmak isteyen politikac›dan uluslararas› iliflkilerde taraf bir devlet
adam›na kadar herkesin küreselleflmeyi referans terim olarak kullan›lmas›, herke-
sin kabul etti¤i, ortak bir tan›m›n›n da oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Bu da se-
bepsiz de¤ildir. Çünkü:

Küreselleflme ve Günümüz
Sosyal Politika Sorunlar›



• Küreselleflme iktisadi alanda ortaya ç›kan bir olgu olarak bafllamakla birlik-
te zaman içinde sosyal, politik ve kültürel boyutu ile öne ç›km›flt›r.

• Küreselleflmenin politik ve kültürel boyutu, küreselleflme ile ilgili ideolojik
görüfl farkl›l›klar›na yol açm›flt›r.

• Dünyan›n neresinde olursa olsun, geliflme seviyesi ve siyasi rejimi ne olur-
sa olsun, zengin-fakir, büyük-küçük bütün ülkeleri yak›ndan ilgilendiren bir
öneme sahip olmufltur (UN, 2001: 3).

Küreselleflmenin, ulus devlet temelli olarak kurulan “mevcut dünya sistemi-
ni”, köklü flekilde de¤ifltirecek bir süreç olmas›, bu de¤iflim ve sonuçta gerçekle-
flecek dönüflüm sonunda “kazanan ve kaybedenlerin” kimler (toplumlar-ülkeler)
olaca¤› konusundaki belirsizlik de küreselleflmeye yönelik alg›lar› ve beklentile-
ri etkilemektedir.

‹ngilizce global (küresel) kelimesinden türetilen küreselleflme (globalisation),
“dünya çap›nda, herkesi ilgilendiren, evrensel, bütünle ilgili” bir de¤iflim-dönüflüm
sürecini ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Di¤er dillerde de bu terimi aç›klamak
için kullan›lan kelimelerle ayn› anlam kastedilmektedir. 

‹ktisadi alanda ortaya ç›kan geliflmeleri ifade etmek için kullan›lan küresellefl-
menin zaman içinde sosyal, politik ve kültürel boyut kazanmas›, çok farkl› kiflile-
rin çok farkl› süreçleri aç›klamak için küreselleflmeyi belirleyici de¤iflken olarak
kullanmas› herkes taraf›ndan paylafl›lan ortak bir tan›m yapma imkân›n› ortadan
kald›rm›flt›r. Küreselleflmenin bütününü ve farkl› yönlerini görebilmek için farkl›
kesim ve kiflilerce yap›lan ve de¤iflik bak›fl aç›lar›n› yans›tan küreselleflme tan›mla-
r› ayr› ayr› verilecektir. Bu tan›mlardan s›kl›kla rastlananlar› flunlard›r:

• Küreselleflme, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik
denge aç›lar›ndan global bütünleflmenin, entegresyon ve dayan›flman›n art-
mas› anlam›ndad›r. Sosyal bilimlerin her alan›nda çok yayg›n olarak kullan›-
lan bir terim olarak, bir durumu aç›klamaktan ziyade bir ak›m veya zihniye-
ti ifade etmek için kullan›lmaktad›r (http://tr.wikipedia.org). 

• Küreselleflme, insanlar aras›ndaki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artmas›d›r. Ancak bu
yaln›zca ekonomik aç›dan de¤il, kültürün, teknolojinin ve yönetimin global
düzeyde bütünleflme sürecidir (UN, 2001: 9).

• Küreselleflme, ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen he-
men yer yüzünün her alandaki de¤iflimi ifade etmek için kullan›lan “sihirli”
bir sözcük, parolaya dönüflmüfl moda bir deyimdir (Bozkurt, 2000: 17).

• Genel anlamda küreselleflme; özellikle bilginin, haberleflmenin, kültürel et-
kileflimin, sermayenin ulusal s›n›rlar› afl›p uluslar üstü nitelik kazand›¤›; eko-
nomi, kültür, siyaset, yönetiflim vb. birçok düzeyde ülkeler aras›ndaki ba-
¤›ml›l›¤›n artt›¤› bir süreci yans›t›r (Zencirk›ran, 2011: 521).

• Küreselleflme, sadece ya da öncelikle ülkelerin ekonomik aç›dan karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›klar› anlam›na gelmemekte, içinde yaflan›lan dönemde zaman ve
mekân›n dönüflümü anlam›na gelmekte olup, mekân olarak uzakta meyda-
na gelen olaylar›n bu olaylarla ilgisi olmayan kiflileri do¤rudan ve an›nda et-
kilemesidir (Zengingönül, 2007: 6).

• Küreselleflme; uluslararas› mal ve hizmet ticaretinin artmas›, do¤rudan yaban-
c› yat›r›m ve k›sa dönemli sermaye hareketlerinin serbestleflmesi, çok uluslu ifl-
letmelerin oynad›klar› rolün de¤iflmesi, üretim a¤lar›n›n uluslararas› çapta ye-
niden organizasyonu, teknolojik yeniliklerin, özellikle bilgi teknolojisinin ivme
kazanmas› ve yayg›nlaflmas›, kurals›zlaflt›rman›n benimsenmesi ile dünya eko-
nomisinin bütünleflmesi süreci olarak tan›mlanabilir (Erdut, 2001: 1-2).
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Küreselleflme; iktisadi,
sosyal ve siyasi hayat›n
bütün aktörlerinin 1980’ler
sonras› dönemde yaflad›klar›
sorunlar›n
gerekçelendirilmesinden,
gelecek dönem
projeksiyonlar›n›n
yap›lmas›na kadar
kendilerini ilgilenderen
bütün alanlarda sebep,
sonuç veya belirleyici faktör
olarak dikkate ald›klar› bir
referans olmufltur. 



• Bir fenomen olarak küreselleflme; uzun süreçli ancak bafllang›c› olmayan fa-
kat teolojik de olmayan, düzen ve düzensizlik, ifl birli¤i ve mücadele, bütün-
lük ve ayr›l›k üreten güçlerin son derece karmafl›k bir etkileflimidir (fienkal,
2005: 105). 

• Küreselleflme, küresel ba¤l›l›klar›n genifllemesi, sosyal hayat›n küresel ölçekte
organizasyonu, küresel bilinç ve duyarl›l›ktaki art›fla ba¤l› olarak bütün dünya-
n›n bütünleflme sürecidir (httpwww.sociology.emory.edu/globalization).

• Küreselleflme, bugün kimsenin yok varsayamayaca¤› bir gerçeklik olarak
gelece¤e yönelik bütün okumalara yön veren bir süreçtir. Hiç kimsenin tam
olarak anlamad›¤› ancak herkesin etkilerini üzerinde hissetti¤i yeni bir dü-
zenin ad›d›r. Küreselleflme, karmafl›k süreçlerin bir araya geldi¤i, çeliflkili ve
birbirine z›t etkenlerin devreye girdi¤i bir süreçtir (Giddens, 2000: 19-20). 

• Sanayi kapitalizminin yükselifliyle yaflanan kitlesel de¤iflimler ve bu de¤i-
flimlere ba¤l› olarak yaflanan dönüflüm sürecidir. Bat›’n›n s›n›rs›zlaflmas›
(ulus devletin çöküflü) ve Brezilyalaflmas› (kay›t d›fl› emek piyasalar›n›n
yükselifli) gibi dönüflümleri içerir (Munck, 2003: 15). 

Küreselleflme bir uluslararas›laflma süreci olarak de¤erlendirildi¤i için özellikle
küresel ölçekte ekonomik sistemi düzenlemekle görevli IMF ve Dünya Bankas› gibi
kurulufllar›n küreselleflme sürecini yönetti¤i ve yönlendirdi¤i görüflü yayg›n bir ka-
bul görmektedir. Bu kurulufllar, bir yandan küreselleflme sürecinin do¤ufluna yol
açan, di¤er yandan da sürecin devaml›l›¤›n› sa¤lamaya yönelik yeni düzenin alt ya-
p›s›n› oluflturan kurulufllar olarak süreç içinde rol alm›fllard›r. Bu bak›mdan bu kuru-
lufllar›n küreselleflme ile ilgili yaklafl›m ve alg›lar› süreci anlamak için önemlidir.

• Dünya Bankas›na (World Bank-WB) göre küreselleflme, insanl›k tarihinin
kaç›n›lmaz olarak yaflanacak bir safhas›d›r. Dünya çap›nda ekonomilerin ve
toplumlar›n bütünleflme sürecini ifade eder. Küreselleflme yaln›zca bir mal
ve hizmet ticareti art›fl› de¤ildir. Haberleflme teknolojisi ve bilgi paylafl›m› ile
bilgi, enformasyon ve kültürün de bütünleflmesi sürecidir (http://yout-
hink.worldbank.org/issues/globalization). 

• Uluslararas› Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), küreselleflme-
yi; geliflme seviyesi ve siyasi sistemi ne olursa olsun bütün ülkelerin vatan-
dafllar›na daha yüksek bir hayat standard› sa¤lamak için (refah seviyelerini
art›rmak için) gerçeklefltirmek zorunda olduklar› istikrarl› bir ekonomik bü-
yüme hedefini birlikte gerçeklefltirme süreci olarak tarif eder. K›t kaynak-
larla sonsuz ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› hedefinin gerçeklefltirilmesi için en
uygun yoldur (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm).
Ancak yine IMF’ye göre genifl anlamda küreselleflme: Ekonomik gösterge-
lerle ilgili de¤iflimin yan› s›ra küreselleflmenin kültürel, siyasal ve çevre ile
ilgili boyutlar›n› da kapsamaktad›r (http://www.imf.org/exter-
nal/np/exr/ib/2008/ 053008.htm). 

• Ekonomik Kalk›nma ve ‹fl birli¤i Örgütüne (Organisation for Economic Co-
operation and Development-OECD) göre küreselleflme; mal ve hizmet piya-
salar› ile birlikte mali piyasalar›n da bütünleflti¤i, ulusal ekonomilerin birbir-
lerine ba¤›ml›l›klar›n›n artt›¤› çok yönlü bir ekonomik bütünleflme sürecidir
(OECD, 2005: 11).

• Birleflmifl Milletlere (United Nations-UN) göre küreselleflme; küresel bütün-
leflmenin ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n artmas›d›r ve iktisadi, siyasi, sosyal ve kül-
türel boyutlar› olan çok yönlü bir olgudur. Süreç; di¤er geliflmelerin yan› s›-
ra yeni sosyal ve politik hareketlerin do¤uflu anlam›na da gelmektedir (UN,
2001: 10). 
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• Uluslararas› Çal›flma Örgütü (International Labour Organisation-ILO), ku-
rum olarak sosyal alana yönelik etkilerini öne ç›kararak küreselleflmenin ileri
sürülen olumlu sonuçlar yan›nda toplumlar ve ülkeler aras› eflitsizlikleri art›-
ran, sosyal sorunlar› derinlefltiren etkileri de olan bir süreç olarak tan›mlam›fl-
t›r. ILO’ya göre küreselleflmeden beklenen olumlu sonuçlar›n al›nmas› sürece
müdahale edilerek iyi yönetilmesi ile mümkün olacakt›r. Küreselleflme, ken-
dili¤inden olumlu sonuçlar do¤uracak bir süreç de¤ildir. (ILO, 2004: x-xi).

Yukar›da verilen çok say›da tan›m birlikte dikkate al›nd›¤› zaman küreselleflme
terim olarak herkes için ayn› anlam› ifade eden “tarafs›z-nötr” bir terim de¤ildir.
Bir yaklafl›ma göre herkese zenginlik ve bar›fl içinde bir dünya vaat ederken bir di-
¤er yaklafl›ma göre çok uluslu flirketlerin bütün kaynaklar› kontrol alt›na ald›klar›
ürkütücü bir düzeni ifade etmektedir (UN, 2001: 7). Bugün gelinen noktada küre-
selleflme hâlâ çok yönlü tart›flmalar›n konusudur ve “hastal›kl›-ay›pl›” bir kavram
olmaktan kurtulamam›flt›r (UN, 2001: 7).

Bütün küreselleflme tariflerinde yer alan ortak unsurlardan baz›lar›n› k›saca belirtiniz?

Küreselleflmenin Do¤uflu ve Geliflimi
Küreselleflmenin ortaya ç›k›fl›n› aç›klamaya yönelik görüflleri iki ana grupta topla-
mak mümkündür. Daha az taraftar bulunan ilk görüfl taraftarlar› homojen olmay›p,
kendi içinde küreselleflmeyi toplumlar ve ülkeler aras› iliflkilerin bafllad›¤› en eski
zaman dilimlerinden bafllatanlar (Temiz, 2004: 2) yan›nda farkl› dönemleri bafllan-
g›ç tarihi olarak alanlar da vard›r. Nitekim ayn› görüfl içinde küreselleflmeyi; 15.
yüzy›lda Colomb ve De Gama’n›n kefliflerini takip eden dönemde yeni dünyaya
artan mal ticaretini esas alanlar (Zengingönül, 2007: 23) yan›nda Sanayi Devrimi ve
bunu takip eden 19. yüzy›ldaki sömürge anlay›fl›na uygun ticaret art›fl›n›n gerçek-
leflti¤i dönemi bafllang›ç olarak alanlar da vard›r. Bu görüfl içinde daha yayg›n olan
görüfle göre küreselleflme 19. yüzy›l›n son çeyre¤i ile Birinci Dünya Savafl› öncesi
dönemler aras›ndaki 50 y›ll›k sürede ortaya ç›kan h›zl› üretim ve ticaret art›fl›na
ba¤l› geliflmelerin sonucudur (Zengingönül, 2007: 29-31). Bütün bu görüfller, bir
yandan haberleflmedeki h›zlanma (k›talararas› telgraf a¤› kurulmas›), di¤er yandan
özellikle buharl› gemilerin mal tafl›mac›l›¤›ndaki kullan›m›n›n art›fl›n›n etkilerini
esas alm›fllard›r. Küreselleflmenin bafllang›c› konusunda bu görüflleri zay›flatan un-
sur, mal ticaretindeki art›fl›n dönemsel kalmas›, savafl ve kriz dönemlerinde ortaya
ç›kan engeller ve k›s›tlamalar dolay›s›yla duracak noktaya gelmesidir. Yani sürek-
lilik arzetmemesidir. 

Daha fazla taraftar bulan ikinci görüfle göre küreselleflme 1980’li y›llarda baflla-
m›flt›r. Ancak, 1980’li y›llarda bafllayan küreselleflme sürecinin gerisinde;

• ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde yaflanan h›zl› ve sürekli ekonomik bü-
yümenin sa¤lad›¤› üretim art›fl›,

• 1970’li y›llarda yaflanan ekonomik krizi takip eden dönemde baflta ABD ol-
mak üzere Almanya, ‹ngiltere gibi ülkelerde iktidar olan yeni sa¤ ve takip
ettikleri neoliberal ekonomik politikalar, 

• Haberleflme teknolojisindeki h›zl› geliflme, televizyon yay›nc›l›¤›n›n art›fl› ve
‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›,

• So¤uk savafl döneminin sona ermesi ve Do¤u Bloku ülkelerinin “geçifl eko-
nomileri” anlay›fl› ile Bat› ile bütünleflme faaliyetlerini h›zland›rmas›,

• Ulus devletlerin mal ve hizmet ticaretini engelleyen veya s›n›rlayan kuralla-
r›n›n yerine uluslar üstü kurallar›n hakim k›l›nmas›,
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iktisadi faktörlerin yan› s›ra
so¤uk savafl döneminin
sona ermesi, ‹ki Bloklu
dünyadan tek bloklu
dünyaya geçifl ve Do¤u
Blok’unda yer alan ülkelerin
Bat› ile bütünleflme çabalar›
da vard›r.



• Geliflme ve büyüme iste¤inin ulus devletleri yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›
ülkelerine çekmek için takip ettikleri serbestleflme politikalar›, 

• Haberleflme teknolojisindeki geliflmenin uluslararas› bankac›l›k ve finans ifl-
lemlerini kolaylaflt›rmas›, piyasalar› bütünlefltirmesi, 

• ‹ktisadi hayattaki serbestleflmeyi takip eden sosyal ve kültürel hayattaki ser-
bestleflmenin toplumlar aras› ve ülkeler aras› bilgi-enformasyon hareketlili-
¤ini art›rmas›, 

• Avrupa Birli¤i gibi bölgesel bütünleflme hareketlerinin uluslar üstü ortak ku-
rallar belirleme gelene¤ini güçlendirmesi, 

• Güneydo¤u Asya ülkelerinin h›zl› kalk›nma çabalar›,
• Hong Kong’un Çin’e devri ve Çin’in uluslararas› ekonomiye entegre olmas›-

na yönelik ideolojik yaklafl›m de¤iflikli¤i
gibi çok say›da ve birbiri ile iç içe geçmifl, birbirini h›zland›ran faktörlerle gerçek-
leflmifltir. Bir bak›ma, yukar›da say›lan faktörler küreselleflmenin alt yap›s›n› olufl-
turmufltur. Bu görüfl taraftarlar›, ilk görüflten farkl› olarak küreselleflmeyi yaln›zca
mal ve hizmet ticareti art›fl›na ba¤l› “kantitatif-say›sal” bir de¤iflim olarak görme-
mekte politik, sosyal ve kültürel boyutuna da vurgu yapmaktad›rlar. Bu dönem,
önceki dönemlerden farkl› olarak üretimin bir ülkede gerçeklefltirildi¤i di¤erlerine
ticaret yolu ile transfer edildi¤i bir dönem de¤ildir. Bir mal veya hizmetin üretimi
birden fazla ülkede, birbirini bütünleyecek flekilde adeta “montaj” ürün olarak ger-
çekleflmektedir ve bu uluslararas› üretim a¤lar› oluflturmufltur (OECD, 2010: 11).
Yeni üretim a¤›; mal ve hizmet üretimi ile temel stratejilerin sermayenin ana vata-
n› olan ülkede belirlenmesi, üretimin parçal› olarak farkl› ülkelerde yap›lmas› ve
nihayet nihai üretimin “montaj” olarak son ülkede yap›lmas› anlam›na gelmekte-
dir. Bu yap›, önceki dönemlerin aksine mal ve hizmet ak›m›n› geliflmifl-üreten ül-
keden geliflmekte olan-tüketen ülkeye do¤ru olan yönünü de¤ifltirmifl, geliflmekte
olan ülkeler de üreten ve satan konumuna geçmifltir. 

Küreselleflmeyi 1980’li y›llarda bafllatan görüfl taraftarlar›na göre, küreselleflme
piyasa faktörlerinin etkisi ile kendili¤inden, do¤al bir süreç sonucunda ortaya ç›k-
mam›flt›r. Teknolojik alandaki geliflmelerin mal ve hizmet ticareti ile sermaye ha-
reketlerini uluslararas›laflt›ran etkisi ve uluslararas› rekabeti teflvik eden “aç›k pa-
zar” politikalar› ile küreselleflmeyi tetiklemifltir (OECD, 2005: 16). IMF, Dünya
Bankas› ve OECD gibi kurulufllar›n uluslararas› yeni bir ekonomik-sosyal düzen
oluflturma konusundaki çabalar›n›n da küreselleflme sürecinin seyrine önemli kat-
k›s› olmufltur.

Bugünkü anlamda küreselleflme ne zaman bafllam›flt›r?

Farkl› Yaklafl›mlara Göre Küreselleflme
Küreselleflme gibi bütün dünyada toplumsal hayat›n iktisadi, sosyal, politik ve kül-
türel yönlerini do¤rudan etkileyen süreçleri sebepleri, ortaya ç›k›fl›, geliflimi ve so-
nuçlar› bak›m›ndan tek bir görüfl veya yaklafl›mla aç›klamak mümkün de¤ildir. Kü-
reselleflmenin olumsuz sonuçlar›ndan hareketle ve özellikle de ideolojik yaklafl›m-
la yap›lan aç›klamalar› dikkate alarak çok genel bir ay›r›mla küreselleflme yakla-
fl›mlar›n› taraftarlar› ve karfl›tlar› fleklinde ikili bir ay›r›ma tabi tutmak süreci do¤ru
de¤erlendirememek anlam›na gelir. Sosyal bilimlerde hiçbir fleyin “yaln›zca ak ve
kara gibi belirgin, farkl› iki rengi yoktur” gerçe¤inden hareketle küreselleflme ko-
nusunda da farkl› görüfllerin oldu¤unu söylemek mümkündür. Nitekim küresellefl-
me taraftarlar› aras›nda süreci desteklemekle birlikte olumsuz yönlerini elefltiren
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yaklafl›mlar yan›nda, karfl›tlar› aras›nda da sürecin olumsuz sonuçlar›n› ortadan
kald›racak flekilde dönüfltürülebilece¤ini ileri süren yaklafl›mlar da vard›r. (Özde-
mir, 2004: 179). Literatürde, çok benimsenen kabule göre küreselleflme ile ilgili
yaklafl›mlar 3 ana bafll›kta toplanm›flt›r (Bu görüfllerle ilgili daha detayl› bilgiler için
bkz; Giddens, 2000: 20-21: Bozkurt; 2000: 18-26: Zengingönül, 2007: 18-20 ve Te-
miz, 2004: 33-36):

• Afl›r› Küreselleflmeciler (hyperglobalist),
• fiüpheciler (skeptical),
• Dönüflümcüler (transformationalist).
Afl›r› küreselleflmecilere göre; küreselleflme geleneksel kavramlarla aç›kla-

namayan “yeni bir ça¤›n” ad›d›r. Dönemin belirgin özellikleri; mal, hizmet ve
sermaye hareketlerinin daha önce hiçbir dönemde gerçekleflmeyen ölçüde hem
hacim olarak artmas› hem de bütün dünya ülkelerini kapsayacak flekilde bir a¤
oluflturmas›; ulus devletin önemini kaybetmesi ve bilgi-enformasyon teknoloji-
sindeki geliflme ile haberleflme ve ulafl›m›n h›zlanmas› olarak dikkat çekmekte-
dir. Ulus devlet önemini kaybederken, uluslararas› mal, hizmet ve sermaye hare-
ketlerinin süreklili¤ini ve istikrar›n› sa¤layacak “piyasa düzenleyici” kurallar›n
uluslararas› örgütler taraf›ndan belirlenmesi; ekonomik hayatla ilgili piyasa ku-
rallar›na yönelik ulusal hukukun yerini uluslararas› hukukun almas› yönünde bir
de¤iflim yaflanm›flt›r. K›saca, ulus devlet ekonomik hayatla ilgili yetki ve otorite
alanlar›n›n önemli bir k›sm›n› uluslararas› hukuka b›rakmakla kalmam›fl, kendi
ulusal kurallar›n› da bu hukuka uygun olarak düzenlemeye bafllam›flt›r. Ancak
afl›r› küreselleflmeci grup içinde küreselleflme sürecine olumlu yaklaflan ve süre-
cin herkesin refah›n› art›raca¤›n› ileri sürenlerin (destekleyenler-olumlular) ya-
n›nda, bu yeni düzenin “herkes için de¤il, elit bir az›nl›¤›n” yarar›na oldu¤unu
iddia edenler de (karfl›tlar) vard›r. 

Küreselleflme sürecine temkinli yaklaflan flüpheciler, küreselleflmenin ekono-
mik boyutu üzerinde yo¤unlaflmakta ve bu aç›dan sürecin yeni de¤il, Birinci Dün-
ya Savafl› öncesi dönemle benzerlik gösterdi¤ini ileri sürmektedirler. Bu görüfl ta-
raftarlar›na göre, 1890-1914 y›llar› aras›ndaki dönemde dünya, bugün oldu¤undan
daha aç›k ve bütünleflmifl bir ekonomik yap›ya sahipti. fiüphecilere göre küresel-
leflme ekonomik bak›mdan bütün ülkeleri kapsayan dünya çap›nda bütünlefltirici
bir sonuç do¤urmam›flt›r. Ekonomik faaliyetler belirli ülkeler ve ülke gruplar›ndan
oluflan bölgelerde yo¤unlaflm›flt›r. Nitekim dünya ekonomisinin % 80’ine 34 üyesi
bulunan OECD ülkeleri hakimdir. Küreselleflme sürecinin baflta gelen aktörlerin-
den AB, küresel de¤il bölgesel bir bütünleflmeyi temsil etmektedir. fiüphecilerin
küreselleflme sürecine yönelik elefltirel görüfllerinin kayna¤›n›, sürecin ülkeler ara-
s›nda oldu¤u kadar ülkelerde de toplumsal s›n›flar aras›nda eflitsizlikleri art›rmas›
oluflturmaktad›r. Küreselleflme, olumsuz sosyal sonuçlar yaratman›n yan› s›ra ulus
devlet ve ulus devletin gelifltirdi¤i sosyal devleti de zay›flatmaktad›r. Sosyal devle-
tin zay›flamas› sürece ideolojik bir boyut kazand›rmaktad›r. 

Küreselleflme sürecine daha çok tarafl› ve dengeli bir bak›fl aç›s›na sahip olan
dönüflümcüler, küreselleflmeyi nimetleri ve külfetleri; f›rsatlar› ve tehditleri ve ni-
hayet olumlu ve olumsuz sonuçlar› ile birlikte de¤erlendirmek gerekti¤ini ileri sür-
mektedirler. Küreselleflmeye, kaç›n›lmaz teslim olunmas› gereken bir süreç olarak
de¤il, ortaya ç›karaca¤› olumsuz sonuçlar›n giderilebilmesi için müdahale edilme-
si, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak bakmaktad›rlar. Küre-
selleflmeyi yaln›zca mal, hizmet ve sermaye hareketlerindeki istatistiki büyüklük-
lerle de¤il, insani boyutlar› ile de de¤erlendirmek gerekir. Ulus devleti ve sosyal
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Küreselleflme, dünya
genelinde toplam üretim
art›fl› sa¤lam›fl görünmekle
birlikte bu art›fl›n bölgeler,
ülkeler ve toplumlar
aras›ndaki paylafl›m› adil
olmam›flt›r.



devletin ortadan kald›r›lmas›n› de¤il, ulus devletin küreselleflme sürecinin dina-
miklerine daha iyi cevap verecek ve sorunlar›n› çözebilecek yeni bir yap›ya kavufl-
turulmas› gerekti¤ini ileri sürmektedirler. 

Küreselleflme yaklafl›mlar›n› taraftarlar›n›n dünya görüfllerinden hareketle aç›k-
lamak gerekirse; afl›r› küreselcilerin neoliberal ve Marksist görüfl taraflar›nca tem-
sil edildi¤i; flüpheciler taraf›nda piyasa mekanizmas›na karfl› ç›kan sol görüfl taraf-
tarlar› ile ulus devlete önem veren milliyetçi/sa¤ e¤ilimlilerin yer ald›¤›; üçüncü
grupta yer alan dönüflümcülerin ise “reel-politik”e yak›n duran uygulamac›lar ve
entelektüellerden olufltu¤u dikkat çekmektedir (Bozkurt, 2000: 25). 

Küreselleflme süreci ile ilgili yaklafl›mlar›n, küreselleflme sürecini etkileyen ve-
ya sürecin etkilendi¤i faktörler bak›m›ndan görüfl farkl›l›klar›n› bütün hâlinde de-
¤erlendirmek gerekirse, Tablo 8.1 ana hatlar› ile bu mukayeseyi yapma imkân›
vermektedir.

Dönüflümcü olarak adland›r›lan yaklafl›m hangi bak›mdan, di¤er yaklafl›mlardan farkl› ba-
k›fl aç›s›na sahiptir?

KÜRESELLEfiME

TARAFLILARI

KÜRESELLEfiME

KARfiITLARI
D‹⁄ERLER‹

Küreselleflmedeki

yenilikler

‹liflkilerin küreselleflti¤i

dönemde her alanda

artan bütünleflme

Ticaret bloklar›n›n

artmas›na karfl›l›k

geçmifl dönemlerden

daha zay›f küresel-

yönetim

Geçmifltekine göre afl›r›

düzeyde küresel

karfl›l›kl› ba¤l›l›k

Hakim özellikler 

Küresel kapitalizm,

Küresel yönetim,

Küresel sivil toplum

Dünyada 1890’lardan

daha az karfl›l›kl›

ba¤l›l›k.

Yo¤un ve derin

küreselleflme.

Ulusal hükümetlerin

gücündeki geliflmeler
Geriliyor ve afl›n›yor Güçleniyor ve ço¤al›yor

Yeniden infla ediliyor.

Yeniden yap›lan›yor.

Küreselleflmenin itici

gücünün temelleri
Kapitalizm ve teknoloji Devlet ve piyasalar

Modernitenin

birlefltirici güçleri

Tabakalaflma kal›plar›
Eski hiyerarflilerin

afl›nmas›

Giderek artan bir

flekilde Güney’in

marjinalleflmesi

Dünya düzeninin

yeniden flekillenmesi

Hakim motifleri
ABD kaynakl› kültürün

yay›lmas›.
Ulusal ç›kar

Siyasal toplulu¤un

transformasyonu

Küreselleflme

kavram›n›n anlam›

‹nsani eylem

çerçevesinin yeniden

düzenlenmesi

Uluslararass›laflma ve

bölgeselleflme

Belli bir mesafedeki

eylemlerin ve bölgeler

aras› iliflkilerin yeniden

düzenlenmesi

Tarihsel yörünge Küresel uygarl›k
Bölgesel bloklar,

uygarl›klar çat›flmas›

Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k: bir

yandan küresel

bütünleflme, di¤er

taraftan parçalanma

Özet Ulus devletin sonu

Uluslararas›laflma, hâlen

devletin kabulü ve

deste¤ine ba¤l›

Küreselleflme devletin

gücünü ve dünya

siyasetini de¤ifltirmekte.
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Tablo 8.1
Küreselleflmeye
Yönelik Üç E¤ilim

Kaynak: Bozkurt,
Veysel;
“Küreselleflme:
Kavram, Geliflim ve
Yaklafl›mlar”,
Uluda¤ Üniversitesi
‹.‹.B.F. Dergisi, Cilt:
18, Say›: 2, Nisan
2000, s. 5.
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Küreselleflmenin Göstergeleri
Küreselleflmenin unsurlar› veya ölçülebilmesine, de¤erlendirilmesine imkân veren
göstergeleri konusunda konu ile ilgili taraflarca genel kabul görmüfl bafll›klar olufl-
mufltur. Ticaret ve yat›r›m politikalar›n›n serbestleflmesi, teknolojik yeniliklere ba¤-
l› olarak haberleflme ve ulafl›m masraflar›n›n düflmesi, giriflimcilik ve yeni küresel
sosyal a¤lar›n itici gücü ile derinleflen küreselleflmenin (UN, 2001: 9) temel göster-
geleri (unsurlar›) konu ile ilgili yay›mlar›n ço¤unda;

• Uluslararas› mal ve hizmet ticaretinin artmas›, 
• Uluslararas› sermaye hareketleri ve yat›r›mlar›n art›fl›, 
• Haberleflme ve ulafl›m maliyetlerinin düflmesi ve iletiflimin art›fl›,
• Çok uluslu flirketlerin büyümesi 

olarak gösterilmektedir. Bu faktörler d›fl›nda ulus devletin dönüflümü, yeni sosyal
a¤lar, küresel üretim zinciri, kurals›zlaflt›rma; iflgücü hareketlili¤i, istihdam›n de¤i-
flen yap›s›, bilgi toplumu gibi unsurlar da küreselleflme sürecini aç›klamak için kul-
lan›lan di¤er baz› unsurlar› oluflturmaktad›r. (Erdut, 2002: 2-15; Temiz, 2004: 3-30;
Zengingönül, 2007: 41-94). 

Uluslararas› Mal ve Hizmet Ticaretinin Artmas› 
Küreselleflmenin en somut göstergesi, ülkeler aras›ndaki mal ve hizmet ticaretin-
deki art›flt›r. Art›fl› ölçmek için kullan›lan uluslararas› mal ve hizmet ticareti hacmi-
nin gayrisafi millî gelire (millî gelir) oran›ndaki de¤iflmedir. ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› dönemde uluslararas› ticareti engelleyen ve s›n›rlayan yüksek gümrük tari-
feleri ve yasaklar, Savafl sonras› dönemde 1947 y›l›nda kurulan Gümrük Tarifeleri
ve Ticaret Antlaflmas› (GATT) ile bafllayan süreçte OECD’nin katk›lar› ile büyük öl-

204 Sosyal  Pol i t ika

0

Lü
ks

em
bu

rg
Be

lç
ik

a
Sl

ov
ak

ya
M

ac
ar

ist
an

Ç
ek

 C
um

hu
ri

ye
ti

‹r
la

nd
a

H
ol

la
nd

a
A

vu
st

ur
ya

D
an

im
ar

ka
‹s

vi
çr

e
‹s

ve
ç

O
E

C
D

30
 O

rt
al

m
a

A
lm

an
ya

Fi
rl

an
di

ya
Po

lo
no

ya
K

or
e

‹n
la

nd
a

N
or

ve
ç

Po
rt

ek
iz

K
an

ad
a

‹s
pa

ny
a

Ye
ni

 Z
el

an
da

M
ek

sik
a

‹ta
ly

a
Yu

na
ni

st
an

Bi
rl

efl
ik

 K
ra

ll›
k

Fr
an

sa
Tü

rk
iy

e
A

vu
st

ra
ly

a
Ja

po
ny

a
A

BD
Es

to
ny

a
Sl

ov
en

ya
‹s

ra
il

fii
li

Ru
sy

a
Ç

in
G

ün
ey

 A
fr

ik
a

En
do

ne
zy

a
H

in
di

st
an

Br
ez

ily
a

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
% 2000 2007

OECD
aday

ülkeler

OECD
güçlendirilmifl
iflbirli¤i yapan

ülkeler

Lüksemburg: 279%(2000),327%(2007)

fiekil 8.1

Mal ve hizmet ticareti toplam›n›n GSY‹H’ye oran› (2000-2007).

Kaynak: OECD (2010), Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators, OECD



çüde kald›r›lm›flt›r (Temiz, 2004: 9). Uluslararas› mal ve hizmet ticaretinin hacmi ül-
kelerin dünya ile bütünleflmesinin bir göstergesi olarak kabul edilir (OECD; 2010:
60). Bu bak›mdan ihracat ve ithalat toplam›n›n GSY‹H’ye oran› bütünleflmenin de-
recesini gösteren bir ölçü gibi kullan›l›r. fiekil 8.1, bu aç›dan geliflmifl ancak küçük
ülkelerin (Lüksemburg, Belçika, ‹rlanda gibi) dünya ile daha fazla bütünleflti¤ini
göstermektedir.

Küreselleflme yaln›zca mal ve hizmet ticaretinin miktar›n› art›rmakla kalmam›fl
zaman içinde ülkeler ve bölgeler bak›m›ndan yön ve içeri¤ini de de¤ifltirmifltir. Ni-
tekim Uluslararas› mal ticareti ‹kinci Dünya Savafl›’na kadar olan dönemde sanayi-
leflmemifl ülkelerden sanayileflmifl Avrupa ülkelerine do¤ru ham madde ticareti
a¤›rl›kl› iken, Savafl sonras› dönemde ABD’ye do¤ru yön de¤ifltirmifltir. Esas küre-
selleflmenin bafllad›¤› 1980’ler sonras› ise Japonya baflta olmak üzere Uzak Do¤u
ve nihayet Çin merkezli Do¤u Asya ülkelerine do¤ru kaym›flt›r. Uluslararas› ticaret
bafllang›çta mal ticareti a¤›rl›kl› iken özellikle 1990’l› y›llardan sonra yeni dönem
küreselleflmenin de belirgin özelli¤i olarak hizmet ticareti daha h›zl› artm›flt›r. An-
cak, bu art›fla ra¤men hizmet ticareti, mal ticaretinin 1/4’ünü aflacak bir seviyeye
ulaflamam›flt›r (OECD, 2010: 43).

Uluslararas› mal ve hizmet ticareti ile ilgili baz› rakamlar vermek gerekirse; dün-
ya mal ticaretinin GSMH’ye oran›, 1890-1990 aras›ndaki yüzy›ll›k dönemde iki kat-
tan daha fazla artarak % 6’lardan % 13’lere ç›km›flt›r (Zengingönül, 2007: 42). Bu
arada dünya mal ticaretinin kompozisyonu da de¤iflmifl, birincil sektör mallar›n›n
yerini imalat sanayi mallar›n›n almas›, ticaret art›fl›n›n yaln›zca geliflmifl ülkeler için
de¤il baz› geliflmekte olan ülkeler için de gerçekleflmifl olmas›d›r (Zengingönül,
2007: 43). Ancak, yine de toplam mal ticaretindeki aslan pay›n› 12 ülke alm›flt›r
(ILO, 2008: 25). Dünya mal ticareti art›fl›ndan bütün ülkeler için dengeli flekilde pay
almam›fl yeni dünya düzeninde oluflan 3 büyük bölgesel kutup (Bat› Avrupa-AB;
Kuzey Amerika ve Do¤u Asya Ülkeleri) etraf›nda yo¤unlaflm›flt›r (Erdut, 2004: 4).

Dünya mal ticareti giderek daha fazla say›da ülkenin artan pay ald›¤› bir alan
olurken hizmet ticareti s›n›rl› say›da ülkenin hâkimiyetinde kalm›flt›r. Hizmet ihra-
cat ve ithalat› bak›m›ndan lider ülke ABD’dir ve mal ticaretinin aksine hizmet tica-
reti 105 milyar dolar ticaret fazlas› vermifltir. Hizmet ticareti bak›m›ndan ABD’yi ‹n-
giltere takip etmekte, ‹ngiltere hizmet ihracat› bak›m›ndan ikinci, ithalat› bak›m›n-
dan ise Almanya’dan sonra 3. s›rada yer almaktad›r. ABD ve ‹ngiltere’yi Almanya ve
Japonya takip etmifltir. OECD üyesi olmayan Çin, Rusya ve Hindistan dünya hizmet
ticaretinde giderek artan bir pay ve öneme sahip olmaktad›rlar (OECD, 2010: 46).

Uluslararas› Sermaya Hareketleri ve Yat›r›mlar›n Art›fl›
Son 20 y›ll›k dönemde küreselleflme ile ilgili en dikkat çekici geliflmeler uluslara-
ras› finansal piyasalarda yaflanm›flt›r (ILO, 2008: 27). Nitekim son 20 y›ll›k dönem-
de küreselleflmenin temel göstergesi olarak al›nan dünya mal ve hizmet ticareti
8.5 kat artarken do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› 12 kat artm›flt›r (Temiz,
2004: 12). Uluslararas› sermaye 1980’li y›llarda yaflanan krizden sonra nitelik de-
¤ifltirerek do¤rudan yabanc› yat›r›mlara do¤ru kaym›flt›r (Temiz, 2004: 12-13). Kü-
reselleflme sürecinde mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketleri bak›m›ndan
bir karfl›laflt›rma yap›ld›¤› zaman, Bretton Woods sistemi ile ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› 1950-70 aras›ndaki 20 y›ll›k dönemde mal ve hizmet ticareti büyük ölçü-
de serbestlefltirilirken ulus devletin hükümranl›k haklar›n›n korunmas› endiflesiy-
le finansal piyasalar bu serbestleflme politikas›n›n gündemi d›fl›nda kalm›flt›r (ILO,
2008; 27). Bu durum ikili bir yap› ortaya ç›karm›fl, dünya mal ve hizmet ticareti
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bak›m›ndan küreselleflirken finans piyasalar› ve sermaye hareketleri ulusal düzey-
de kalm›fl, adeta s›k›flm›flt›r. 1973 y›l›nda Bretton Woods sisteminin k›r›lmas› ile
bafllayan finansal serbestleflme 1980’li y›llardan itibaren sanayileflmifl ülkelerin
kendi içindeki sermaye hareketlerini h›zland›rm›fl, bu ülkeleri di¤er geliflmekte
olan ülkeler takip etmifltir. Bu geliflme de küreselleflmenin di¤er önemli aya¤›n›
oluflturmufltur (ILO, 2008: 27; Temiz, 2004: 12). hareketleri küreselleflmenin di¤er
ikinci önemli aya¤›n› oluflturmufltur. 

Küreselleflmenin göstergesi olarak gösterilen uluslararas› sermaye hareketleri-
nin çeflitli bak›mlardan gösterdi¤i geliflme seyri ile ilgili baz› istatistiki veriler ise
flunlard›r: 

• Tahvil ve bono niteli¤indeki sermaye hareketlerinin toplam içindeki pay›
1973-1981 aras›nda % 3.5 iken 2000 y›l›nda % 7.5’e yükselirken ayn› dönem-
de banka kredilerinin pay› % 63.9’dan -3.4’e düflerken, do¤rudan yabanc›
yat›r›mlar›n pay› % 16.8’den &% 73.7’ye yükselmifltir. Yine ayn› dönemde k›-
sa dönemli portföy yat›r›mlar› % 0.3’den 22.2’ye yükselmifltir (Temiz, 2004:
13). Bu durumda uluslararas› sermaye hareketlerini günümüzde do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar ve portföy yat›r›mlar› temsil etmektedir. 

• 1980-2000 dönemi dikkate al›nd›¤› zaman do¤rudan yabanc› sermaye yat›-
r›mlar› en fazla Asya-pasifik ülkelerine olmufl, bu ülke grubunu s›ras›yla La-
tin Amerika, Do¤u Avrupa ve Afrika ülkeleri takip etmifltir. 2000 y›l› itibar›y-
la Asya-Pasifik ülkelerinin 140 milyar dolar; Latin Amerika ülkelerinin 100
milyar dolar ve Afrika ülkeleri ile Do¤u Avrupa ülkelelerinin 20 milyar do-
lar civar›nda do¤rudan yat›r›mlardan pay ald›klar› dikkate al›n›rsa sermaye
ak›m›n›n yönü de ortaya ç›kmaktad›r (ILO, 2008: 29-30). 

• Do¤rudan yat›r›m girifl ç›k›fl›n›n GSY‹H’nin oranlar› bak›m›ndan bölgesel
da¤›l›m› incelendi¤i zaman 2005 y›l› itibar›yla; dünya ortalamas›nda serma-
ye giriflinin % 22,7; ç›k›fl›n›n 23,9 olarak gerçekleflti¤ini: Bu oran›n geliflmifl
ülkelerde s›ras›yla 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’de 23,2 ve 13,3; tek bafl›na Çin’de
ise 21,2 ve 2,1 oldu¤unu göstermektedir (Zengingönül, 2007: 62). 

• Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar 2000’li y›llardan sonra geliflmekte olan ülkelere
do¤ru yönelmekle birlikte, kriz dönemlerinde bu e¤ilim de¤iflebilmektedir.
Nitekim 1997 y›l›nda do¤rudan yat›r›mlar›n yar›s› geliflmekte ülkelere do¤ru
giderken 2000 krizinden sonra bu oran›n % 19’a düfltü¤ü görülmüfltür. Ancak
bu durum sonradan tekrar de¤iflmeye bafllam›fl, 2002 y›l›nda do¤rudan yat›-
r›mlar içinde geliflmifl ülkelerin pay› % 72; geliflmekte olan ülkelerin pay› % 28
iken 2003 y›l›nda % 65’e % 35 olarak gerçekleflmifltir (Ulafl, 2008: 84). Veriler,
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n genel bir seyir göstermekle birlikte bir y›ldan
di¤erine ciddi dalgalanmalar da gösterebildi¤ini ortaya koymaktad›r. 

• Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› a¤›rl›kl› olarak geliflmifl ülkelere ya-
p›lmaktad›r. 2007 y›l› itibar›yla Çin, do¤rudan yabanc› yat›r›m alan ülkeler
aras›nda ancak 6. s›radad›r ve 83,5 milyar ABD dolar›ndaki yat›r›m, ilk s›ra-
daki ABD’deki 232,8 milyar ABD dolar› tutar›ndaki yat›r›m›n ancak üçte bi-
ri seviyesindedir. 2007 y›l› itibar›yla ABD’yi Almanya, Danimarka, Fransa ve
Hollanda takip ederken, ilk 10 s›radaki di¤er ülkeleri Çin, Brezilya, Meksi-
ka, Arjantin ve Polonya oluflturmaktad›r (Ulafl, 2008: 89).

Hangi tür sermaye hareketleri geliflmekte olan ülkeler için olumlu sonuçlar do¤urmaktad›r?
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Haberleflme ve Ulafl›m Maliyetlerinin Düflmesi ve ‹letiflimin Art›fl›
Küreselleflmeyi 1980’li y›llarda bafllatan yaklafl›m›n temel gerekçelerinden biri, da-
ha önceki dönemlerden farkl› olarak teknolojik geliflmeye ba¤l› olarak ulafl›m ve
haberleflme maliyetlerindeki h›zl› düflüfltür. Bu maliyet düflüflü küreselleflmenin te-
melini oluflturan rasyonel düflünceye uygun olarak küreselleflme sürecini h›zland›-
ran itici güç olmufltur (UN, 2001: 10: Zengingönül, 2007: 87 ve ILO, 2008: 29). Tek-
nolojik geliflme yaln›zca maliyet düflüflü de¤il, iletiflim ve bilgi aktarma sürecini h›z-
land›rm›flt›r. Uluslararas› mali piyasalar›n birbiri ile ba¤lant›s› güçlenmifl, teknoloji-
nin yaratt›¤› “elektronik para” daha önceki dönemlerde bir engel olarak ortaya ç›-
kan farkl› ulusal paralar›n dönüflümüne gerek kalmaks›z›n piyasalar›n bütünleflme-
sini sa¤lam›flt›r. Uluslararas› para piyasalar›n›n “anl›k iflleyifli” ve bunun sa¤lad›¤›
bütünleflme bilgi teknolojisindeki geliflimin bir sonucudur (Erdut, 2004: 13).

Haberleflme süresinin k›salmas› ve maliyet düflüflü bilgi transferini h›zland›rd›-
¤› ölçüde ticaretin de bütünleflmesini kolaylaflt›rmaktad›r. Baz› örnekler vermek
gerekirse; New York-Londra hatt›nda 3 dakikal›k konuflma 1920 y›l›nda 300 dolar
iken 1990 y›l›nda 1 dolar›n alt›na düflmüfltür. Bir tonluk deniz tafl›mac›l›¤›n›n mali-
yeti 1920 y›l›nda 90 dolar civar›nda iken 1990 y›l›nda 30 dolar›n alt›na düflmüfltür
(UN; 2001: 10-11). Bilgisayar teknolojisindeki geliflmeye paralel olarak maliyetle-
rindeki “dramatik” düflüfller ve ‹nternet teknolojisindeki geliflmeler bugün için bir-
çok alanda haberleflmenin maliyetini s›f›ra indirmifltir. Son 20 y›lda hiçbir alandaki
teknolojik geliflme, haberleflme teknolojisi alan›ndaki kadar h›zl› olmam›fl, bilgisa-
yar kullan›m›ndaki art›fl ve ‹nternet teknolojisindeki karfl›l›kl› geliflme küresellefl-
menin önemli aya¤›n› oluflturan bilgi ak›fl›n› h›zland›rma ve enformasyon toplumu
oluflturma sürecini pekifltirmifltir (UN, 2001: 10-11).

Bilgi ve iletiflim teknolojisindeki geliflmeler küreselleflmeyi etkilerken, küresel-
leflmenin kendisi de bu iki alandaki teknolojik geliflmeyi etkilemekte, karfl›l›kl› bir
etkileflim söz konusu olmaktad›r (Temiz, 2004: 27). ‹lginç olan, bizzat bilgi tekno-
lojisinin kendisi uluslararas› ticaretin önemli bir metas› hâline gelmifltir. Sektör bir
yandan ekonominin en fazla katma de¤er yaratan üretim alanlar›ndan birini olufl-
tururken di¤er yandan di¤er alanlardaki rekabette önce olan› belirleyici faktör hâ-
line gelmektedir (Zengingönül, 2007: 88). 

Teknoloji kullan›m›n›n küreselleflmesi, üretiminin de küreselleflmesi anlam›na
gelmemektedir. Teknoloji üretiminin bir göstergesi olarak kabul edilen araflt›rma
gelifltirme “ar-ge” faaliyetleri ve bu alana yap›lan yat›r›mlar bir gösterge olarak al›-
n›rsa hâlihaz›rda OECD ülkeleri en büyük pay› almakla birlikte son y›llarda OECD
üyesi olmayan ülkelerde bu alandaki geliflme daha h›zl› olmufltur (OECD; 2010:
118). Nitekim Çin, son dönemde OECD üyesi olmayan ülkeler içinde % 54’lük pay-
la ar-ge harcamalar›na en fazla katk› yapan ülke olmufl, bu katk› ile ABD ve Japon-
ya’dan sonra 3. s›rada yer al›rken bütün AB üyesi sanayileflmifl ülkelerin önünde
yer alm›flt›r. Çin’in ar-ge harcamalar›n›n 2000-2007 aras›nda y›ll›k ortalama art›fl h›-
z› % 22,1 gibi yüksek bir oranda geçekleflmifltir (OECD; 2010; 118). Bu konuda bir
baflka dikkat çekici geliflme de ar-ge harcamalar›n›n GSY‹H’ye oran› bak›m›ndan
en yüksek pay› ay›ran ülke % 3,7 ile ‹srail olup bu de¤er OECD ülkeleri ortalama-
s›n›n 2 kat›d›r. 

Çok Uluslu ‹flletmelerin Büyümesi
Çok uluslu iflletmeler (flirketler) küreselleflmenin “alamet-i farikas›”, yani en önem-
li göstergesi olarak kabul edilebilir. Bir baflka ifade ile küreselleflmeyi aç›klaman›n,
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anlatman›n en kolay yollar›ndan biri çok uluslu iflletmeler üzerinden gitmektir. Sü-
reç bu iflletmeleri yaratt›¤› gibi bu iflletmeler de küreselleflmenin tafl›y›c›lar›, h›zlan-
d›r›c›lar› olmufltur. Nitekim ülkeler aras›nda gerçekleflti¤i kabul edilen mal ve hiz-
met ticareti uluslararas› iflletmeler (ulus ötesi iflletmeler) üzerinden ve onlar›n ara-
c›l›¤› ile yürütülmektedir. Küreselleflme çok uluslu iflletmeleri büyütürken, çok
uluslu iflletmeler de üretimin küresel düzeyde yeniden örgütlenmesini, yeni üretim
a¤lar› oluflmas›n› sa¤lam›fllard›r. Bu iflletmelerin küreselleflme sürecine yönelik be-
lirleyici rolleri dolay›s›yla küreselleflmeye yönelik elefltirilerde de bu iflletmeler he-
def noktas› hâline gelmifltir. 

Çok uluslu flirketlerin dikkat çeken özelli¤i birço¤unun ülke ekonomilerinden
daha güçlü hâle gelmifl olmas›d›r. Nitekim dünyan›n 100 büyük ekonomisinden
51’inin çok uluslu flirketlerden olufltu¤u belirtilmektedir (www.vikipedia.org/çok
uluslu flirket). Yarat›lan katma de¤erin millî gelire oran› esas al›narak bir karfl›lafl-
t›rma yap›l›rsa 2000 y›l› verilerine göre dünyan›n 100 büyük ekonomisinden 63 ül-
ke, kalan 37’sini çok uluslu iflletmeler oluflturmaktad›r. Ayn› verilere göre ABD kö-
kenli Val Mart 44, Exxon ise 48. büyük ekonomi olarak yer almaktad›r (Fortune,
2000). Bir baflka karfl›laflt›rmaya göre 500 çok uluslu flirket, dünya çap›nda tüm
do¤rudan yat›r›mlar›n % 80’ini kontrol etmektedir (Ulafl, 2008: 87). 20 çok uluslu
flirketin yabanc› ülkelerdeki sat›fl has›lat› toplam› 6 Kuzey Afrika ülkesi hariç top-
lam 49 ülkenin GSY‹H’nin 6 kat›d›r (http://canaktan.org/ekonomi). 

Küreselleflme sürecinde önemli rol oynayan çok uluslu iflletmelerin köken ülke
veya faaliyet gösterdikleri ülke politikalar›ndan ba¤›ms›z politika izlemeleri, sahip
olduklar› ekonomik güçle yürüttükleri lobi faaliyetleri ile siyasi otorite üzerinde et-
kili olabilmeleri ve denetim d›fl›nda kalmalar› dolay›s›yla elefltirilmektedirler. An-
cak, küreselleflmenin göstergesi olan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n birincil kayna-
¤› olduklar› için az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda bu flirketleri ken-
di ülkelerine çekmek için mali politikalardan çevre ve sosyal politika alanlar›na ka-
dar uzanan çok genifl bir alanda teflvik edici politikalar uygulanmaktad›r (http://
tr.vikipedia.org/çok uluslu flirketler). 

Çok uluslu flirketlerin % 90’a yak›n› ABD; AB ve Japonya kökenlidir. 2000 y›l›
itibar›yla en büyük 10 çok uluslu flirketin 5’i ABD, 2’si Japonya, 1’i ‹ngiltere, 1’i Al-
man-ABD, di¤eri de ‹ngiliz-Hollanda kökenli flirkettir (Temiz, 2004: 23). 2008 y›l›
itibar›yla ise en büyük 500 flirketin 153’ü ABD, 64’ü Japon ve 39’u Fransa kökenli
flirkettir. Ayn› y›l verilerine göre en büyük 10 çok uluslu flirketin 5 i ABD, 2’si ‹n-
giliz, 2’si Hollanda ve 1’i de Japonya kökenlidir (www.forbes.com/2008). Bilinen
ülkeler d›fl›nda ilk 20 içinde yer alan tek Rus çok uluslu flirketi “Gazprom”dur. 

Çok uluslu iflletmeler bankac›l›k, petrol, otomotiv, elektronik, perakende sat›fl
ve ilaç sanayi gibi belirli alanlarda faaliyetlerini yo¤unlaflt›rm›fllard›r. Ancak, bu
sektörler aras›nda da¤›l›m dönem dönem de¤iflebilmektedir. Bu flirketlerin faaliyet
alanlar› ile teknoloji aras›nda yak›n bir iliflki bulunmakla birlikte düflük teknoloji
gerektiren ancak yüksek kârl›l›¤› olan toptan ve perakende sat›fl, g›da ve tütün
ürünleri sanayi gibi alanlar da a¤›rl›kl› faaliyet alanlar›n› oluflturabilmektedir. An-
cak, otomotiv sanayi gibi baz› üretim alanlar› var ki nerede ise bütün dünya üreti-
mi bu flirketler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse;
Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da otomotiv üretiminin % 90’dan fazlas›;
‹rlanda ve ‹sveç’de ilaç sanayinin % 90’dan fazlas› çok uluslu flirketlerin kontrolü
alt›ndad›r. G›da sektörünün % 40-50 si de uluslararas› flirketlerin kontrolündedir
(OECD; 2010: 165). Öte yandan, krizler çok uluslu flirketlerin s›ralamas›n› de¤iflti-
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rebilmektedir. 1970’li y›llarda petrol flirketleri ön s›ralarda iken sonraki y›llarda oto-
motiv ve elektronik öne geçmifltir. 2000’li y›llardan sonra Rus Gazprom flirketi gi-
bi do¤al gaz alan›nda faaliyet gösteren flirketlerin öne ç›kmas› da bu sebeple ger-
çekleflmifltir (www.money.cnn.com/global500). 

Çok uluslu iflletmelere yönelik en önemli elefltiri noktalar›n› neler oluflturmaktad›r?

KÜRESELLEfiME VE SOSYAL POL‹T‹KA

Küreselleflmenin Sosyal Boyutu
1990’l› y›llardan itibaren daha s›k ve k›sa aral›klarla yaflanmaya bafllanan iktisadi
krizler, küreselleflmenin sosyal boyutunun öne ç›kmas›na ve sürecin sosyal devle-
te ve sosyal politika uygulamalar›na yönelik etkilerinin daha fazla mercek alt›na
al›nmas›na neden olmufltur. Küreselleflmenin sosyal boyutu, di¤er boyutlar›ndan
daha tart›flmal› bir alan› oluflturmaktad›r. Ancak, zaman içinde küreselleflmenin
sosyal boyutu ile ilgili olumsuz etkilerinin daha fazla oldu¤u konusundaki görüfl-
ler a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. 2001 ve 2008 y›llar›nda yaflanan finans kaynakl›
küresel krizler, küreselleflmenin gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› ve iflsizli¤in art›fl› gibi
sosyal sorunlar› küresellefltirdi¤ini ortaya koymufltur. 2008’in son çeyre¤i ile 2009’un
ilk yar›s›nda yaflanan finansal kriz borsalarda % 43-59 daralma yarat›rken etkileri
yaln›zca finansal piyasalarla s›n›rl› kalmam›fl birkaç ülke d›fl›nda bütün dünyada
üretim daralm›fl ve büyüme h›z› negatif olarak gerçekleflmifltir. 1929 krizinden son-
ra yaflanan en büyük daralma olarak yaflanan kriz, istihdam› da olumsuz etkilemifl
iflsizlik artm›flt›r (OECD, 2010: 15-37). ILO yaflanan krizlere ba¤l› olarak bütün dün-
yada toplam iflsiz say›s›n›n artaca¤›n›, baz› ülkelerde bu art›fl›n daha yüksek oran-
larda gerçekleflece¤ini belirtmifltir (ILO, 2004: 40).

Küreselleflmenin sosyal boyutu ile ilgili en önemli elefltiriyi eflitsizlikleri art›rd›¤›
iddias› oluflturmaktad›r. Küreselleflmenin en belirgin etkilerini gösterdi¤i 1980-2000
aras›ndaki 20 y›ll›k dönemde küreselleflme sürecinin olumsuz sosyal sonuçlar do-
¤urdu¤u BM taraf›ndan haz›rlanan ‹nsani Geliflme Raporlar› ile do¤rulanm›flt›r. Ni-
tekim özellikle 1990’l› y›llardan sonra BM bu raporlara göre; yoksulluk hem ülkeler
aras›nda hem de ayn› ülkede kifliler aras›nda artmakta, bireyler, kurumlar ve ülke-
ler aras›ndaki gelir farkl›laflmas› derinleflmektedir (Zengingönül, 2007: 171-173).
Eflitsizliklerin art›fl› baflta olmak üzere küreselleflmenin sosyal boyutuna yönelik
elefltiriler küreselleflmenin yaratt›¤› ileri sürülen pozitif getirilerden (nimetlerden-f›r-
satlardan) faydalanma konusunda bütün ülkelerin ve insanlar›n ayn› flansa sahip ol-
mad›¤› görüflünden kaynaklanmaktad›r. Küreselleflmenin karanl›k yüzü olarak da
adland›r›lan bu yönüne göre küreselleflme ulus devletlerin kendi içinde ve aralar›n-
daki eflitsizlikleri art›rmakta, ekonomik küreselleflme sürecinin yaratt›¤› kazançlar›n
ve kay›plar›n bölgesel bloklar, devletler, toplumlar ve insanlar aras›ndaki paylafl›m›
adil olarak gerçekleflmemektedir (Selamo¤lu, 2000: 37-ILO, 20014: x).

Küreselleflmenin sosyal boyutunun olumsuz sonuçlar do¤urdu¤u yaln›zca kü-
reselleflme karfl›tlar›n›n dile getirdi¤i “ideolojik yaklafl›m farkl›l›¤›na dayal›” eleflti-
rilerle s›n›rl› kalmam›flt›r. Küreselleflme sürecinin yaratt›¤› sosyal sorunlar›n çözül-
mesi küreselleflmenin “sürdürülebilirli¤inin” gerekçesi hâline gelmifltir. Nitekim
1990’l› y›llar küreselleflmenin en büyük savunucular› ve kural koyucular› konu-
mundaki Dünya Bankas› ve IMF, Birleflmifl Milletler önderli¤indeki sosyal zirvele-
rin destekçisi olmufltur. Bu bak›mdan dönüm noktas› BM taraf›ndan 1995 y›l›nda
Kopenhag’da düzenlenen “Dünya Sosyal Geliflme Zirvesi”dir. Bu zirvede hükü-
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Küresel ekonomik krizler,
küreselleflmenin sosyal
boyutunu ve olumsuz sosyal
sonuçlar›n› daha belirgin ve
görünür hâle getirmifltir. 



metlere “insan merkezli bir ekonomik politika izlenmesi, ekonomik uyum politika-
lar›n›n olumsuz sosyal sonuçlar›n› giderici tedbirler almalar› ve bir bütün olarak
yoksullu¤u azaltacak etkin politikalar takip etmeleri” tavsiye edilmifltir. Küresellefl-
me sürecinin sürdürülebilirli¤i, yol açt›¤› sosyal sorunlar›n giderilmesi ve potansi-
yel faydalar›ndan faydalanmada f›rsat eflitli¤inin yarat›lmas› ile mümkün olabile-
cektir. Bu anlay›fl de¤iflikli¤i ILO ile Dünya Bankas› ve IMF aras›nda küreselleflme-
nin sosyal boyutuna yönelik ortak çal›flmalar›n yap›lmas›na yönelik ifl birli¤ini güç-
lendirmifltir (ILO, 2011: viii).

Küreselleflmenin sosyal hayata ve sosyal politika uygulamalar›na yönelik olum-
suz etkilerinin kayna¤› do¤rudan ve dolayl› etkiler olmak üzere iki bafll›kta topla-
nabilir. Küreselleflmenin ulus devleti ve buna ba¤l› olarak da sosyal (refah) devle-
ti de¤ifltirmesi ve dönüfltürmesinden sosyal politikaya yönelik dolayl› etkilerinin
kayna¤›n› olufltururken Dünya Bankas›, IMF ve OECD gibi kurulufllar›n belirledi¤i
mal, hizmet ve sermaye hareketlerine yönelik “uluslararas› yeni düzen ve bu dü-
zenin iflleyifl kurallar›” ile çok uluslu flirketlerin yat›r›m yapt›klar› ülkelerdeki iflyer-
lerinde izledikleri istihdam, ücret ve örgütlenme politikalar› do¤rudan etkilerini
oluflturmaktad›r. fiüphesiz, küreselleflmenin hakim ideolojisini oluflturan liberallefl-
me-serbestleflme ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan kurals›zlaflt›rma, koruyucu ve
düzenleyici müdahalelerle sosyal hayat›n düzenlenmesine yönelik mevcut sosyal
düzene yönelik en büyük tehditi oluflturmaktad›r. 

Küreselleflmenin sosyal boyutu veya yol açt›¤› sosyal sorunlar›n tesbiti ile ilgili
tart›flmalarda temel problem, iktisadi ve sosyal hayatta meydana gelen ve sosyal
politika uygulamalar›n› etkileyen de¤iflikliklerin ne ölçüde küreselleflmeye ba¤l›
olarak gerçekleflti¤idir. Sanayi toplumundan hizmet toplumuna geçiflle birlikte; ifl-
gücünün sektörel yap›s› de¤iflmifl, iflgücü içinde beyaz yakal›lar›n say›s› artm›fl, ka-
d›nlar›n iflgücüne kat›l›m oranlar› yükselmifl, özellikle hizmet sektörünün esnek za-
manl› çal›flmaya imkân veren yap›s› a-tipik çal›flma flekillerini yayg›nlaflt›rm›fl ve sa-
nayi toplumunun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için oluflturan endüstri iliflkileri sistemi
de¤iflmeye bafllam›flt›r. Bu de¤iflim ve dönüflümün ne ölçüde küreselleflmeden ba-
¤›ms›z oldu¤u veya küreselleflmeden etkilendi¤i sorusuna verilecek cevap kolay
de¤ildir ve belirsizlikler içermektedir. Karfl›l›kl› bir etkileflim oldu¤u kesin olmakla
birlikte yönü ve derecesini tespit her zaman mümkün olmayabilir. Bu bak›mdan
küreselleflmenin sosyal politikaya yönelik etkilerini de¤erlendirirken bu iç içeli¤i
dikkate almak gerekir. 

Küreselleflmenin yol açt›¤› sosyal politika problemleri; insanlar, ülkeler ve böl-
geler aras›nda ve içindeki eflitsizlikleri art›rmas›, yoksullu¤un art›fl› ve derinleflme-
si, sosyal koruman›n zay›flamas› ve artan güvencesizlik ile istihdam piyasalar›nda
yaratt›¤› belirsizlik olarak özetlenmektedir (Erdut, 2004: 23-29). Küreselleflme bu
genel etki alanlar› yan›nda genel olarak endüstri iliflkileri sisteminin aktörleri (sen-
dikalar) ve iflleyifli üzerinde de (toplu pazarl›k süreci) etkilerde bulunmaktad›r.

Küreselleflme sürecinin yaratt›¤› sosyal politika sorunlar› ve bunlarla ilgili tart›flmalar için
daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için bak›n›z. Abdulkadir fienkal, (2005), Küreselleflme Süre-
cinde Sosyal Politika, Alfa Yay›nlar›, ‹stanbul. 

Küreselleflmenin yol açt›¤› temel sosyal politika sorunlar› nelerdir?
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Küreselleflme, Ulus Devlet ve Sosyal Devletin De¤iflimi
Küreselleflme ile ulus devlet aras›nda, z›t yönlü ancak iç içe geçmifl, karmafl›k ilifl-
kiler vard›r. Sosyal (refah) devlet, ulus devletin sosyal politika uygulamalar› ile or-
taya ç›kan bir devlet anlay›fl›n› oluflturdu¤u için küreselleflme ulus devleti de¤ifltir-
di¤i ölçüde sosyal devleti de de¤ifltirmektedir. 

Küreselleflme sürecinin gerçekleflmesi, öncelikle ulus devletin bu sürecin ke-
sintisiz olarak gerçekleflmesini sa¤layacak tedbirleri almas›, düzenlemeleri yapma-
s› ve kendine ait yetkilerin bir k›sm›ndan vazgeçmesi ile mümkün olmufltur. Bir di-
¤er ifade ile küreselleflme ancak ulus devletin öncülü¤ü ile gerçekleflebilecek bir
süreçtir. Ancak, ulus devletin bir anlamda kendini sonland›racak böyle bir çaba içi-
ne girmesi; bir görüfle göre küreselleflmenin kaç›n›lmaz olarak gerçekleflecek bir
aflama olmas› ve hiçbir ulus devletin bu zorunlu dönüflüm sürecinin d›fl›nda kala-
mamas›, di¤er görüfle göre de de¤iflim ve dönüflüme direnen, kendini yenileyeme-
yen devletlerin kendi halk› nezdinde itibar kaybetmeleri, meflruiyetlerinin zay›fla-
mas›d›r (Temiz, 2004: 63). 

Küreselleflme mal ve hizmet ticareti ile sermayenin uluslararas›laflmas› olarak
kabul edilirse, ulus devletin öncelikle ulusal s›n›rlar› kald›rarak veya geçirgenli¤ini
art›rarak bu serbestli¤e izin vermesi gerekecektir. Bu da ulus devletin bu alandaki
hakim otorite olma rolünden vazgeçmesi, yasaklamalar› ve s›n›rlamalar› kald›rma-
s› ile söz konusu olabilecektir. Mal ve hizmet ticaretini engelleyen veya s›n›rland›-
ran düzenlemelerin terkedilmesi, ulusal üretici ile yabanc› üretici aras›nda rekabet
avantaj› veya dezavantaj› yaratan gümrük politikalar›ndan vazgeçilmesi, gümrük
vergisi ve tarifelerinin yeniden düzenlenerek serbestleflmesi ilk de¤ifliklik alanlar›-
n› oluflturmaktad›r. Ulus devletin terk etti¤i alanlarda Dünya Bankas›, IMF ve
OECD gibi uluslararas› kurulufllar›n ve AB gibi bölgesel kurulufllar›n belirledi¤i
“evrensel” kurallarla yer de¤ifltirecektir. 

Ancak küreselleflme yaln›zca ulus devletin baz› yetkilerinden vazgeçmesi ile
kendili¤inden gerçekleflecek bir süreç de¤ildir. Paradoksal olarak ulus devletin kü-
reselleflme sürecini h›zland›rmak üzere aktif bir rol alarak, küresel sistemin ulusla-
raras› kurallar›n›n ulus devlet s›n›rlar› içinde uygulanmas›na imkân vermek üzere;
ülke s›n›rlar› içinde geçerli olan mülkiyet ve yat›r›m politikalar›n› de¤ifltirmesi, ül-
ke vatandafl› olmayanlar›n ve yabanc› sermayenin bu alanlarda faaliyet gösterme-
sine izin verecek düzenlemeleri yapmas› ve e¤er varsa s›n›rlamalar› kald›rmas› ge-
rekecektir. Özellefltirme, yabanc›lara mülk sat›fl›, yat›r›m izni verilmesi, kamuya ait
baz› faaliyet alanlar›n›n (iletiflim, ulafl›m, sa¤l›k vb) yerli ve yabanc› özel sektöre
aç›lmas›, bankac›l›k sisteminin ve sermaye piyasas›n›n yabanc› sermaye girifl-ç›k›-
fl›n› kolaylaflt›racak flekilde düzenlenmesi, para ve kâr transferlerine imkân veril-
mesi ulus devletin süreç içinde gerçeklefltirece¤i düzenleme alanlar›ndan ilk akla
gelenlerini oluflturmaktad›r. 

Ulus devletin küreselleflme sürecini h›zland›ran bir baflka rol ve politika de¤i-
flikli¤i de yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› teflvik etmek için alaca¤› tedbirlerle ilgili-
dir. Özellikle do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› için vergi muafiyetleri sa¤lan-
mas› ve hatta teflviklerinin uygulanmas›, sabit sermaye yat›r›m› yapacaklar için kar-
fl›l›ks›z veya çok düflük bedelle yer temini, enerji fiyatlar›nda indirim gibi teflvik
edici politikalar küreselleflme sürecini h›zland›r›c› etki yapacakt›r. Yaln›zca teflvik
de¤il, gelen yabanc› sermayenin süreklili¤ini sa¤lamak üzere yat›r›mlar›n gelece¤i-
ne yönelik garantiler verilmesi, teminatlar sa¤lanmas›, ciro ve kârl›l›k garantileri
verilmesi de bu politikalar içinde yer alacakt›r. 
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Küreselleflme ulus devletle birlikte ulus devlet uygulamas› olan sosyal devleti
de de¤ifltirmifl, dönüfltürmüfltür. Çok k›sa tarif etmek gerekirse, “sosyal devlet; (sos-
yal refah devleti, refah devleti) iktisadi ve sosyal hayat›n iflleyiflini piyasa kurallar›-
na b›rakmayarak, genel toplum menfaatini ve özellikle iktisaden güçsüz durumda
olan genifl toplum kesimlerini korumak ve temel sosyal haklar› kullanmalar›na im-
kan veren bir iktisadi ve sosyal düzen oluflturmak üzere sosyal politikalar uygula-
yan devlet” olarak tarif edilebilir. Geliflmifl ülkelerde kullan›lan refah devleti terimi
ile geliflmekte olan ülkelerde kullan›lan sosyal devlet veya sosyal refah devleti te-
rimleri ile kastedilen büyük ölçüde ayn› fleydir. Sosyal politikan›n alt›n ça¤› olarak
bilinen 1945-1975 aras›ndaki 30 y›ll›k dönemde sosyal devlet yaklafl›m› ile ortaya
ç›kan tablo ana hatlar› ile afla¤›dad›r:

• Devletin ekonomik büyümeye yönelik politikalar› tam istihdam hedefi ile
birlikte yürütülmüfltür. 

• Devlet, özellikle kamu iktisadi kurulufllar›nda yüksek ücret politikas› izlemifl
ve çal›flanlara genifl sosyal haklar vermifltir. 

• Sendikac›l›¤›n teflviki ve örgütlenmenin yayg›nlaflmas›, toplu pazarl›k meka-
nizmas› arac›l›¤›yla birçok sektörde çal›flanlar lehine gelir da¤›l›m›n› iyileflti-
ren ücret ve sosyal haklar getirmifltir. 

• Devlet, baflta ILO olmak üzere uluslararas› sözleflmelerle sa¤lanan temel
haklara yönelik kurumsal yap›lar oluflturmufl (ifl ve iflçi bulma kurumlar›,
sosyal sigorta kurumlar› gibi) ve koruyucu bir sosyal hukuk (ifl ve sosyal gü-
venlik kanunlar› gibi) oluflturmufltur. 

• Devlet, temel sosyal haklar›n genifl toplum kesimlerine yayg›nlaflt›r›lmas›
için do¤rudan ve dolayl› gelir transferlerini art›rm›fl, sosyal harcamalar› mil-
lî gelirin % 30’lar› seviyesine yükselmifltir (Özdemir, 2004: 161-163).

• Gelecek nesiller için yar›n endiflesi duyulmayacak, sa¤l›k baflta olmak üze-
re emeklilik dönemlerini kapsayan yayg›n ve kapsaml› bir sosyal koruma
sistemi oluflturulmufltur. 

• Yaln›zca geliflmifl ülkeler de¤il, geliflmekte olan ülkeler de ILO sözleflmeleri
ile belirlenen çal›flma hayat›na yönelik kurumlar ve mevzuat› kendi sosyal
hayatlar›n›n düzenlenmesi konusunda referans olarak alm›fllard›r. 

1973 petrol fiyatlar›ndaki art›flla bafllayan ancak k›sa sürede yap›sal sebeple-
re dayand›¤› anlafl›lan kriz alt›n ça¤› sona erdirirken sosyal devlet anlay›fl›n›n da
krizi olmufltur (Temiz, 2004: 73). Krizden ç›k›fl için uygulanmaya bafllanan neo-
liberal politikalarla bafllayan küreselleflme süreci sosyal devleti ortadan kald›ra-
mam›fl ancak geliflme seyrini olumsuz etkilemifl, yön de¤ifltirmesine sebep ol-
mufltur. Küreselleflme sürecinin sosyal devlet anlay›fl›na yönelik etkileri afla¤›da-
ki alanlarda ortaya ç›km›flt›r. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bu etkiler do¤-
rudan ve yaln›zca küreselleflme sürecine ba¤l› olarak ortaya ç›kan etkiler olarak
da yorumlanmamal›d›r.

• Küreselleflmenin hâkim ekonomi politikas›n› oluflturan liberalizm, ulus dev-
letin sosyal devlet anlay›fl› ile izledi¤i sosyal politika alanlar›n› daraltm›fl, bir
k›sm›ndan vazgeçilmesine bir k›sm›nda da geriye gidifllere yol açm›flt›r.

• Özellefltirme uygulamalar› baflta olmak üzere kamu kesimini küçültmeye
yönelik ekonomi politikalar›, kamunun uygulad›¤› cömert ücret politikalar›,
güçlü sendikac›l›k, genifl sosyal haklar ve ifl güvencesi uygulamalar›ndan
oluflan sosyal devlet uygulamalar›n› zay›flatm›flt›r.

• Kamunun sosyal harcamalar›ndaki art›fl durmufl, geldi¤i en yüksek olan %
30 lar seviyesinde sabitlenmifltir. Ancak, geliflmekte olan ülkeler bu seviye-
lere gelmeden sosyal harcamalarda k›s›nt›lara bafllam›fllard›r. 
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Sosyal devlet (sosyal refah
devleti) ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› 1945-1975 y›llar›
aras›ndaki 30 y›ll›k
dönemde, ulus devletlerin
uygulad›¤› kapsaml› sosyal
politika uygulamalar›n›n
sonucu olarak ortaya
ç›km›flt›r. 



• Sanayi toplumu çal›flma hayat›n› düzenlemek için oluflan sosyal hukukun
çok kat› oldu¤u, küreselleflme sürecini engelledi¤i iddias› ile “esneklik” ta-
leplerine cevap verecek flekilde yeniden düzenlenmifl, belirsizlik ve güven-
cesizlik do¤uran yeni bir çal›flma hukuku oluflturulmaya bafllanm›flt›r.

• Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› çekmek ve çok uluslu flirketleri ka-
l›c› k›lmak için sosyal hukuk yeniden düzenlenmifl, birçok geliflmekte olan
ülke için ücretler ve çal›flma flartlar›n› düzenleyen kurallar yabanc› sermaye-
yi cazip k›lma araçlar› olarak kullan›lm›flt›r.

• Kamu sosyal güvenlik programlar›n›n sa¤lad›¤› koruma garantisinin kapsa-
m› daralt›lm›fl, seviyesi düflürülmüfl, ilave garanti isteyenler için özel sosyal
güvenlik sistemleri önerilmifltir. 

• Çal›flma hayat›nda pazarl›k gücünü emek lehine de¤ifltiren toplu iliflkiler ve
sözleflmelerin yerini bireysel iliflkiler ve sözleflmeler almaya bafllam›flt›r. 

Küreselleflmenin sosyal devlet üzerindeki etkilerini bütünüyle olumsuz olarak
de¤erlendirmek yanl›fl ve eksik olacakt›r. Küreselleflme sürecinin tafl›d›¤› çeliflkili
(paradoksal) yap›, sosyal politika uygulamalar›n› dönüfltüren hatta güçlendiren uy-
gulamalar› da beraberinde getirmifltir. Siyasal ve kültürel alanda nas›l küreselleflme
ile yerelleflme efl zamanl› olarak ortaya ç›km›fl ise sosyal politika alan›nda da ben-
zer bir geliflme yaflanm›flt›r. Ekonomik hayat› liberallefltirmeye yönelik politikalar,
bu politikalar›n yarataca¤› sosyal sorunlar› dengeleyecek yeni sosyal politika uy-
gulamalar›n› da beraberinde getirmifltir. Bu de¤iflim önce ulus devlet içinde, sonra
uluslararas› kurulufllar arac›l›¤› ve öncülü¤ünde küresel ölçekte ortaya ç›km›flt›r.
Özellefltirme uygulamalar›n›n ortaya ç›karaca¤› iflsizlik sorununu çözmek üzere
yüksek k›dem ve ifl kayb› tazminatlar› uygulanmas›, iflgücünün baflta kamu kurum-
lar› olmak üzere di¤er alanlara kayd›r›larak istihdam garantisinin sa¤lanmas› veya
daha az güvenceli olmakla birlikte yeni istihdam statülerinin yarat›lmas›, iflsizlere
ve aileye yönelik uzun dönemli sosyal destek programlar›n›n bafllat›lmas› ve kamu
sosyal güvenlik harcamalar›n›n art›fl› ile ifl kurma kredilerinin verilmesi gibi uygu-
lamalar bunlardan baz›lar›n› oluflturmaktad›r. Benzer bir geliflme küresel alanda da
yaflanm›fl, küreselleflmenin yaratt›¤› sosyal sorunlar› gidermeye yönelik küresel öl-
çekte sosyal politikalar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. 

Küreselleflme sürecinde refah devletinin de¤iflim ve dönüflümüne yönelik daha ayr›nt›l›
bilgi için bak›n›z: Süleyman Özdemir (2004), Küreselleflme Sürecinde Refah Devleti, ‹s-
tanbul Ticaret Odas› Yay›n No: 2004-69, ‹stanbul. 

Küreselleflme sosyal devlet anlay›fl›n› niçin zay›flatmaktad›r?

Küreselleflme ve Sosyal Politika Sorunlar›
Do¤rudan bir iliflki kurmak ve bire bir sebep-sonuç iliflkisi aramak her zaman
mümkün olmamakla birlikte, küreselleflme sürecinin hakim oldu¤u 1980 sonras›
dönemde belirginleflen sosyal politika sorunlar› küreselleflme ile iliflkilendirilecek-
tir. Özellikle küreselleflmenin hakim felsefesi “liberalleflme-serbestleflme”yi sa¤la-
maya yönelik düzenlemeler dolay›s›yla vazgeçilen sosyal politika uygulamalar›
için bu iliflki daha güçlü flekilde kurulacakt›r. 

Küreselleflme, Eflitsizliklerin Art›fl› ve Yoksulluk 
Tarihin hiçbir döneminde dünyada refah paylafl›m› konusunda bir eflitlik sa¤land›-
¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Her dönemde ikili, üçlü veya daha fazla taraf›
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olan bölünmeler ve farkl›laflmalar olmufltur. Eflitsizlik söz konusu olunca, dünya
zaman içinde co¤rafi olarak Do¤u-Bat› ülkeleri ve Kuzey-Güney yar›m küre ülke-
leri gibi ay›r›mlarla s›n›fland›r›lm›fl, bu ay›r›mda Bat› ve Kuzey bölgeleri (bu bölge-
lerdeki ülkeler ve ülke halklar›) geliflmifl, katma de¤erden çok pay alan, Do¤u ve
Güney bölgeleri ise geri kalm›fl, katma de¤erden az pay alan, yoksullar s›n›f›nda
yer alm›flt›r. Bugün çok daha yayg›n olan ay›r›m iktisadi büyüklükleri esas alarak
yap›lan geliflmifl-geliflmekte olan bölgeler veya ülkeler ay›r›m›d›r. Küreselleflmeden
beklenen uluslararas›laflma süreci ile sa¤lanacak bütünleflmenin “herkesin kazan-
d›¤›, eflitsizlikleri azaltan” bir geliflmeyi sa¤lamas›, küresel üretimin paylafl›lmas›
bak›m›ndan geliflmifl ülke toplumlar› ile geliflmekte olan ülke toplumlar› aras›nda-
ki fark› azaltmas› idi. Küreselleflmeye yönelik ilk hayal k›r›kl›klar› bu bak›mdan ol-
mufl, küreselleflme taraftarlar›n›n bekledi¤i gibi artan uluslararas›laflma süreci ülke-
ler aras›ndaki eflitsizlikleri azaltmam›fl, aksine art›rm›flt›r. 

Küreselleflmenin eflitsizlikleri art›rd›¤›na yönelik çok say›da ve farkl› kriterlerle
oluflturulmufl veri vard›r ve bunlardan bir k›sm› Dünya Bankas›na aittir. Nitekim,
Dünya Bankas›na göre dünyan›n en zengin ülkeleri ile en fakir ülkeleri aras›nda ki-
fli bafl›na düflen gelir bak›m›ndan var olan fark 1970’lerde 30 kat iken 1990’l› y›llar-
da 70 kat›n üzerine ç›km›flt›r. BM’ye göre ise insanlar›n en zengin % 20’si ile en
yoksul % 20’si aras›ndaki fark 140 kata ulaflm›flt›r (Koray, 2004: 199). En zengin ül-
keler ile en yoksul ülkeler aras›ndaki ekonomik eflitsizlik, 1913 ile 1973 y›llar› ara-
s›ndaki 60 y›ll›k dönemde 33 kat artm›flken küreselleflme olgusunun bafllad›¤›
1973-2005 aras›ndaki 32 y›ll›k dönemde önceki 150 y›lda meydana gelen eflitsizli-
¤e denk bir eflitsizlik art›fl› olmufltur. 2005 y›l› itibar›yla eflitsizlik 94 kat artm›flt›r (Ar,
2007: 264). Zengin ülkelerle yoksul ülkelerin fert bafl›na millî gelir art›fl› bak›m›n-
dan bir karfl›laflt›rma yap›l›rsa; 1960-2002 y›llar› aras›nda en yoksul 20 ülkede fert
bafl›na millî gelir yaln›zca % 20.6 oran›nda bir art›flla 212 dolardan 267 dolara yük-
selirken, ayn› dönemde en zenginlerin geliri % 284 oran›nda bir art›flla 11.417 do-
lardan 32.339 dolara yükselmifltir (Ar, 2007: 265). Bir baflka veriye göre; 1990-2004
y›llar› aras›nda geliflmekte olan ülkelerdeki en düflük gelire sahip % 20’lik nüfus ke-
siminin toplam gelirden ald›¤› pay % 4,6’dan %3,9’a düflmüfltür (UN, 2008: 67). 

Küreselleflme eflitsizlikleri art›rmakla birlikte bu her ülke için ayn› derecede
olumsuz de¤ildir. Nitekim Do¤u ve Güney Do¤u Asya ülkeleri son dönemde ger-
çeklefltirdikleri yüksek büyüme h›zlar›na ba¤l› olarak yoksulluk oranlar›nda dikka-
te de¤er düflme sa¤larken Bat› Asya ülkelerinde yoksulluk 1990-2005 döneminde
2 kat artm›flt›r. Benzer flekilde Eski Do¤u Bloku ülkelerinden Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤una üye ülkelerle Güney Do¤u Avrupa ülkelerinde de yoksulluk bu dö-
nemde keskin flekilde artm›flt›r (UN, 2008: 67). 

Küresel krizler, eflitsizlikleri art›ran ve derinlefltiren bir baflka faktör olarak or-
taya ç›km›flt›r. Yaflanan her kriz eflitsizlikleri art›ran ve derinlefltiren bir etki yarat-
maktad›r. Bütün iyileflmelere ra¤men son yirmi y›ll›k dönemde dünyan›n en zen-
gin % 20’lik nüfusu toplam gelirin % 70’inden fazlas›n› al›rken en fakir % 20’lik di-
liminin ald›¤› pay sadece % 2’dir (ILO, 2011: 21). Eflitsizlik, yaln›zca geliflmifl ülke
toplumlar› ile geliflmekte olan ülke toplumlar› aras›nda yaflanmamakta, ülke baz›n-
da da eflitsizlikler artmaktad›r. Ülke içindeki eflitsizlik art›fl› yaln›zca geliflmekte
olan ülkeler has bir problem olmay›p 1980’lerin ikinci yar›s›nda itibaren AB üyesi
geliflmifl ülkelerde de ortaya ç›kan bir problemdir (ILO, 2011: 21). 

Yoksullu¤un önlenememesi küreselleflmenin di¤er baflar›s›z alanlar›ndan birini
oluflturmaktad›r. Artan eflitsizlik ve gelir da¤›l›m›ndaki bozulma yoksulluk sorunu-
nu derinlefltirmifltir. Bir çok ülkede ‹nsani Geliflme Endeksi ile ilgili göstergeler
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azald›¤› ülkeler olmufltur. 



olumsuz yönde geliflmeye bafllam›flt›r. Yoksulluk ve eflitsizlikle ilgili baz› temel
göstergeler afla¤›dad›r (ILO, 2011: 20). 

• 2005 y›l› itibar›yla geliflmekte olan ülkelerde yaflayan toplam nüfusun 1/4
üne tekabül eden yaklafl›k olarak 1.4 milyar insan günlük 1.25 ABD dolar›-
n›n alt›nda bir açl›k s›n›r›nda yaflamaktad›r.

• 2000-2005 aras›nda dünya ekonomisindeki h›zl› büyüme dünyadaki yoksullu-
¤u 1990’y›l›ndaki % 46 seviyesinden 2005 y›l›nda % 27’ye düflürmesine ra¤-
men son 2008 krizi ile birlikte 64 milyon kifli daha bu s›n›r›n alt›na itilmifltir.

• Sahra Alt› Afrika ülkelerinde en düflük gelire sahip % 20’lik nüfus kesiminin
toplam gelirden ald›¤› pay yaln›zca % 3’dür. 

• 925 milyon kifli kronik açl›k tehlikesi alt›nda yaflamaktad›r.
• Dünyada 1.75 milyon insan çok yönlü bir yoksulluk tehlikesi alt›nda olup

temel sa¤l›k hizmetleri, temel e¤itim ve ekonomik f›rsatlardan mahrum
yaflamaktad›r.

• 2,6 milyon kifli hijyenik bir ortamda yaflama, 884 milyon kifli de temiz su im-
kânlar›ndan mahrumdur. 

• 796 milyon kifli okuma-yazma bilmemektedir.
• Her y›l 5 yafl›n alt›ndaki 8.8 milyon çocuk koruyucu ve önleyici sa¤l›k hiz-

metleri yetersizli¤inden ölmektedir.

Küreselleflme ve yaratt›¤› temel sosyal politika sorunlar› için bak›n›z: Daniel Cohen
(2000), “Dünyan›n Zenginli¤i, Uluslar›n Fakirli¤i”, (Çev: Dilek Hattato¤lu), ‹letiflim Ya-
y›nlar›, ‹stanbul. 

Küreselleflme olumsuz sosyal sonuçlar› her ülke ve bölge için ayn› derecede mi gerçek-
leflmifltir?

Küreselleflme, ‹flgücünün Yap›s›ndaki De¤iflme, ‹stihdam, ‹flsizlik ve
Enformel Sektör
Sanayi ekonomisinden hizmet ekonomisine geçifl, iflgücünün sektörel yap›s› ve
statüsündeki de¤iflmelerin yan› s›ra iflgücüne kat›l›m oranlar› ve yap›s› da de¤ifl-
mifltir. Öncelikle tar›m sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne h›zl› bir iflgücü
göçü gerçekleflmifltir. Nitekim, geliflmekte olan ülkelerde tar›m sektöründeki iflgü-
cü 1980-2005 y›llar› aras›nda % 55’den % 45’e düflmüfltür. Hâlbuki bu oran gelifl-
mifl ülkelerde 2005 y›l› itibar›yla % 4’den daha azd›r (UN; 2008: 62). ‹flgücünün ya-
p›s›ndaki de¤iflme, ülkelerin küreselleflme sürecinde üstlendikleri role ba¤l› olarak
de¤iflmektedir. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n yap›ld›¤› geliflmekte olan ülkelerde
bu yat›r›mlara ba¤l› olarak öncelikle sanayi sektöründeki iflgücünün oran› artm›fl,
bunu hizmetlerin geliflmesine ba¤l› olarak hizmet sektörü takip etmifltir. Sermaye
ihraç eden geliflmifl ülkelerde ise toplam iflgücü içinde hizmet sektörünün pay› da-
ha da artm›flt›r.

Hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde hizmet sektörünün büyümesi
flehirlerde kad›n iflgücünün daha yüksek oranlarda iflgücüne kat›lmas›n› beraberin-
de getirirken esnek çal›flma flekilleri ve atipik istihdam da artm›flt›r. Atipik çal›flma
özellikle hizmet sektöründeki ifllerin özelli¤i gere¤i k›sa süreli ve esnek zamanl›
çal›flmak isteyen kad›nlar›n, ö¤rencilerin ve engellilerin tercih etti¤i istihdam flekli
olarak geliflmifltir. Benzer flekilde evde çal›flmaya veya uzaktan çal›flmaya imkân
veren teknoloji kullan›ml› ifller de (ça¤r› merkezleri gibi) atipik çal›flma flekillerini
yayg›nlaflt›rm›flt›r. Esnek çal›flma ve özellikle atipik istihdam biçimlerinin art›fl› yal-
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Atipik çal›flma, al›fl›lm›fl,
düzenli, güvenceli, sürekli
istihdam d›fl›nda kalan,
düzensiz çal›flmay›, gelir
güvencesizli¤ini, k›smi
süreli istihdam› içerisinde
bar›nd›ran istihdam fleklini
ifade etmektedir (O.
Karadeniz, (2011), Çal›flma
Toplum, 2011/2).

Küreselleflme dolay›s›yla
artan rekabet endiflesi,
geliflmekte olan ülkelerde
düflük ücretli, güvencesiz,
sosyal hukukun kapsam›
d›fl›ndaki iflleri art›rm›flt›r. 



n›zca küreselleflmeye ba¤lanacak bir geliflme olmamakla beraber (Erdut, 2002; 34).
Küreselleflmenin getirdi¤i rekabet bask›s› ile iflyerlerinde maliyet düflürmeye yöne-
lik aray›fllar ve özellikle “tafleronlaflma” atipik çal›flma biçimlerini art›rm›flt›r. ‹flve-
renler düzenli istihdam›n getirdi¤i maliyet ve sosyal yüklerden kaç›nmak için ati-
pik istihdam biçimlerine daha çok baflvurmufllard›r. Nitekim fiili örne¤i ile gerek-
çelendirmek gerekirse bu ülkede ihracata yönelik tar›msal faaliyetlerde istihdam›n
% 90’› geçici iken bu oran d›flar›dan al›nan ürünlerle rekabet hâlindeki faaliyet
alanlar›nda % 55’dir (Erdut, 2002: 34). 

Öte yandan, geliflmekte olan ülkelerde 1970’li y›llarda h›zlanan flehirlere göç
birçok geliflmekte olan ülkenin sanayi ve hizmetler sektörünün istihdam yaratma
kapasitesinin yetersizli¤i dolay›s›yla düflük verimli ifllerin yo¤un oldu¤u informel-
kay›t d›fl› sektörü geliflmifltir. Nitekim ILO’nun yapt›¤› bir çal›flma kapsam›ndaki 54
ülkenin 42’sinde informel sektör vard›r ve bu 42 ülkeden 17’sinde bu sektörde is-
tihdam edilenlerin yar›dan fazlas› informel sektörde istihdam edilmektedir. 42 ül-
kenin yaln›zca 4’ünde kay›t d›fl› sektördeki istihdam % 10’un alt›ndad›r. (ILO, 2002:
59). Baz› Afrika ülkelerinde kay›t d›fl› sektörde istihdam % 70’lere ulaflm›flt›r (UN,
2008: 62). ‹nformel-kay›t d›fl› sektör, ilk defa 1970’li y›llarda literatüre giren ancak
zaman içinde ortadan kalkaca¤› varsay›lan geçici nitelikte bir sektör olarak tan›m-
lan›rken, geliflmekte olan ülkelerde süreklilik kazanan ve iflgücünün önemli bir ke-
siminin istihdam edildi¤i sektör hâline gelmifltir. 

‹nformel-kay›t d›fl› sektör, genel olarak verimlili¤i düflük ifller oldu¤u için çal›-
flanlar için ücretlerin düflük, çal›flma sürelerinin uzun, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tedbir-
lerinin yetersiz, ifl güvencesinin olmad›¤› ifllerde çal›flmak anlam›na gelmektedir.
ILO’nun insana yak›fl›r ifl (decent work) için belirledi¤i standartlar›n hiç olmad›¤›
veya çok yetersiz oldu¤u ifllerdir. Çal›flanlar›n sosyal güvencesi yoktur, devletin de
bu eksiklikleri denetleme imkânlar› yetersizdir. Küçük, da¤›n›k ve merdiven alt›
sektör olarak an›lan iflyerleri çal›flanlar için korunmas›z iflyerleridir (ILO, 2002: 59-
62). Çal›flanlar›n herhangi bir sosyal güvenlik garantisi yoktur. ‹nformel sektör, ça-
l›flan yoksul üreten sorunlu bir sosyal politika alan›d›r.

Küreselleflme sürecinin yaratt›¤› yeni üretim a¤lar›, iflgücü piyasalar›nda karfl›-
l›kl› ba¤›ml›l›klar yaratm›flt›r. Üretimin de¤iflik safhalar›n›n ve nihai ürünün parça-
lar›n›n de¤iflik ülkelerde ve iflyerlerinde gerçeklefltirilmesi, bir ürünün üretim afla-
mas›nda çok say›da ülke iflgücünün ortaklafla çal›flmas›n› gerektirmifltir. Nitekim,
bir konfeksiyon ürününün tasar›m›n› ‹talyan; üretimini Çin, sat›fl›n› Amerikan flir-
keti arac›l›¤› ile yapan ve üretim noktas›ndan tüketim noktas›na tafl›nmas›n› da
Hong-Kong firmas›na yapt›ran bir ‹ngiliz çok uluslu flirketi bu süreçte en az 5 ayr›
ülkenin iflgücünü kullanmaktad›r. Bir hesaplamaya göre geliflmekte olan ülkelerde
dünya sanayi say›lacak bu tür ifllerde çal›flan iflgücünün oran› 1970 y›l›nda % 43
iken 1990’da % 53’e yükselmifltir (Erdut, 2002: 30).

Dünyada toplam iflgücü 3,3 milyar olup toplam iflsiz say›s› 197 milyondur. Ge-
liflmekte olan ülkelerde iflgücü içinde bulunan 900 milyon kifli günlük 2 dolar›n al-
t›nda bir gelirle yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflamaktad›r (ILO, 2012: 9). 900 milyon ça-
l›flan ancak yoksul kitlenin varl›¤› ILO hedefleri bak›m›ndan yarat›lmas› gereken
insana yak›fl›r ifl hacmini de göstermektedir. E¤er mevcut ekonomik flartlar devam
ederse, önümüzdeki 10 y›l içinde geliflmekte olan ülkelerde 400 milyon kifli daha
iflgücüne dâhil olacak ve yoksulluk s›n›r› alt›ndaki 900 milyon çal›flanla birlikte 1,3
milyar güvencesiz çal›flan iflgücü dünyan›n en önemli sosyal problemini olufltura-
cakt›r (ILO, 2012: 9-10). 
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‹nformel-kay›td›fl› sektör,
geliflmekte olan ülkelerde
geçici süreli de¤il, kal›c› ve
hatta en büyük sektör haline
gelmifltir. Kay›td›fl› sektör
büyüdükçe sosyal politika
uygulamalar›n›n da kapsam›
daralm›flt›r. 



‹flsizler içinde 15-24 yafl grubunda 74,8 milyon iflsiz vard›r ve küresel genç ifl-
sizli¤i oran› % 12,7 civar›ndad›r. Kriz dönemleri genç iflsizli¤in artt›¤› dönemler ola-
rak dikkat çekmektedir. Küresel düzeyde genç iflsizli¤i yetiflkin iflsizli¤inden 3 kat
daha fazlad›r (ILO, 2012: 10). Genç iflsizli¤i, toplumlarda gelece¤e yönelik güven
duygusu yaratma ve toplumsal huzurun sa¤lanmas›na yönelik en ciddi tehdit kay-
na¤›n› oluflturmaktad›r. 

Küresel ekonomik krizler yaln›zca iflsizlik oran›n› art›rmamaktad›r. ‹fl piyasas›n-
da ifl bulma ümidini kaybedenler iflgücünden ayr›lmakta, iflgücüne kat›l›m oranla-
r› düflmektedir. Nitekim iflgücüne kat›l›m oran› 2007-2010 döneminde % 1 azalm›fl-
t›r (ILO, 2012: 11). fiekil 8.2, 2002-2016 döneminde toplam istihdam›n say›sal ola-
rak artt›¤›n› ancak toplam istihdam›n nüfusa oran›n›n düfltü¤ünü, bu düflüflün de
2007-2008 krizi ile birlikte belirgin flekilde ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. Kriz
sonras› dönemde iflgücüne kat›l›mda bir iyileflme görülse bile, bütün yak›n zaman-
da 2007’deki % 61,2’lik seviyeye yükselemeyece¤ini ortaya koymaktad›r. Tablo’da
görüldü¤ü gibi, de¤iflik beklentilere ba¤l› olarak (iyimser, kötümser, gerçekçi) ya-
p›lan gelecek projeksiyonlar› da istihdam/toplam nüfus oran›nda dikkate de¤er bir
olumlu geliflme ortaya koymamaktad›r. 

Yeni küresel ekenomik yap›n›n istihdam bak›m›ndan dikkat çeken bir baflka
özelli¤i, “istihdam yaratmayan bir büyüme” gerçeklefltirmesidir. Küresel ekonomi-
nin yeni istihdam yaratma kapasitesi düflmekte, büyüyen ancak istihdam yaratma-
yan yeni bir küresel ekonomik yap› ortaya ç›kmaktad›r. Teknolojik geliflmenin et-
kisi yan›nda iflverenlerin küresel krizler sonras› dönemlerde yeniden kriz olabilece-
¤i beklentisi ile yeni istihdamdan kaç›nmalar› böyle bir sonuç do¤urabilmektedir. 
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Küreselleflmenin istihdam piyasas›na yönelik en belirgin etkisi uluslararas›
emek göçü üzerinde olmufltur. Haberleflme ve ulafl›m›n imkânlar›n›n art›fl›, televiz-
yon yay›nc›l›¤› ve ‹nternet ile uzak mesafelere eriflimin kolaylaflmas› emek göçü-
nü art›rm›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde özellikle Avrupa merkezli ge-
liflmifl ülkelerin iflgücü aç›¤›n› gidermek için izinli ve kontrollü emek talebi ile bafl-
layan iflgücü göçü, 1970’li y›llardan sonra geliflmekte olan ülkelerdeki yetersizlik
ve itici faktörler dolay›s›yla emek göçü insan göçüne dönüflmüfl, çal›flmak isteyen-
ler kendi ülkelerindeki olumsuz faktörlere ba¤l› olarak (siyasi istikrars›zl›k, savafl-
lar, iç çat›flmalar vb) aileleri ile birlikte geliflmifl ülkelere göç etmeye bafllam›fllar-
d›r. ILO verilerine göre uluslararas› emek göçü ile ülke de¤ifltirenler nüfus bak›-
m›ndan dünyan›n 5. büyük ülkesi konumuna gelmifllerdir. Yine ILO’ya göre küre-
selleflmenin insanlara do¤duklar›-yaflad›klar› ülkelerde yeterli istihdam imkân› ve
ekonomik f›rsatlar sa¤lamam›fl olmas› uluslararas› emek göçünü art›rmaktad›r. Ça-
l›flan gruplar aras›nda en dezavantajl› grubu oluflturan göçmenler ILO’nun özellik-
le 2004 y›l›ndan sonra a¤›rl›kl› ilgi alanlar›ndan birini oluflturmaya bafllam›flt›r
(www.ilo.org/global/topics/labour-migration). 

Küreselleflme, Endüstri ‹liflkileri Sistemi ve Sendikalaflma
Küreselleflmenin sosyal politikaya yönelik etki alanlar›ndan birini de endüstri ilifl-
kileri sistemi ve bu sistemin aktörlerine yönelik olarak ortaya ç›kmaktad›r. Endüs-
tri iliflkileri sistemleri yap›s› gere¤i dinamiktir zamana ve mekâna göre de¤iflim ve
dönüflüm gösterir. Bu sebeple, di¤er alanlarda oldu¤u gibi endüstri iliflkileri siste-
minde yaflanan de¤iflimi yaln›zca küreselleflmeye ba¤lamak veya küreselleflme ile
aç›klamak mümkün de¤ildir. Ancak, küreselleflme sürecinin di¤er faktörlerinin ya-
n› s›ra, onlarla birlikte ve bazen de onlardan ba¤›ms›z olarak endüstri iliflkileri sis-
temini etkiledi¤i bir gerçektir. Bu etkileri ve sonuçlar›n› afla¤›daki bafll›klar alt›nda
toplamak mümkündür:

• Baflta ifl hukuku olmak üzere çal›flma hayat›n› düzenleyen sosyal hukukun
küresel rekabet endiflesiyle de¤ifltirilmesi veya uluslararas› sermayeyi-yat›-
r›mlar› ülkeye çekmek için de¤ifltirilmesi endüstri iliflkileri sistemini do¤ru-
dan etkiler.

• Yüksek ücret, istihdam güvenceli ve sendikal›-toplu sözleflmeli kamu iflyer-
lerinin özellefltirilmesi sendikalaflma oranlar›n› ve toplu sözleflme kapsam›n-
dakilerin say›s›n› düflürür.

• Kamu ve özel sektördeki tafleronlaflma uygulamalar› do¤rudan sendikalafl-
ma ve toplu pazarl›k sistemini olumsuz etkiler.

• Çok uluslu flirketlerin ulusal düzeyde örgütlenmifl sendikalara karfl› toplu
pazarl›k masas›na oturmas› toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinde güç denge-
sini iflverenler lehine de¤ifltirir. Özellikle üretimi baflka ülkelere kayd›rma
tehdidi veya di¤er ülkelerdeki üretim birimleri ile grev tehdidini ortadan
kald›rma sendikalar› güçsüzlefltirir.

• Esnek çal›flma flekillerinin benimsenmesi ve a-tipik istihdam biçimlerinin
yayg›nlaflmas› önce sendikalaflmay› zay›flat›r, sonra toplu ifl sözleflmelerinin
kapsam›nda olanlar› daralt›r.

Endüstri iliflkileri sistemi güçlü sendikac›l›k ve toplu pazarl›k sisteminin etkinli¤i-
ne ba¤l›d›r. Sanayi toplumu endüstri iliflkileri sisteminin küreselleflme sürecinin bafl-
lad›¤› 1970’li y›llardan sonra yaflad›¤› en büyük handikap sendikalar›n üye kaybetme-
si, zay›flamas› ve toplu pazarl›k sisteminin kapsam›n›n daralmas› ve etkinli¤ini kay-
betmesidir. De¤iflen iflgücü yap›s›na da ba¤l› olarak toplu ifl sözleflmelerinin yerini bi-
reysel ifl sözleflmelerinin almas› endüstri iliflkileri sistemlerini zay›flatm›flt›r. 

218 Sosyal  Pol i t ika

Küreselleflme süreci ile emek
göçü h›zla insan göçüne
dönüflmüfltür.

Küreselleflme sürecinde
sendikalar›n zay›flamas›
endüstri iliflkileri sisteminin
iflleyiflini çal›flanlar aleyhine
de¤ifltirmifl toplu pazarl›k
sisteminin etkinli¤i
azalm›flt›r.



Sendikalaflma oranlar›n›n düflmesi bütün dünyada görülen genel bir geliflme ol-
makla birlikte her ülkede ve her sektörde ayn› derecede olmam›flt›r. Tablo verile-
ri, sendikalaflma oranlar›ndaki dramatik kabul edilebilecek yüksek oranl› düflüflle-
rin 1985-1995 döneminde yafland›¤›n›, bu y›llardan sonra da düflüflün devam etti-
¤ini ve bir çok ülkede sendikalaflman›n adeta “dip yapt›¤›n›” göstermektedir. 

Daha önce de vurguland›¤› gibi, sendikalaflma oranlar›n›n düflmesi yaln›zca
küreselleflmeyle aç›klanamamakla birlikte, önceki dönemlerden farkl› olarak kü-
reselleflme sürecinin hakim oldu¤u zaman diliminde bütün ülkelerde sendikalafl-
ma oranlar›ndaki h›zl› düflüfl bu iliflkinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Yaln›z ge-
liflmifl ülkeler de¤il, geliflmekte olan ülkelerde de benzer düflüfller daha yüksek
oranlarda gerçekleflmifltir (Ar, 2007: 190). Sendikalaflma oran›n›n düflmesi ve en-
düstri iliflkileri sisteminin zay›flamas›, yaln›zca çal›flanlar› olumsuz etkilememekte,
birer sivil toplum örgütü olarak sendikalar›n demokratik süreç d›fl›nda kalmalar›
dolay›s›yla demokratik rejimin geliflememesi veya kesintiye u¤ramas› dolay›s›yla
bütün toplum olumsuz etkilenmektedir. Sendikalar›n zay›flamas›, sivil toplum ör-
gütü olarak üyelerine ve toplumun dezavantajl› di¤er gruplar›na yönelik hizmet-
lerinin azalmas› genifl toplum kesimlerinin demokratik karar süreçlerine kat›l›m-
lar›n› ortadan kald›rmaktad›r. 

Küreselleflmenin sendikalaflma ve bir bütün olarak endüstri iliflkileri sistemine yönelik et-
kileri konusunda daha kapsaml› tart›flmalar için bak›n›z: Seyhan Erdo¤du (2006), Küre-
selleflme Sürecinde Uluslararas› Sendikac›l›k, ‹mge Kitabevi, ‹stanbul; Alpaslan Ifl›kl›
(2005), Yeni Din Yeni Tanr›, Otopsi Yay›nlar›, ‹stanbul. 

ÜLKELER 1995 (%) DE⁄‹fi‹M (1985-95) 2002 (%) DE⁄‹fi‹M (1995-02)

Fransa 9,8 -%37,2 9.7 0

‹ngiltere 32,9 -%27,7 30.4 -%5

Almanya 28,9 -%17,6 23.2 -%9

‹talya 44,1 -%7,4 34.0 -%6

Polonya 33,8 -%42,5 14.7 -%3

Macaristan 60,0 -%25,3 19.9 -%6.2

Finlandiya 79,3 %16,1 71.2 -%11

‹sveç 91,1 %8,7 78.0 -%7

Danimarka 80,1 %2,3 73.8 -%5

Portekiz 25,6 -%50,2 14.7 -%5

Yunanistan 24,3 -%33,8 26.7 -%7

Avusturya 41,2 -%19,2 35.4 -%8

Hollanda 25,6 -%11,0 22.1 -%5

‹spanya 18,6 %62,1 14.9 -%4

ABD 14.3 12.8 -%2

Japonya 24.5 20.3 -%5

Kanada 37,4 %1,8 32

Avustralya 35,2 -%29,6 25

Yeni Zelanda 24,3 -%55,1 23
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Tablo 8.2
Baz› Ülkelerde
Sendikalaflma
Oranlar› ve De¤iflimi

Kaynak: Necdet
Kamil Ar (2007),
Küreselleflme
Sürecinde
Türkiye’de
Ücretlerin
Geliflimi, Kamu-‹fl,
Ankara. S.189.
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Küreselleflmenin endüstri iliflkileri sistemine yönelik etkileri nelerdir? 

Küreselleflme ve Sosyal Güvenlik Sistemleri 
21. yüzy›l›n ilk on y›l›nda dünya nüfusunun yaln›zca % 20’si yeterli sosyal güven-
lik garantisine sahiptir. Dünya nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›n ise en temel insan
haklar›ndan biri olan sosyal güvenlik bak›m›ndan hiçbir güvencesi yoktur
(www.ilo.org/topics/socialsecurity). Bu sosyal politika anlay›fl› bak›m›ndan ke-
sinlikle kabul edilebilir bir durum ve görüntü olamaz. Sanayi toplumu, Alman-
ya’da Bismark taraf›ndan 1881 y›l›nda bafllat›lan sosyal sigorta sistemi ile önce ça-
l›flanlara, daha sonra bütün nüfusa kapsaml› bir sosyal güvenlik garantisi sa¤la-
m›fl, zaman içinde sosyal güvenlik sistemleri sosyal devletin en önemli sosyal po-
litika prati¤ini oluflturmufltur. ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde geliflmifl ülke-
ler, bütün çal›flanlar› bütün sosyal risklere karfl› koruyan sosyal sigorta rejimleri
kurmufllar, sosyal sigortalar›n b›rakt›¤› kapsam boflluklar› da devletin sosyal refah
harcamalar› ile kapat›lm›flt›r. 1960’l› y›llarda millî gelirden sosyal güvenli¤e ayr›lan
pay % 3-12 aras›nda de¤iflirken 1980’li y›llarda bu oran % 30’lara yaklaflm›flt›r.
1950 sonras› dönemde sosyal güvenlik harcamalar› millî gelir art›fl›ndan 1.8 kat
daha fazla gerçekleflmifltir (Alper, 2009: 96). ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile
temel ve vazgeçilmez insan haklar›ndan biri olarak tarif edilen sosyal güvenlik
hakk›n›n gereklerinin yerine getirilmesinin devlet görevi olarak kabul edilmesi si-
yasi yelpazenin sa¤›nda veya solunda oldu¤una bakmaks›z›n bütün ülkelerde
sosyal güvenlik için yap›lan harcama art›fl›n›n büyük bir konsensus içinde gerçek-
leflmesini sa¤lam›flt›r.

1970’li y›llarda yaflanan krizle birlikte neoliberal politikalar› benimseyen siyasi
görüflün efl zamanl› olarak Almanya, ‹ngiltere, ABD ve Fransa gibi geliflmifl ülke-
lerde iktidara gelmesi sosyal güvenlik harcamalar›n›n mercek alt›na al›nmas›na yol
açt›. Nüfusun yafllanmas›, sa¤l›k harcamalar›ndaki art›fl, yüksek oranl› ve kronik
hâle gelmifl iflsizlik ile birlikte toplumsal yap›daki de¤iflmeler sanayi toplumu sos-
yal güvenlik sistemlerine yönelik de¤iflim taleplerini güçlendirdi. Bu noktada kü-
reselleflmenin hakim idelolojisi liberalizm sosyal güvenlik sistemlerine yönelik ye-
niden yap›lanma önerileri getirdi. Sosyal güvenlik garantisi sa¤lama yükümlülü¤ü
devletten bireylere aktar›lacak, devlet ancak kendi imkanlar› ile bu garantiyi sa¤-
layamayacak olanlara “asgari seviyede” koruma garantisi sa¤lamay› amaçlayan ge-
lir transferleri yapacakt›. 

Geliflmifl ülkelerdeki yerleflmifl sosyal devlet yaklafl›m› ve güçlü sosyal politika
anlay›fl› sosyal güvenlik alan›nda liberal görüflün Dünya Bankas› taraf›ndan formü-
le edilen yeni sosyal güvenlik sistemi önerilerinin hayata geçirilmesini önlemifl (fii-
li ve di¤er baz› Güney Amerika ülkeleri hariç) ancak sanayi toplumu sosyal güven-
lik sisteminin iflleyiflinde de baz› de¤ifliklikler yapma ihtiyac› do¤urmufltur. ‹stih-
dam ve iflgücü piyasas›ndaki yap›sal de¤ifliklikler, geleneksel aile yap›s›n›n de¤ifl-
mesi, sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklarda üst s›n›ra gelinmesi, küresel-
leflme süreci ile h›zlanan uluslararas› emek göçü ve beraberinde getirdi¤i sosyal
sorunlar, AB gibi bölgesel bütünleflme hareketlerinin sosyal güvenlik sistemlerini
birbirine yak›nlaflt›rma zorunlulu¤u do¤urmas› ve nihayet yafllanma baflta olmak
üzere demografik yap› de¤ifliklikleri dikkate al›narak sosyal güvenlik sistemleri ye-
niden yap›land›r›lmaya bafllanm›flt›r.

Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yap›land›r›lmas›na yönelik çal›flmalar k›-
sa dönemde mevcut sistem içinde sosyal sigorta sistemlerinin gelirlerini art›ran ve
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1970’li y›llarda yaflanan kriz,
sosyal devletin en kapsaml›
uygulamas› olan sosyal
güvenlik sistemlerini
elefltirilerin odak noktas›
hâline getirmifltir.



giderlerini azaltan düzenlemelerle s›n›rl› kal›rken orta ve uzun dönemde yap›sal
de¤ifliklikleri gündeme getirmifltir. Buna göre, kamu bütün nüfusa yönelik asgari
seviyede sosyal güvenlik garantisi sa¤layacak sistemleri oluflturma görevini üstle-
nirken, daha yüksek sosyal güvenlik garantisi talep edenlerin bu isteklerini karfl›-
layacak sistemlerin gönüllülük veya yar› kamusal kurumlar arac›l›¤› ile yap›lmas›
benimsendi. Dünya Bankas› taraf›ndan “çok ayakl› sosyal güvenlik sistemleri” ola-
rak adland›r›lan bu yeni yap›n›n orta ve uzun dönemde hayata geçirilmesi planlan-
d› (World Bank, 1994). 1980’li y›llardan sonra bireysel emeklilik sistemlerinin tefl-
vik edilmesine yönelik düzenlemeler bu yeni kurumsal yap›y› yerlefltirmeye yöne-
lik politikalar içinde gerçeklefltirilmifltir. 

Küreselleflmenin sosyal güvenlik sistemlerine yönelik etkisi ne olmufltur?

ILO ve Küresel Sosyal Politikalar
Küreselleflmenin olumsuz sosyal sonuçlar›n›n belirginleflmeye bafllad›¤› 1990’l› y›l-
lar›n bafl›ndan itibaren ILO küreselleflmenin sosyal sorunlar›n› gündemine alm›flt›r.
1995 y›l›nda Kopenhag’da toplanan Dünya Sosyal Geliflme Zirvesi, bir yandan
uluslararas› camian›n küreselleflmenin sosyal sorunlar›na ilgisini art›r›rken di¤er
yandan ILO’da süreçle ilgili görev alanlar› ve sorumluluklar›n› belirlemifltir (Kapar,
2009: 64). ILO’nun küreselleflme ile ilgili ilk ve en kapsaml› faaliyeti, Örgüt taraf›n-
dan oluflturulan “Küreselleflmenin Sosyal Boyutu” komisyonunun haz›rlam›fl oldu-
¤u 2004 tarihli “Herkes ‹çin F›rsatlar Yaratan Adil Bir Küreselleflme” raporu olmufl-
tur. Rapor, ILO’nun küreselleflme sürecine bak›fl›n›, tespitlerini, yaklafl›mlar›n› ve
politika önerilerini içermektedir. 

Küreselleflme sürecine karfl› aç›k bir tav›r almayan ILO, mevcut küreselleflme
sürecinin küresel düzeyde eflitsizlikler yaratt›¤›n›, bu eflitsizliklerin ahlaken kabul
edilemeyece¤ini ve politik olarak da sürdürülebilir olmad›¤›n› ileri sürerek küre-
selleflme süresicine yeni bir yön verilmesi ve sosyal boyut kazand›r›lmas› tespitin-
den hareketle duruflunu belirlemifl, politikalar oluflturma içine girmifltir (ILO, 2004:
x). ILO, küreselleflme sürecinin formel ve informal sektör aras›ndaki fark› büyüt-
mesinin, informal ekonomi flartlar›nda yaflamak zorunda kalan genifl toplum ke-
simlerinin adil ve eflitlikçi bir küreselleflme sürecinin d›fl›nda b›rak›larak d›flland›¤›-
n›, sürecin “kazananlar ile kaybedenler” ayr›flmas›n› derinlefltirdi¤ini, zengin ve fa-
kir ülkeler aras›ndaki fark›n aç›ld›¤›n›, global ekonomik düzenin iflleyiflinin ve ku-
rallar›n›n sosyal düzenin iflleyiflini ve kurallar›n› belirleyici etkiye sahip oldu¤unu
ileri sürmektedir (ILO, 2004: 3-4). 

ILO, sosyal yönü güçlü, adil, kapsay›c›, demokratik olarak yönetilebilir, bütün
ülkeler ve insanlara nimetlerinden adil flekilde faydalanmak için eflit f›rsatlar sunan
bir küreselleflme sürecinin gerçeklefltirilebilmesi için gerekli flartlar› flu bafll›klarda
toplam›flt›r (ILO, 2004: ix-x):

• ‹nsan haklar›na ve kültürel farkl›l›klara sayg›l›, insana yarafl›r ifl, yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi, cinsiyet eflitli¤ine dayal› bir sosyal hayat oluflturma
önceliklerine önem veren insan merkezli bir küreselleflme anlay›fl›n›n varl›¤›.

• Küresel ekonomi ile bütünleflirken halk›n›n sosyal ve ekonomik f›rsatlardan
faydalanmas› imkânlar›n› gelifltirecek demokratik ve etkin iflleyen bir devle-
tin varl›¤›.

• Ekonomik geliflme ile sosyal geliflmeyi bütünlefltiren yerel, bölgesel ve kü-
resel düzeyde çevrenin korunmas›n› sa¤layan sürdürülebilir bir geliflmenin
varl›¤›.

2218.  Ünite  -  Küresel leflme ve Günümüz Sosyal  Pol i t ika Sorunlar ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

10

ILO küreselleflmenin sosyal
sorunlar›n› gidermeye
yönelik sosyal politika
tedbirlerini temel
ilkelerinden vazgeçmeden
oluflturmaya çal›flm›flt›r.



• Teflebbüs hürriyeti ve f›rsat eflitli¤ine imkân veren etkin ve adil iflleyen pi-
yasalar›n varl›¤›.

• Ülkelerin geliflme seviyeleri, imkânlar› ve kapasitelerinin farkl›l›¤›n› dikkate
alarak bütün ülkelere eflit f›rsatlar sunan adil kurallar›n varl›¤›. 

• Ülke içinde ve ülkeler aras›ndaki eflitsizlikleri azaltacak, karfl›l›kl› yard›mlafl-
ma ve ifl birli¤ine dayal› bir dayan›flmac› küreselleflme anlay›fl›n›n varl›¤›, 

• Küreselleflme sürecinde yer alan aktörler aras›nda (uluslararas› örgütler, hü-
kümetler, parlamentolar, iflçi ve iflveren örgütleri, sivil toplum kurulufllar› ve
di¤erleri) diyalog ve ifl birli¤ini sa¤layacak mekanizmalar›n varl›¤›.

ILO’nun 2008 y›l›ndaki 97. toplant›s›nda kabul etti¤i; “Adil Bir Küreselleflme ‹çin
Sosyal Adalet Bildirgesi-The ILO Declaration on Social Justice For a Fair Globalisa-
tion” Örgütün küreselleflmeye yönelik sosyal politika yaklafl›m›n›n temel esaslar›-
n› yans›tmaktad›r. Nitekim Bildirge’de; küreselleflmenin adil olmayan sosyal so-
nuçlar ortaya ç›kard›¤›, bu sonuçlar› ortadan kald›rmaya yönelik politikalar belirle-
menin ILO’nun temel görevi oldu¤u vurgulanm›flt›r. ILO’nun 1990’l› y›llardan itiba-
ren gelifltirdi¤i ve bütün sosyal politika amaçlar›n› birlefltirerek kavramsallaflt›rd›¤›
“insana yak›fl›r ifl” amac› ve amaçla ilgili stratejik hedeflere (istihdam›n desteklen-
mesi, sürdürülebilir bir sosyal koruma sisteminin oluflturulmas›, sosyal diyalo¤un
desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve çal›flma hayat›na iliflkin temel haklar›n kulla-
n›lmas›na imkân verecek flartlar›n oluflturulmas›) Bildirge’de yer verilmifltir (Ka-
par, 2009: 68). 

ILO’nun küreselleflmenin sosyal boyutuna yönelik olarak yak›n zamanda ger-
çeklefltird¤i¤i son faaliyeti “Adil ve Kapsay›c› Bir Küreselleflme ‹çin Asgari Sosyal
Koruma -Social Protection Floor For a fair and Inclusive Globalisation” Raporu ol-
mufltur (ILO, 2011: vii). Rapor’un haz›rlanmas›nda, Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO),
BM Kalk›nma Örgütü (UNDP), BM Çocuklara Yard›m Örgütünün (UNICEF), yan›
s›ra IMF ve G20’nin de deste¤i olmufltur. Rapor, esasen ILO’nun küresel “Herkes
için Sosyal Güvenlik” kampanyas› do¤rultusunda haz›rlanm›fl, öncelikle herkesin
asgari seviyede sosyal korumaya kavuflturulmas› (yatay kapsam hedefi), bu hede-
fi takiben zaman içinde ILO standartlar›na uygun olarak koruma kapsam›n›n sevi-
yesinin yükseltilmesi (dikey kapsam hedefi) amaçlanm›flt›r. ILO’yu bu kapsaml› ça-
l›flmaya iten önemli faktör; mevcut sosyal koruma tedbirlerinin 2008 ekonomik kri-
zinin güçsüz toplum kesimlerine yönelik olumsuz etkilerini gidermede tampon
fonksiyonu görmesi ve makro ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na katk›da bulunma-
s› olmufltur (ILO, 2011: xii).

ILO’nun küreselleflmenin sosyal sorunlar›na yönelik en belirgin faaliyeti ne olmufltur?
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Tarihi geliflim süreci içinde küreselleflmen›n or-

taya ç›k›fl›n› aç›klamak. 

Bir sosyal olgu olarak küreselleflme de di¤er sos-
yal olgular gibi ortaya ç›kt›¤› tarihsel dönem ve o
dönemin iktisadi, sosyal ve politik yaklafl›mlar›n-
dan etkilenmifltir. Bu tespitten hareketle bugün-
kü anlamda küreselleflmenin ortaya ç›kt›¤›
1980’ler sonras› dönemin temel özellikleri ünite-
nin bu bölümünde ele al›nm›flt›r. 1970’li y›llar›n
ortalar›nda bafllayan ekonomik kriz devletçi po-
litikalar› sona erdirmifl, uluslararas› rekabeti esas
alan liberal iktisadi politika anlay›fl› hakim ol-
mufltur. ABD, Almanya ve ‹ngiltere’de efl zaman-
l› olarak iktidara gelen yeni politika yanl›s› ikti-
darlar küreselleflmenin h›zlanmas›n› ve yayg›n-
laflmas›n› sa¤lam›flt›r. Öte yandan, o y›llarda ya-
flanan h›zl› teknolojik geliflmenin ulafl›m ve ha-
berleflme maliyetlerini düflürmesi, televizyon ya-
y›nc›l›¤›n›n ve ‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlafl-
mas› toplumlar aras› etkileflimi art›rm›flt›r. 1980’li
y›llarda ekonomik boyutu öne ç›kan küresellefl-
me, siyasi hayatta ço¤ulculuk, toplumsal hayatta
bireycili¤in hakim anlay›fl olmas› ile sosyal ve si-
yasi boyutu ile öne ç›kmaya bafllam›flt›r. Nihayet,
‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› ile oluflan
yeni sosyal a¤lar kültürel ve toplumsal boyutunu
güçlendirmifltir. 

Küreselleflmenin temel unsurlar› ve göstergelerini

yorumlamak.

Küreselleflme, birçok alanda somut görüntüleri
olan bir olgudur ve küreselleflme bu somut, öl-
çülebilir görüntülerinden hareketle daha kolay
anlafl›labilir. Uluslararas› mal ve hizmet ticaretin-
deki art›fl küreselleflmenin ilk görüntüsüdür.
Dünya, ekonomik anlamda bütünleflmifltir. Mal
ve hizmet hareketini sermaye hareketleri takip
etmektedir. Sermaye hareketlerinin özellikle do¤-
rudan sermaye yat›r›mlar› küreselleflmenin di¤er
boyutunu oluflturmaktad›r. Küreselleflmenin mal,
hizmet ve sermaye hareketleri ile ilgili boyutu
haberleflme ve ulaflt›rma alan›ndaki teknolojik
geliflmeler ile yak›ndan ilgilidir. Bu alandaki tek-
nolojik geliflme bir yandan küresel ticareti kârl›
hâle getirirken di¤er yandan karfl›l›kl› etkileflimi
art›rm›flt›r. Haberleflmenin geliflmesi ve ulafl›m›n

h›zlanmas› ve nihayet ‹nternet kullan›m›n›n yay-
g›nlaflmas› bir mal veya hizmetin birden fazla ül-
kede gerçeklefltirilen parça üretimlerin birlefltiril-
mesi ile yap›lmas›na imkân veren yeni üretim a¤-
lar› oluflturmufltur. Küreselleflmenin son somut
görüntüsü ile çok uluslu flirketlerdir. Bafllang›çta
sermayenin kökeni esas al›narak tan›mlanan bu
flirketler, bugün gelinen noktada yaln›zca birden
fazla ülkede faaliyet gösteren flirket olmalar›n›n
ötesinde sermayesi ve yönetimi de uluslararas›la-
flan bir yeni yap› kazanm›flt›r. 

Küreselleflmenin sosyal devlet anlay›fl›nda yol aç-

t›¤› de¤iflimi aç›klamak. 

Küreselleflme ulus devleti, buna ba¤l› olarak da
ulus devlet prati¤i ile ortaya ç›kan sosyal devlet
anlay›fl›n› de¤ifltirmektedir. Ulus devlet, ortak
de¤erlere sahip (dil, kültür, tarih vb.) bir ulus ile
yaflad›¤› co¤rafya üzerinde hükümranl›k haklar›
bulunan devlet flekli olarak tarif edilir. Ulus dev-
let, kendi s›n›rlar› içinde iktisadi, sosyal, siyasi
ve kültürel hayat› düzenleyici hukuk sistemi
oluflturma ve mekanizmalar› kurma yetkisine sa-
hiptir ve tek otoritedir. Küreselleflmenin ulus
devletin yetkilerini s›n›rlamaya ve otorite alanla-
r›n› daraltmaya yönelik etkileri, ulus devletin
sosyal devlet anlay›fl›na uygun sosyal politika
uygulamalar›n› da de¤ifltirmifltir. Sanayi toplumu
sosyal politika yaklafl›m›n›n temelini oluflturan
devlet müdahalecili¤i zay›flat›lm›flt›r. Bu da ulus
devletin oluflturdu¤u sosyal sistemin içinde yer
alan sosyal güvenlik sistemi, istihdam kurumla-
r›, sendikalar, toplu ifl sözleflmesi sistemi, asgari
ücret ve benzeri sosyal politika alanlar›na yöne-
lik uygulamalar› etkilemifltir. Uluslararas› serma-
yeyi ülkeye çekmek için uygulamaya konulan
teflvik edici politikalar, sosyal devletin koruyucu
ve düzenleyici sosyal politika uygulamalar›n› za-
y›flatm›flt›r. Bütün bunlar›n ötesinde özellefltir-
me uygulamalar› bu iflyerlerinde sendikal›, top-
lu sözleflme hakk›na sahip, yüksek ücret ve is-
tihdam güvenceli olarak çal›flanlar›n say›s›n›
azaltm›flt›r. Devletin iktisadi hayatta küçülmesi,
sosyal hayatta geri ad›mlar atmas›n› beraberinde
getirmifltir.
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Küreselleflmenin yol açt›¤› sosyal politika sorun-

lar›n› tan›mlamak. 

Küreselleflme taraftarlar›n›n, “herkesin kazana¤›

yeni bir düzen” olarak savunduklar› küresellefl-
me özellikle 2000’li y›llarda yaflanan küresel kriz-
lerden sonra ters yönlü, olumsuz sonuçlar ver-
meye bafllam›flt›r. Öncelikle küreselleflme var
olan eflitsizlikleri art›rm›flt›r. Geliflmifl ülkeler ve
baz› geliflmekte olan ülkeler süreçten kazançl›
ç›karken esas yeni sistemden beklentisi olan çok
say›da geri kalm›fl ülkenin kay›plar› artm›flt›r.
Dünyan›n belirli bölgelerindeki yoksulluk yay-
g›nlaflm›fl ve derinleflmifltir. 
Do¤rudan küreselleflmeye ba¤lamak ve yaln›zca
küreselleflme ile gerekçelendirilerek aç›klamak
mümkün olmamakla birlikte, iflgücünün yap›s›-
n›n de¤iflmesi, iflgücü piyasas›n›n de¤iflmesi, in-
formel-kay›t d›fl› sektörün yayg›nlaflmas›, sendi-
kalaflma oranlar›n›n düflmesine ba¤l› olarak sen-
dikalar›n pazarl›k gücünün azalmas› ve toplu söz-
leflmelerden faydalanan kesimlerin azalmas›, en-
düstri iliflkileri sistemini zay›flatm›flt›r. 
Küreselleflmenin hakim idelojisi liberalleflme-ser-
bestleflme; bir yandan sosyal devlet uygulamala-
r›n›n alan›n› daralt›rken di¤er yandan koruyucu
sosyal hukukun esneklefltirilmesine yönelik dü-
zenlemeler dolay›s›yla koruyucu sosyal politika-
lar› zay›flatm›flt›r. Daha uzun çal›flma süreleri, üc-
reti ve sosyal haklar› düflük a-tipik çal›flma flekil-
lerinin yayg›nlaflmas›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ted-
birlerinin yeterli olmad›¤› merdiven alt› ifllerin
art›fl›, istihdam garantisi olmayan ifllerin yayg›n-
laflmas› genifl çal›flan kesimler için küreselleflme-
nin “karanl›k yüzünü” oluflturmufltur. Küresellefl-
menin yol açt›¤› sorunlar› ö¤renmek, hangi tür
yeni politikalar ve yaklafl›mlarla bu sorunlar›n
afl›labilece¤ine yönelik çabalar› belirleyecektir. 

Yeni küresel sosyal politika uygulamalar›n›

aç›klamak. 

Kaç›n›lmaz bir olgu olarak kabul edilen küresel-
leflmenin beraberinde getirdi¤i sosyal sorunlarla
mücadele de küresel düzeyde olacakt›r. Nitekim
ILO, küreselleflmeye karfl› ç›kmak yerine onu an-
lamak ve kendi faaliyet alanlar›na yönelik olum-
suz etkilerini giderecek “yönetilebilir bir küresel-
leflme” süreci oluflturmak üzere faaliyetlerini yo-
¤unlaflt›rm›flt›r. ILO bu konuda küreselleflmenin
önderleri olarak kabul edilen IMF ve OECD gibi
uluslararas› kurulufllarla ifl birli¤i yapmay› kabul
etmifltir.
ILO, kendi Anayasas› ve Filadelfiya Bildirgesi’n-
de yer alan temel sosyal politika kurallar›ndan
vazgeçmeden küresel düzenin ihtiyaçlar›na uy-
gun bir sosyal politika anlay›fl› oluflturmaya çal›fl-
m›flt›r. Küreselleflmenin sürdürülebilirli¤inin sos-
yal boyut kazand›r›lmas› ile mümkün olabilece-
¤ini ileri sürmüfl, “adil bir küreselleflme için” al›n-
mas› gereken sosyal politika tedbirlerini belirle-
mifltir. “Adil Bir Küreselleflme ‹çin Sosyal Adalet
Bildirgesi” ILO’nun küresel sosyal politika yakla-
fl›m›n›n temel esaslar›n› ortaya koymufltur. ILO,
“insana yak›fl›r ifl” politikas›n› güçlendirmeye yö-
nelik istihdam, sosyal diyalog ve çal›flma flartlar›-
n›n iyilefltirilmesi ile ilgili bütün sosyal politikala-
r›n› birbirini bütünleyen bir strateji içinde uygu-
lamak için uluslararas› kurallar ve ilkeler belirle-
meye a¤›rl›k vermifltir. 

4
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1. Bugünkü anlamda küreselleflme ne zaman baflla-
m›flt›r?

a. 15. yüzy›lda, Colomb ve De Gama’n›n keflifleri
ile bafllam›flt›r. 

b. 18. yüzy›lda sanayi devrimi ile bafllam›flt›r.
c. Buharl› gemilerin inflas›na ba¤l› 1870’li y›llarda

bafllam›flt›r.
d. Birinci Dünya Savafl› öncesi Sömürge anlay›fl›-

n›n hakim oldu¤u dönemde bafllam›flt›r.
e. 1970’li y›llar›n ortas›nda yaflanan krizi takiben

1980’li y›llarda bafllam›flt›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflme ile ilgili bir ta-
n›m yap›l›rken mutlaka yer almas› gereken bir özellik
de¤ildir?

a. Çok uluslu iflletmelerin varl›¤›.
b. Haberleflme ve ulafl›m maliyetlerinin düflüflü.
c. Olimpiyatlar gibi küresel düzeyde organize edi-

len uluslararas› sportif faaliyetlerin art›fl›.
d. Mal ve hizmet ticaretinin art›fl›.
e. ‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›.

3. Küreselleflmeyi aç›klamaya yönelik farkl› yaklafl›m-
lar kaç ana grupta toplanabilir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

4. Afla¤›daki siyasi-askeri olaylardan hangisi küresel-
leflmeyi h›zland›ran faktörlerden biri olarak etkisini gös-
termifltir?

a. ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesi.
b. Ruanda’da yaflanan soyk›r›m.
c. ‹ran ve Irak aras›nda yaflanan Körfez Savafl›.
d. Do¤u Blokunun y›k›lmas› ve iki bloklu dünya-

n›n çözülmesi.
e. Yugoslavya’da yaflanan iç savafl.

5. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflmenin yol açt›¤›
sosyal politika sorunlar›ndan biri olarak de¤erlendiri-

lemez?

a. Baz› bölgeler, ülkeler ve toplumlarda eflitsizlik-
lerin art›fl›.

b. Uluslararas› kaçak insan ve iflgücü göçünün art-
mas›.

c. Sendikalaflma oranlar›n›n düflüflü ve toplu pa-
zarl›¤›n kapsam›n›n daralmas›.

d. Sosyal hukuku esneklefltirici düzenlemeler
e. Geliflmifl ülkelerde nüfusun yafllanmas› ve iflgü-

cüne kat›l›m oranlar›n›n düflmesi

6. Afla¤›dakilerden hangisi, küreselleflmenin sosyal
devlet anlay›fl›n›-uygulamalar›n› de¤ifltiren etkilerinden
biri olarak kabul edilemez?

a. Sosyal hukuku esneklefltirmeye yönelik yönelik
de¤iflikliklerin yap›lmas›.

b. Yabanc› sermayeyi teflvik etmek için sermaye
piyasas›n›n yeniden düzenlenmesi.

c. Kamu iktisadi teflebbüslerinin özellefltirilmesi.
d. A-tipik istihdam biçimlerinin yayg›nlaflmas›.
e. Özel sosyal güvenlik kurumlar›n›n yayg›nlaflmas›.

7. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflmenin endüstri
iliflkileri sistemine yönelik etkilerinden biri olarak kabul
edilemez?

a. Memur sendikalar›n›n kurulmas›.
b. Sendikalaflma oranlar›n›n düflmesi.
c. Toplu ifl sözleflmesi kapsam›ndakilerin daralmas›.
d. Toplu pazarl›k görüflmelerinde çok uluslu flir-

ketlerin yer almas›.
e. ‹nformel-kay›td›fl› sektörün büyümesi.

8. Afla¤›dakilerden hangisi küreselleflmenin sosyal gü-
venlik sistemlerine yönelik bir etkisi olarak kabul edile-
bilir?

a. Nüfusun yafllanmas›,
b. Sa¤l›k harcamalar›n›n art›fl›.
c. Emekli ayl›klar›n›n düflüflü. 
d. Bireysel emeklilik sistemlerinin teflvik edilmesi.
e. E¤itim süresinin uzamas› ve iflgücüne kat›l›m ya-

fl›n›n yükselmesi. 

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›dakilerden hangisi ILO’nun küreselleflmeye yö-
nelik sosyal politika yaklafl›m›n› aç›klayan do¤ru bir ifa-
de de¤ildir?

a. ILO, küreselleflmeye karfl› ç›kmam›flt›r.
b. ILO, küreselleflmenin olumsuz sosyal sonuçlar›

oldu¤unu kabul etmektedir.
c. ILO, küreselleflmeye karfl› yeni sosyal politika

tedbirlerini gelifltirirken IMF ve Dünya Bankas›
gibi uluslararas› kurulufllarla ifl birli¤ine girme-
mifltir.

d. ILO, yeni küresel sosyal politikan›n esaslar›n›
belirlerken temel sosyal politika tercihlerinden
vazgeçmemifltir.

e. ILO, yeni küresel sosyal politikan›n esaslar›n›
“insana yak›fl›r ifl” hedefini merkeze alarak olufl-
turmufltur.

10. Afla¤›dakilerden hangisi, ILO’nun “herkese eflit f›r-
satlar sunan bir küreselleflme için” belirledi¤i öncelikli
flartlardan biri de¤ildir?

a. ‹nsan merkezli bir küreselleflme anlay›fl›n›n var-
l›¤›.

b. Ekonomik geliflme ve sosyal geliflmeyi bütün-
lefltiren bir kalk›nma anlay›fl›n›n varl›¤›.

c. Teflebbüs hürriyeti ve f›rsat eflitli¤ini güçlendi-
ren piyasalar›n varl›¤›.

d. Ülkeler aras› farkl›l›klar› dikkate alarak eflit f›r-
satlar sunan adil kurallar›n varl›¤›.

e. ‹nternet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤l› ola-
rak sosyal a¤lar›n geliflmesi.

26 MART 2010

KÜRESEL KR‹Z AÇLI⁄I ARTIRIYOR

Ömer Faruk Çolak (Prof. Dr).

1980 sonras› birçoklar› için kriz denilince döviz kuru,
enflasyon oran› ve faiz oran›ndaki dalgalanmalar anla-
fl›l›yordu. Ancak 1929 krizi gibi 2008 de krizi bu alg›la-
may› k›smen bozdu. Art›k ço¤u kesim için kriz sadece
fiyat göstergelerindeki istenilmeyen de¤iflmeler olarak
alg›lanm›yor. Krizin ayn› zaman da iflsizlik demek oldu-
¤u görüldü. Fakat bu alg›lama da yeterli de¤il. Çünkü
kriz ayn› zaman da açl›k demek, yetersiz beslenmek
demek. 
Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) yay›n organ› Finance
Development dergisinin mart say›s›nda yay›nlanan ve-
rilere göre, dünya ölçe¤inde aç insan say›s› 2008’den
2009’a bir y›l içinde 100 milyon artt› ve açl›k s›n›r›nda
yaflayanlar›n say›s› 1,020 milyar kifliye ulaflt›. Di¤er yan-
dan yetersiz beslenenlerin toplam nüfusa oran› da yüz-
de 15’ten yüzde 20’ye yükseldi. Açl›k ve yetersiz bes-
lenmenin nedeni elbette tek bafl›na yaflanan kriz de¤il.
Dünya g›da fiyatlar›ndaki yükselifl açl›¤› tetikledi. Fakat
as›l sorunu a¤›rlaflt›ran olgu açl›k ve yetersiz beslenme
sorunu ile karfl› karfl›ya bulunan bu ülkelerin uzun bir
zamand›r, sorunu aflma konusunda yeterli çaba göster-
memesidir. Aç›kças› di¤er ülkeler ve Birleflmifl Millet-
ler’de bu soruna yeterince e¤ilmedi, sorunu çözücü po-
litikalar üretmediler, hatta üretmek istemediler. Çünkü
bu ülkeler aç ve yoksul kald›kça di¤er ülkelerin istedik-
lerini yapmak zorunda kald›lar. 
Açl›k çekenlerin ve yetersiz beslenenlerin önemli bir
k›sm› Asya-Pasifik ülkeleri ile Sahra -Alt› Afrika ülkele-
ri. Bu ülkeler grubunda yetersiz beslenenlerin say›s›
907 milyona ulaflt›. Asya-Pasifik ülkeleri ile Sahra Alt›
Afrika ülkeleri ayn› zaman da siyasi olarak çalkant›l› ve
farkl› nedenlerle de olsa silahl› çat›flmalar›n içinde olan
ülkeler. Tüm bu çat›flmalar›n özünde iflsizlik, yoksulluk
ve gelir da¤›l›m›n›n bozuklu¤u yat›yor. 
Bu ülkelerin ortak bir noktas› da üretim biçimlerini otur-
tamamalar›. Küreselleflme olgusu (Küreselleflme sadece
yirminci yüzy›l›n bir olgusu de¤ildir. Sömürgecilik geç
dönem küreselleflmesidir. Kastetti¤imiz kavram budur.)
bu ülkelerde geleneksel üretim biçimini çökertirken,
yerine kapitalist üretim biçimini koyamad›. Sonuçta söz
etti¤imiz ülkeler üretim yapamaz oldu. Kapitalist ülke-

Yaflam›n ‹çinden
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ler sorunu çözmek yerine bu ülkeleri yard›mlarla geçi-
nen ülkeler konumuna soktu. Yani onlar›n ‘yard›m tu-
za¤›na’ girmesine neden oldular. 

Yard›m tuza¤› sadece Asya-Pasifik ve Afrika ülkeleri

için söz konusu de¤il. Göreli olarak kapitalist üretim bi-

çimine geçmifl olan ülkelerde de kuruldu. Gelir da¤›l›-

m›n›n bozulmas›, iflsizlik oran›n artmas› ile ortaya ç›kan

yoksul kitlelerin, olas› politik direnifllerinin daha bafltan

k›r›lmas› için yard›m programlar› uygulamaya koyuldu.

Böylece bu kitleler kontrol edile bildi. Halbuki yoksul-

lukla mücadele programlar› uygulamaya sokulmal›yd›.

Olmad›. Bunun sonucunda hükümet programlar›nda

yard›m bütçesi tutarlar› sürekli büyüdü. Ancak yoksul-

luk azalmad›, ortadan kalkmad›. 

Kriz, bu yap›lanman›n üzerine adeta tuz biber ekti. ‹flsiz-

lik oran› artt›. Dünyada kriz ile birlikte iflsiz say›s› 200

milyonu geçti. Bu ise yoksulluk ve açl›¤›n daha da art-

mas›na neden oldu. Sonuçta yoksulluk bunlar için adeta

kader oldu. Gelinen bu nokta kimilerini ve kimi ülkeleri

memnun edebilir. Ancak bu mutluluk k›sa dönem için

geçerlidir. Uzun dönemde sorun a¤›rlaflmakta. Dolay›s›y-

la çözümün maliyeti de artmaktad›r. Umar›z çözümü üre-

tecek olan baflta hükümetler olmak üzere k›sa vadeli ka-

zançlardan vazgeçip, uzun vadeli yararlara yönelirler. 

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflmenin Ortaya
Ç›k›fl› ve Geliflimi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflme Nedir” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflmeye Farkl› Yak-
lafl›mlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflme Nedir” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflmenin Sosyal
Boyutu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflme, Ulus Devlet
ve Sosyal Devletin De¤iflimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflme, Ulus Devlet
ve Sosyal Devletin De¤iflimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Küreselleflme ve Sosyal
Güvenlik Sistemleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “ILO ve Küresel Sosyal Po-
litikalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “ILO ve Küresel Sosyal Po-
litikalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Kim veya hangi kurulufl, ne amaçla yapm›fl olursa ol-
sun bütün küreselleflme tariflerinde yer verdi¤i unsur-
lar; küreselleflmenin bir uluslararas›laflma süreci oldu-
¤u; somut görüntüsünün mal ve hizmet ticareti ile ser-
maye hareketlerindeki art›fl oldu¤u, iktisadi boyutunun
yan› s›ra sosyal, kültürel ve politik boyutlar›n›n da ol-
du¤u, bütün toplumlar ve ülkeler için ayn› sonuçlar›
do¤urmad›¤›, faydalar› ile birlikte olumsuz sonuçlar›n›n
da oldu¤u hususlar›d›r. 

S›ra Sizde 2

Küreselleflme mal ve hizmet ticaretindeki uluslararas›-
laflma ve h›zl› art›fl olarak tan›mland›¤› zaman, bu art›-
fl›n gerçekleflti¤i de¤iflik dönemleri küreselleflmeninin
bafllang›c› olarak alan yaklafl›mlar vard›r. Buna göre ke-
flifler ve gemi tafl›mac›l›¤›n›n geliflti¤i 15. yüzy›lda süre-
ci bafllatanlar yan›nda 19. yüzy›l›n son çeyre¤i ile Birin-
ci Dünya Savafl› öncesi sömürge dönemini bafllang›ç

”
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dönemi olarak alanlar da vard›r. Ancak, bugünkü an-
lamda küreselleflme bütün göstergeleri ile 1980’li y›llar-
dan sonra ortaya ç›km›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Dönüflümcüler, di¤er yaklafl›mlar gibi küreselleflmenin
kaç›n›lmaz olarak yaflanacak bir süreç oldu¤unu kabul
etmekle birlikte, bütünüyle sürecin lehinde olmak veya
karfl›s›nda bulunmak yerine yaratt›¤› f›rsatlar ve olumlu
sonuçlar ile getirdi¤i tehditler ve olumsuz sonuçlar›n
birlikte de¤erlendirilmesi görüflündedir. Bu yaklafl›m,
küreselleflme sürecinin yönetilebilir ve yönlendirilebilir
olaca¤›n›n da kabul edilmesi anlam›na gelmektedir.

S›ra Sizde 4

Küreselleflme bankac›l›k ve finans piyasalar›ndaki ge-
liflme ile birlikte küresel sermaye hareketlerini de h›z-
land›rm›flt›r. Ancak, geliflmekte olan ülkeler bak›m›n-
dan k›sa dönemli, spekülatif hareketlerle kazanç sa¤la-
maya yönelik portföy yat›r›mlar› de¤il, istihdam ve üre-
tim art›fl› sa¤layan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mla-
r› daha olumlu sonuçlar do¤urmaktad›r. 

S›ra Sizde 5

Küreselleflme sürecine yönelik elefltiriler s›kl›kla çok
uluslu iflletmeler üzerinden yap›l›r. Bu iflletmelerin bir
çok ülkede ulus devletten daha büyük bir ekonomik
güce sahip olduklar› ve bu güçle ülkelerin ekonomik,
sosyal ve siyasi hayatlar›n› yönlendirecek müdahaleler-
le bulunabilecekleri ileri sürülmektedir. Problem, bu ifl-
letmeleri kontrol edebilecek uluslarüstü düzenleyici ku-
rallar›n yoklu¤undan kaynaklanmaktad›r.

S›ra Sizde 6

Küreselleflmenin nimetlerinden her bölgenin, ülkenin ve
toplumun yeterli pay alamamas› eflitsizlikleri ve buna
ba¤l› olarak geliflmekte olan ülkelerde yoksullu¤u art›r-
maktad›r. Rekabet avantaj› sa¤lama endiflesi ile maliyeti
düflürmeye yönelik olarak al›nan tedbirler, ücretlerin dü-
flüflüne, iflsizli¤in artmas›na, sendikalar›n zay›flamas›na,
toplu sözleflme sisteminin kapsam›n›n daralmas›na ve
güvencesiz ifllerin yayg›nlaflmas›na yol açmaktad›r. 

S›ra Sizde 7

Küreselleflmenin hakim felsefesi liberalizm-serbestleflme,
sosyal devletin müdahaleci karakterini de¤ifltirmektedir.
Devletin kurumlar arac›l›¤› ile (sosyal sigortalar ve istih-
dam kurumlar›) veya yasal düzenlemeler yoluyla sosyal
hayata müdahalesi azalt›lmaktad›r. Sosyal hukukun koru-

yucu, düzenleyeci ve destekleyici hükümleri serbestlefl-
meye, esnekli¤e engel oldu¤u ölçüde kald›r›lmaktad›r. 

S›ra Sizde 8

Küreselleflmenin sosyal sonuçlar›n›n bütünü ile olum-
suz oldu¤unu belirtmek yanl›fl ve tek tarafl› bir de¤er-
lendirme olur. Di¤er faktörleri de etkin flekilde kullana-
rak Japonya, Kore, Tayvan ve son dönemde Çin küre-
selleflme sürecinden en fazla yarar› sa¤layacak ülkeler
olmufltur. Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n sa¤-
lad›¤› üretim ve istihdam art›fl› bu ülkelerde olumlu sos-
yal sonuçlar do¤urmufltur. Ücretler genel seviyesi ulus-
lararas› sektörlerde faaliyet gösteren iflyerlerinde çal›-
flanlar için artm›flt›r. 

S›ra Sizde 9

Küreselleflmenin endüstri iliflkileri sistemine yönelik
önce koruyucu sosyal hukukta yap›lan de¤iflikliklerle
bafllam›flt›r. Sendikalaflma oranlar›n›n düflmesine ba¤l›
olarak sendikalar›n toplu pazarl›k güçlerinin zay›flama-
s› ve toplu ifl sözleflmesi kapsam›ndaki iflçilerin say›s›-
n›n azaltmas› endüstri iliflkileri sisteminin etkisini azalt-
m›flt›r. Özellefltirme uygulamalar›, ücretlerin yüksek,
sosyal güvencesi ve ifl güvenli¤i olan kamu iflyerlerini
ortadan kald›rm›flt›r. 

S›ra Sizde 10

Küreselleflmenin sosyal güvenlik sistemlerine yönelik
en belirleyici etkisi, liberal anlay›fl›n gere¤i olarak sos-
yal güvenlik garantisi sa¤lanmas› konusunda devletin
sorumluluk alan›n›n daralt›lmas› olmufltur. Devlet, sos-
yal güvenlik garantisini herkesi kapsayacak flekilde an-
cak asgari seviyede sa¤layacak tedbirleri alacak, daha
fazla sosyal güvenlik garantisi talep edenler bu taleple-
rini karfl›layacak tedbirleri kendileri alacakt›r. Bireysel
emeklilik sistemlerinin sosyal güvenlik sistemleri için-
deki yeri ve önemi artacakt›r. 

S›ra Sizde 11

ILO, küreselleflmenin olumsuz sonuçlar›n›n giderilme-
sine yönelik tedbirler al›nabilece¤i düflüncesinden ha-
reketle, “insana yak›fl›r ifl” hedefi ile ilgili temel strateji-
lerini yeni durumun gereklerine uygun hâle getirmeye
çal›flm›flt›r. 2008 y›l›nda kabul edilen “Adil Bir Küresel-
leflme ‹çin Sosyal Adalet Bildirgesi” ILO’nun küresellefl-
meye yönelik sosyal politika yaklafl›m›n›n genel esasla-
r›n› belirlemifltir. 
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A
Ahi Teflkilat›: Selçuklu ve Osmanl› dönemlerinde Anado-

lu’da yaflayan Müslüman halk›n sanat, ticaret ve ekono-

mi gibi mesleki alanlarda yetiflmesini sa¤layan, dini, ti-

cari ve mesleki örgütlenmedir.

Aktif ‹stihdam Politikas›: Emek arz› ve talebi aç›s›ndan ifl-

sizli¤in sebeplerini ortadan kald›rmaya çal›flan ve genel-

likle belirli gruplar›n hedeflendi¤i politikalar.

Anarflizm: Bireyin üstünlü¤ü düflüncesine dayanan ve eko-

nomik, sosyal, siyasal ve dini tüm kurumlar›n ortadan

kald›r›lmada özgürlüklerin gerçekleflemeyece¤ini ifade

eden düflünce ak›m›.

Asgari Ücret: Çal›flan bir kiflinin en az›ndan temel ihtiyaçlar›-

n› karfl›layarak, insanca yaflamalar›na imkan veren ve ifl-

veren taraf›ndan ödenmesi zorunlu en düflük ücret.

Afl›r› ‹stihdam: Bir ülkedeki mevcut eme¤in tamam› kulla-

n›lmas›na ra¤men talebin karfl›lanamamas›.

Ayni Ücret: Ücretin iktisadi de¤eri olan “mal ve hizmetler”

fleklinde sa¤lanan k›sm›n› veya unsurlar›n› ifade eder.

Bir di¤er ifadeyle ücretin nakdi olarak de¤il de mal-eflya

ve/veya hizmet ile ödenmesidir.

B
Ba¤›ml›l›k Oran›: Üretime kat›lan kiflilere ba¤›ml› olan nüfu-

sun ölçüsünü gösteren oran.

Beveridge Raporu: 1942 Y›l›nda William Beveridge taraf›n-

dan ‹ngiliz hükümetine haz›rlanan ve günümüz modern

sosyal güvenlik sistemlerinin temel ilkelerinin belirlen-

di¤i belgedir.

Birinci Enternasyonel: ‹flçi kurulufllar›n›n belirli amaçlar›

gerçeklefltirmek için oluflturduklar› Genel Konsey arac›-

l›¤› ile bir araya geldikleri ilk uluslararas› örgütlenmedir.

Brüt Ücret: Tahakkuk eden, kesintiler öncesi toplam ücret

tutar›n› ifade eder.

Büyük Dünya Bunal›m› 1929: 1929 y›l›ndan bafllayarak

1930’l› y›llar boyunca devam eden sanayileflen ülkeler

baflta olmak üzere tüm dünyada y›k›c› etkiler yaratan

ekonomik krizdir. 1929 bunal›m› 50 milyon insan›n iflsiz

kalmas›na neden olmufltur. 

D
Dernek: Kazanç paylaflma d›fl›nda, kanunlarla yasaklanma-

m›fl belirli ve ortak bir amac› gerçeklefltirmek üzere, en

az yedi gerçek veya tüzel kiflinin, bilgi ve çal›flmalar›n›

sürekli olarak birlefltirmek suretiyle oluflturduklar› tüzel

kiflili¤e sahip kifli topluluklar›.

Do¤al ‹flsizlik Oran›: ‹flgücü piyasas›n›n etkinli¤ini ölçmede

kullan›lan teorik bir araç. Geçici, konjonktürel ve yap›-

sal faktörler sebebiyle bir iflgücü piyasas›nda yüzde yüz

istihdam›n sa¤lanamamas› ve iflgücünün küçük bir bölü-

münün (% 3-5) iflsiz olmas› durumu.

Düzgün ‹fl: ‹nsan onuruna yak›fl›r çal›flma koflullar›nda, iflçi

sa¤l›¤› ve güvenli¤i koflullar›na uygun, sosyal güvenlik

imkanlar›na sahip, sendika arac›l›¤› ile temsil gücü olan,

zorla çal›flt›rma ve çocuk iflçili¤inin olmad›¤›, yapt›¤› ifl

karfl›l›¤›nda hak etti¤i ücreti alabilen ve k›sacas› çal›flma-

ya iliflkin temel hak ve ilkelerin üç tarafl› uzlaflma ile

gerçeklefltirilebildi¤i ifller.

E
Endüstri ‹liflkileri: Sanayi Devrimi ile ortaya ç›kan yeni üre-

tim iliflkilerinde ücretli çal›flanlar ve iflverenler aras›nda

yürütülen ve çal›flma hayat›n›n her türlü sorununun ele

al›nd›¤› kurumsallaflm›fl iliflkiler bütünüdür. Devletin sos-

yal ve müdahaleci rolünün geliflmesine ba¤l› olarak dev-

let de ilerleyen süreçte bu iliflkiler bütününün bir parça-

s› olarak tan›mlanm›flt›r.

Enformasyon Toplumu: Bilginin en de¤erli kaynak ve en

temel ürün oldu¤u; iletiflim ve enformasyon teknolojile-

rindeki geliflmelerin biçimlendirdi¤i yeni bir toplumsal

yap›. 

Eflit ‹fle Eflit Ücret: Ayn› ifli yapan kiflilerin yafl, cinsiyet ve k›-

demlerine bak›lmaks›z›n ayn› ücretin ödenmesi.

F
Feodal Düzen: Ortaça¤ üretim yap›s›n›n flekillendirdi¤i, mül-

kiyet ve egemenli¤in birbirine kat›ld›¤›, siyasal iktidar ile

ekonomik iktidar›n ayn› kiflide birleflti¤i, dönemin üre-

tim ve yönetim yap›s›n› ifade eden bir kavramd›r.

Fonksiyonel Gelir Da¤›l›m›: Bir ülkede genellikle bir y›l

içinde üretilen milli gelirin üretim faktörleri aras›ndaki

da¤›l›m›d›r. 

Frans›z ‹htilali: 1789 Y›l›nda Fransa’da mutlak monarflinin

y›k›larak cumhuriyetin kurulmas›n› sa¤layan devrimdir.

Burjuvazi s›n›f›n›n iktidar› mutlak flekilde ele almas›n›

ifade eden bu devrim, Avrupa tarihinde baflta Sanayi

Devrimi olmak üzere birçok dönüflümün de belirleyicisi

olmufltur.

G
Gini Katsay›s›: Gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in derecesini

gösteren ve 0 ile 1 araras›nda de¤erler alan katsay›d›r. 

Sözlük



232 Sosyal  Pol i t ika

Göreli Yoksulluk: Kifli ya da hanehalk›n›n sahip oldu¤u ge-

lir düzeyinin, içinde yaflad›klar› toplumdaki ortalama ge-

lir düzeyinin belirli bir yüzdesi ile karfl›laflt›r›lmas› esas›-

na dayanan ve karfl›laflt›r›lan gelir düzeyinin gerisinde

kalma durumu ile aç›klanan bir kavramd›r. 

Görülebilen Eksik ‹stihdam: Normal çal›flma sürelerinin al-

t›nda çal›fl›lmas›d›r. Bu durumda, istihdam edilen birey-

ler arzu etmedikleri halde k›smi süreli çal›flmaktad›r. 

Görülemeyen Eksik ‹stihdam: Çal›flma sürelerinde bir k›s›tla-

ma olmad›¤› halde istihdam edilen iflgücünün çal›flma kar-

fl›l›¤›nda elde etti¤i gelirin düflük olmas› ya da çal›fl›lan

iflin niteli¤inin, bireyin kapasitesini, e¤itim düzeyini ve va-

s›flar›n› tam olarak kullanmas›na olanak vermemesi.  

‹
‹stihdam Edilebilirlik: Bireyin istihdama girmesini ve çal›fl-

ma yaflam› boyunca istihdamda kalmas›n›, baflka bir ifa-

deyle ifl güvencesini sa¤layacak bilgi, beceri ve yetenek-

lerdeki geliflim.

‹stihdam: Eme¤in üretimde kullan›lmas› ya da gelir sa¤lamak

amac›yla çal›flmas›/ çal›flt›r›lmas›.

‹flçi: Hizmet akdine dayanarak, herhangi bir iflte ücret karfl›l›-

¤› çal›flan kifliler.

‹flsizlik: Çal›flma iste¤inde, gücünde ve çal›flmaya haz›r bir

durumda olan bireyin, cari ücret ve mevcut çal›flma ko-

flullar›nda belirli sürelerle ifl aramas›na ra¤men bulama-

mas› durumu. 

K
Kamu Müdahalesi: Devlet gücü ile ekonomik ve/veya sos-

yal bir geliflmenin ortaya ç›kard›¤› problemlerin gideril-

mesine yönelik faaliyetler. 

Kendi Kendine Yard›m: Fertlerin kendi ekonomik ve sosyal

durumlar›n› korumak ve gelifltirmek, karfl›laflt›klar› veya

karfl›lafl›lmas› muhtemel sorunlar›n› çözebilmek amac›

ile güçlerini birlefltirmek suretiyle verdikleri mücadele.

Kiflisel Gelir Da¤›l›m›: Bir ülkede genellikle bir y›l içinde

üretilen milli gelirin kifliler 

Kooperatif: Belirli ve ortak bir amaca ulaflmak üzere bireyle-

rin ekonomik varl›klar›n› birlefltirmek suretiyle oluflturu-

lan kurumlar.

Köleci Toplum Düzeni: ‹lkel topluluklardan sonra oluflan

üretim iliflkilerinin emek faaliyetlerinin köleler taraf›n-

dan yerine getirildi¤i toplum düzenidir. 

L
Liberalizm: XVIII. yüzy›ldan itibaren yaflanan iktisadi ve sos-

yal geliflmelerin etkisiyle flekillenen temel felsefesini “ta-

biatç›l›k” ve “bireysellik” üzerine kuran, toplumu devle-

tin ve di¤er kurulufllar›n müdahalesinden kurtarmay›

amaçlayan, “b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler” flek-

linde özetlenen sloganlar› ile özgürlükler önündeki her

türlü düzenlemeyi reddeden düflünce ak›m›d›r

Lonca: Ayn› bölgede yaflayan esnaf ve zanaatkarlar›n örgüt-

lendi¤i ortaça¤ üretim ve iflgücü yap›s›n›n temelini olufl-

turan meslek organizasyonlar›d›r. 

M
Mecelle: Ahmet Cevdet Pafla baflkanl›¤›ndaki bir bilim kurulu

taraf›ndan haz›rlanan ve 1877 y›l›nda Sultan Abdulhamit

taraf›ndan uygulanmaya bafllayan ilk Medeni Kanun’dur.

1926 y›l›nda kabul edilen Medeni Kanuna kadar yürür-

lükte kalm›flt›r. 

Memur: Mevcut kurulufl biçimine bak›lmaks›z›n devlet ve di-

¤er kamu tüzel kifliliklerince genel idare esaslar›na göre

yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görev-

lendirilenler. 

Mikrokredi: resmî finans kurulufllar›na eriflim olana¤› bulun-

mayan yoksul ailelerin üretici faaliyetlere giriflmelerine

ve tüketimlerini istikrarl› hâle getirmelerine yard›mc› ol-

mak amac›yla, çok küçük mebla¤larda (mikrokredi) sa¤-

lanan kredidir.

Mutlak Yoksulluk: Kiflilerin ya da hane halklar›n›n yaflamla-

r›n› asgari düzeyde sürdürebilmeleri için gerekli olan te-

mel ihtiyaç maddelerini karfl›layabilecek gelirden yok-

sun olmalar›d›r. 

N
Nakdi Ücret: Ücretin para veya nakit olarak ödenmesini ve-

ya bu flekilde ödenen k›sm›n› ifade eder.

Net Ücret: Brüt ücretten gelir ve damga vergiler, sosyal gü-

venlik kesintileri, sendika aidat› vb. çeflitli kesintiler dü-

flüldükten sonra kalan ve iflgörenin eline geçen kullan›-

labilir ücret tutar›n› ifade eder.

Nominal Ücret: Ücretin geçerli para cinsinden tutar›n›/mik-

tar›n› ifade eder.

P
Pasif ‹stihdam Politikas›: ‹flsizlik oranlar›n› azaltmak yerine

iflsizli¤in birey, ailesi ve toplum üzerindeki olumsuz etki-

lerini gidermeyi amaçlayan ve bunun için de iflsizlere be-

lirli bir ekonomik güvence sa¤lamaya yönelik tedbirler. 
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Paternalizm: Yönetimde hiyerarflik bir yap›n›n varl›¤›n› ve

al›nacak kararlar›n da ideal kifli ya da kifliler taraf›ndan

al›nmas› gereklili¤ini savunan yönetim sistemidir.

R
Reel Ücret: Nominal (parasal/nakdi) ücret karfl›l›¤› sat›n al›-

nabilecek mal ve hizmet miktar›n› ifade eder. Paran›n

sat›n alma gücüdür.

Refah Devleti: Piyasa dengesizliklerinden oluflan eflitsizlikle-

ri gidermek, sosyal amaçlarla uyumlu müdahalelerde bu-

lunmak ve sosyal adalet hedefine yönelik düzenlemeler-

de bulunan devlet anlay›fl›d›r 

Referans Dönemi: Tan›mlanm›fl bir zaman dilimi, bir hafta

veya bir gün.  

S
Sat›n Alma Gücü Paritesi: Ülkeler aras›ndaki fiyat düzeyi

farkl›laflmas›n› ortadan kald›ran para birimi dönüfltürme

oran›d›r.

Sendika Özgürlü¤ü: ‹flçilerin ve iflverenlerin, önceden izin

almaks›z›n ve serbetçe sendika kurabilmeleri, kurulmufl

sendikalara üye olabilmeleri ve üye olmamalar› ya da

üye olmufl iseler üyelikten ayr›labilme hakk›.

Sendika: Üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlar›n› koru-

mak ve gelifltirmek amac›yla oluflturulan tüzel kiflili¤e

sahip kurulufllar.

Sendikalizm: Kapitalist sistemin ortadan kald›r›lmas›n› ve

bunun yerine iflbirli¤ine dayanan bir sosyal düzenin ku-

rulmas›n› öngören ideolojidir.

S›n›f Bilinci: Sanayi Devrimi neticesinde ortaya ç›kan iflçi

grubunun belirli bir sosyal ideala inanmalar›n› ifade eden

kavramd›r.

Sivil Toplum: Toplumun bir k›sm› üzerindeki örgütlü yafla-

m›, kamusal bir alan› veya bir toplum biçimini ifade eder. 

Sosyal Devlet: Toplumun refah seviyesini sosyal adalet ilke-

lerine göre art›rmay› hedefleyen müdahaleci ve düzenle-

yici devlet sistemi. 

Sosyal D›fllanma: Toplum ve bireyin bütünleflmesini sa¤la-

yan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sistemlerin bü-

tününden k›smen ya da tamamen yoksun olma süreci.

Sosyal Diyalog: Demokratik siyasal rejimi benimsemifl ülke-

lerde, sosyal taraf olarak nitelendirilen iflçi ve iflveren ör-

gütlerinin, toplumda yer alan di¤er organize ç›kar grup-

lar› ile birlikte, temel ekonomik ve sosyal politikalar›n

belirlenmesi ve uygulanmas›na kat›lmalar› süreci.

Sosyal Ücret: Sosyal koruma amac›yla iflçiye tan›nan kanuni

haklarla, bir emek ve çal›flma karfl›l›¤› olmaks›z›n öde-

nen ücret.

Sosyalizm: Sanayi Devriminin ortaya ç›k›fl› ile Liberalizmin

oluflturdu¤u ekonomik ve sosyal dengesizliklere bir tep-

ki olarak ortaya ç›kan ve üretim araçlar›n›n bireylere ait

olmas›n›n emek sahipleri için bir sömürü unsuru olaca¤›

düflüncesinden hareketle, özel mülkiyet anlay›fl› redde-

derek, kolektif mülkiyet hakk› ikame eden ve bireycili¤in

yerine toplumun önceli¤i, rekabet fikri yerine kolektif ya

da devlet teflebbüsü ve iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›na uygun bir

yap›lanman›n kurulmas›n› öngören düflünce sistemidir.

T
Tam ‹stihdam: Cari ücret düzeyi ve mevcut çal›flma koflullar›n-

da çal›flmak isteyen herkesin ifl buldu¤u istihdam düzeyi.

TÜFE (Tüketici Fiyatlar› Endeksi): Belirli bir dönemde be-

lirli bir kitle taraf›ndan tüketici mal ve hizmetlerine öde-

nen perakende fiyatlardaki de¤iflikliklerin ölçüsüdür.

U-Ü
Uluslararas› Çal›flma Sözleflmesi: Uluslararas› Çal›flma Ör-

gütü taraf›ndan, üye ülkelerde çal›flma hayat›na iliflkin

temel konularda uluslararas› standartlar oluflturmak ama-

c› ile yap›lan sözleflmeler.

Uluslararas› Çal›flma Standartlar›: Çal›flma hayat›n›n ücret,

çal›flma koflullar›, çal›flma süreleri, sosyal güvenlik gibi

temel alanlar›nda, üye ülkelerin tamam›nda ayn› ya da

benzer uygulamalar›n yap›lmas›n› sa¤lamak amac› ile

Uluslararas› Çal›flma Örgütü taraf›ndan gelifltirilen stan-

dartlar.

Ücret Haddi: Eme¤in belirli bir zaman veya üretim birimi ba-

fl›na elde etti¤i para miktar›.

Ücret Sistemleri: Bireysel ücretlerin bileflimi, hesaplanmas›

ve ödenmesine iliflkin düzenlemelere ve yöntemlerdir.

Ücret: Ücret; çal›flanlar›n ortaya koydu¤u zihinsel ve beden-

sel eme¤in bedeli/karfl›l›¤›d›r.

V
Vak›f: Bir hizmetin gerçeklefltirilmesi amac› ile kiflini sahip ol-

du¤u mal›n özel mülkiyetten ç›kar›larak toplumsal mül-

kiyete aktar›lmas›na ve orada tutulmas›na denir.

Vak›f: Gerçek veya tüzel kiflilerin hiçbir etki alt›nda kalmadan,

kendi istekleriyle kendilerine ait mallar›n› veya her türlü

ekonomik de¤erlerini ve haklar›n› mülkiyetten ç›kart›p,

belirli bir amaçla hay›r ve hizmete ebedi olarak tahsis et-

mesinden oluflan tüzel kiflili¤e sahip mal toplulu¤u.

Y
Yaflam Boyu Ö¤renme: Okul öncesi dönemden emeklilik

sonras› döneme kadar tüm yetenek ilgi, bilgi, yetenek ve

niteliklerin kazan›lmas› ve yenilenmesi perspektifi.  




