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Sunufl

Sosyal Politika adl› bu çal›flma; Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi, Çal›flma
Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü lisans ö¤rencilerinin ders kitab› gereksi-
nimlerinin karfl›lanabilmesi amac›yla haz›rlanm›flt›r. Konular, Çal›flma Ekonomisi
ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü ders programlar›n›n bütünlü¤ü gözönünde tutularak
seçilmifl ve ünite metinleri daha çok çal›flma politikalar› ekseninde ifllenmifltir.

Bu ders kitab› bir tak›m çal›flmas›n›n ürünüdür. Haz›rlanma sürecinde çok sa-
y›da de¤erli kifli yer alarak katk› sa¤lam›flt›r. Öncelikle bu çal›flman›n yap›labilme-
si do¤rultusunda bana tan›nan f›rsat için Anadolu Üniversitesi Rektörlü¤ü ile ‹kti-
sat Fakültesi ve Aç›kö¤retim Fakültesi Dekanl›klar›na teflekkür borçluyum.

Ayr›ca, baflta çal›flma grubunun koordinatörlü¤ünü üstlenen Prof.Dr. Levend
KILIÇ olmak üzere, kiflili¤inde tüm çal›flma arkadafllar›na teflekkür ediyorum. 

Bu çal›flman›n her sayfas›nda, önce ö¤rencim ve daha sonra da meslektafl›m
olan ö¤retim tasar›mc›s› Doç.Dr. Hakan AYDIN’›n eme¤i var. Bu çal›flmay› kendi-
si ile  birlikte sürdürmekten büyük mutluluk ve gurur duydum. De¤erli meslekta-
fl›m sosyal politiker Yrd.Doç.Dr. Yener fi‹fiMAN ise çal›flman›n her aflamas›nda ba-
na yard›mc› oldu. Her ikisine olan teflekkür duygular›m› burada büyük bir içten-
likle ifade etmek istiyorum.

Bana izledi¤im yolu gösteren anneme ve babama, o yolu birlikte katetti¤imiz
eflime, ayd›nlatan o¤luma her çal›flmamda dile getirdi¤im teflekkür duygular›m›
burada bir kez daha tekrarl›yorum.

Kitab›m› bana ö¤retme mutlulu¤unu yaflatan ve ö¤retirken kendilerinden çok
fleyler ö¤rendi¤im ö¤rencilerime ad›yor, yeni tan›yacaklar› bu bilim dal›n› sevme-
lerini ve baflar›l› olmalar›n› diliyorum.

Prof.Dr. Ömer Zühtü Altan
T.C. Anadolu Üniversitesi 

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü
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xiv Kul lan ›m K › lavuzu

Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin
bilgi veren, konuya bafllamadan önce
sizi düflünmeye iten, gerekti¤inde ko-
nular› daha iyi kavrayabilmeniz için
yapman›z gerekenleri belirten k›sa
aç›klamalard›r.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

Amaçlar›m›z: Üni-
teyi tamamlad›¤›-

n›zda kazanaca¤›n›z bilgi ve
becerilerdir. 

N

Anahtar Kavram-
lar: Ünitede aç›m-
lanan temel kav-
ramlard›r. Ünite-
deki önemli nokta-
lara iliflkin ipuçla-
r› verir.

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konu-
lar›n ifllenece¤ini gösterir. Ana konu-
lar›n bafll›klar›n› içerir.

Kitap: Konu
ile ilgili di¤er

kitaplara yönlendirir.
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DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE
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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

Yana Ç›kma: Metin
içinde yer alan
önemli kavram ve
ifadelere iliflkin ta-
n›m ya da aç›klama-
lard›r. Önemseme-
niz gereken noktala-
r› gösterir. Metin
içinde yap›lan aç›k-
lamalar›n bir tür çok
k›sa özeti gibi düflü-
nülebilir.

S›ra Sizde:
‹fllenen ko-

nular› kavray›p kavra-
mad›¤›n›z› kendi ken-
dinize ölçmenize yar-
d›mc› olmaya amaçla-
yan, düflünmeye ve uy-
gulamaya yönlendiren
sorulard›r.
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Dikkat: Hat›rlatmak, baz›
noktalara dikkatinizi çekmek,

farkl› bir üniteye, kayna¤a ya da ünite
içindeki baflka bir konu bafll›¤›na
yönlendirmek için gerekli uyar›lar› içerir.
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Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük ya-
flama yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klama-
larla çevrenizde yaflanan olaylar aras›nda ba¤
kurman›za yard›mc› olmay› hedefleyen örnek olay-
lar, anektodlar, al›nt›lar ya da gazete haberleridir.
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Özet: Ünitede ayr›nt›l› iflle-
nen konular›n önemli nok-
talar› tekrar vurgulan›r. 

Yaflam›n ‹çinden:
Ünitede aktar›lan

kuramsal aç›klamalar ile
günlük yaflam›m›zda kar-
fl›laflt›¤›m›z olaylar aras›n-
da iliflki kurman›z› sa¤la-
mak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r. ”

“

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifl-
lenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçme-
nizi sa¤layacak, bir tür s›nava
haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t
Anahtar›: "Kendimizi S›naya-
l›m" bölümündeki sorular›n
cevaplar›n› ve ilgili olduklar›
konular› içerir. Yanl›fl cevap-
lad›¤›n›z sorularla ilgili ko-
nular› tekrar etmeniz s›nav-
daki baflar›n›z› art›rabilir.    

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"lerde
yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir. Her hangi
bir S›ra Sizde sorusuna verdi¤iniz cevap ile bu
bölümdeki cevab› karfl›laflt›rarak, ilgili konuyu
ne ölçüde ö¤rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Okuma Parças›: Bu bö-
lümde, baz› do¤rudan
iliflkili bilimsel bir çal›fl-
madan al›nan okuma
parçalar›na yer verilmek-
tedir.

Film: ‹fllenen konu ile
ilgili filmlere yönlendirir.

F ‹ L M F ‹ L M¸¸

‹nternet: ‹fllenen
konularla ilgili

internet adreslerini içerir.
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Televizyon: ‹fllenen
konu ile ilgili televiz-

yon programlar›na yönlendirir.
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Baflvurab i lece¤ in i z
Kaynaklar: ‹fllenen konu-
lara iliflkin daha genifl
bilgi edinmek isteseniz
bu bölümde yer alan kay-
naklar› inceleyebilirsiniz.  





1

Sosyal Politika
Bilim Dal›

Sosyal Politika dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu bilim dal›na iliflkin genel bilgiler
verilecektir. 

Önce konunun daha iyi anlafl›lmas›na yard›mc› olabilecek temel kavramlar
aç›klanacak, ard›ndan Sosyal Politika’n›n kapsam› ve konular› tarihsel bir süreç
çerçevesinde ele al›narak ifllenecektir. Daha sonra bu bilim dal›na özgü bir tan›m
verilerek Sosyal Politika’n›n akademik kimli¤i üzerinde durulacak ve Sosyal Politi-
ka’ya önem kazand›ran özellikler vurgulanacakt›r.

Bu ünitede size verilen bilgileri iyi ö¤renmenizin, sonraki ünitelerde size akta-
r›lacak olan bilgileri daha iyi kavrayabilmeniz yönünden ayr› bir önem tafl›d›¤›n›
unutmay›n.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Sosyal Politika bilim dal›n› tan›mlamak neden güçtür?
Devletler ilk kez hangi dönemde, hangi yön ve biçimde sosyal nitelikli politi-
kalar izlemeye bafllam›flt›r?
Sosyal politikalar›n kapsam› ve konular› günümüze dek süregelen dönem
içinde neden ve nas›l de¤iflmifltir?
Sosyal Politika bilim dal› nas›l tan›mlanabilir?
Sosyal Politika bilim dal› ile kurulu ekonomik ve siyasal düzen aras›nda bir
iliflki kurulabilir mi? Bu bilim dal›n›n akademik temelleri kimler taraf›ndan,
hangi ülkede at›lm›flt›r?
Yaflad›¤›m›z dönemde Sosyal Politika bilim dal›na önem kazand›ran özellik-
ler nelerdir? 
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Bir Göstergesi Olmas›

Örnek Olay

Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Önemi
Ekonomik faaliyetlerde bulunmak, hiç bir zaman son
ba¤lamda toplumsal yaflam›n amac› de¤il, olsa olsa
daha yüksek hümaniter hedeflere ulaflabilmek do¤-
rultusunda ancak bir araç olabilir. Buna karfl›n dev-
let ve sosyal adalet toplumsal yaflam›n en yüksek ve
en ileri hedeflerini oluflturur. Bunun içindir ki Sosyal
Politika, ba¤›ms›z bir bilim dal› olarak iktisat politi-
kalar›n›n yan›nda yer almakla kalmay›p, tafl›d›¤›
önem nedeniyle bu politikalar›n üzerinde bir konu-
ma sahip bulunmaktad›r.

Kaynak: Yukar›daki metin Gerhard Kessler’in ‹çtimai Siyaset (1945, s:7) adl› ki-
tab›ndan al›narak, genç kuflaklar taraf›ndan daha kolay anlafl›labilmesi için ya-
l›nlaflt›r›larak güncellefltirilmifltir.
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Anahtar Kavramlar
• Ba¤›ml› Çal›flma
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• Sanayi Devrimi
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‹çindekiler

Ord.Prof.Dr. Gerhard KESSLER
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SOSYAL POL‹T‹KA B‹L‹M DALINA ‹L‹fiK‹N GENEL 
B‹LG‹LER
Sosyal Politika’y› ve konular›n› iyi kavrayabilmek için, önce bu bilim dal›n› tan›m-
lamak gerekir. Yap›lacak tan›m, Sosyal Politika ile çevresindeki benzer ya da ortak
konular› olan baflka sosyal bilim dallar› aras›ndaki farkl›l›klar›n daha iyi alg›lanma-
s›na yard›mc› olacakt›r.

Terminoloji 
Yal›n bir anlat›mla Sosyal Politika; sosyal nitelikli politikalar› konu alan bir bilim da-
l›d›r. Günlük konuflma ve yaz› dilinde organize insan toplulu¤u, baflka bir deyiflle
toplum ile ilgili, iliflkili olan her fley sosyal sözcü¤ü ile ifade edilir. Di¤er bir yönden
Latince’de kent devletleri için polis, devlete ait ifller için de politika sözcükleri kul-
lan›l›r. Bat› dillerinde politika sözcü¤ü daha çok bir toplumun yarar›na yap›lan ifl-
ler olarak anlam kazanmaktad›r (Tuna ve Yalç›ntafl, 1981, s: 21). Politika ya da
Arapça kökenli siyaset sözcü¤ü sözlüklerde, kamu kurum ve kurulufllar›nca belirli
bir amaca ulafl›lmak üzere izlenilen yol, yollar ya da devlet iliflkilerinin düzenleme-
si ve yürütülmesi olarak aç›klanmaktad›r. Bu çerçevede politika sözcü¤ü ile ülke,
devlet ve insan yönetimi anlat›lmak istenilir (K›fllal›, 2001, s: 3).

E¤er sosyal ve politika sözcüklerinin karfl›l›klar› bir araya getirilecek olursa,
devletin baz› toplumsal hedeflere ulaflabilmek için ald›¤› kararlar ile bu kararlar
do¤rultusunda sürdürdü¤ü uygulamalar›n sosyal politikalar kapsam›nda yer
alaca¤› söylenebilir. Bu çerçevede de Sosyal Politika’n›n sosyal nitelikli tüm po-
litikalar› konu alan bir bilim dal› oldu¤unu, bireylerin sa¤l›klar›ndan e¤itimleri-
ne, güvenliklerinden hak ve özgürlüklerine dek uzanan s›n›rlar› çok genifl bir ça-
l›flma alan›n›n bulundu¤unu düflünebiliriz. Ancak, sosyal politikalar›n daha çok
yaz› ve konuflma dilindeki alg›lan›fl›n› yans›tan bu ifade, Sosyal Politika’n›n bir
bilim dal› olarak tan›mlanabilmesinde çok genel kal›r. Bu bilim dal›n›n konular›-
n› ve yaklafl›mlar›n› daha somut biçimde ortaya koyabilmek için yukar›daki ifa-
denin daralt›larak özellefltirilmesi gerekir.

Bir baflka yönden; Sosyal Politika’n›n tan›m›n› oluflturan kavramlar ve kavram-
lara yüklenen anlamlar tarihsel bir süreç içinde sürekli ve köklü biçimde de¤iflmifl-
tir. Bu yüzden Sosyal Politika’n›n tan›m› do¤up, geliflti¤i ortam ve koflullar›n izle-
rini de tafl›r. 

Yukar›daki nedenlerle bu bilim dal›n›n niteliklerini eksiksiz olarak yans›tabile-
cek, her dönemde geçerli bir tan›m yapabilmek güçtür.

Devletlerin sosyal nitelikli politikalar izlemeye bafllad›¤› ya da Sosyal Politika
bilim dal›n›n do¤up geliflti¤i dönemlere gidilecek olursa, Sosyal Politika’n›n tan›-
m›n› büyük ölçüde biçimlendiren sosyal ve politika sözcüklerinin günümüze göre
çok daha dar anlamlar tafl›d›¤› görülür.

fiöyle ki, 18. yüzy›l sonlar›nda ‹ngiltere’de bafllayan, önce Bat› Avrupa, daha
sonra da ABD, Rusya, Japonya gibi baz› Dünya ülkelerinde yaflan›lan Sanayi Dev-
rimi’nin kendine özgü koflullar›, sosyal tarihin daha önceki dönemlerinde rastlan-
mayan yeni bir ifl iliflkisinin ve statüsünün do¤mas›na yol açm›flt›r. ‹flçi olarak nite-
lendirilen bu kiflilerin say›lar› sanayinin ilerleyip, yayg›nlaflmas›yla birlikte giderek
ço¤alm›flt›r. Böylece, Sanayi Devrimi’ni yaflayan ve sanayileflen ülkelerde, dokusu-
nu fabrikalarda çal›flanlar›n, fabrikalarda çal›flabilmek için ifl arayanlar›n ve bunla-
r›n aile üyelerinin oluflturdu¤u yeni bir toplumsal kesim, farkl› bir söylemle s›n›f
do¤mufltur.
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Sosyal Politika: Sosyal
nitelikli politikalar› konu
alan bir bilim dal›d›r. 

Sosyal ve politika
sözcüklerinin sözlüklerdeki
anlamlar› Sosyal Politika
bilim dal›n› do¤ru olarak
ifade edebilmede yetersiz
kal›r. Bu yüzden Sosyal
Politika için daha özel bir
tan›m aran›lmal›d›r.

Sosyal Politika bilim dal›n›n
tan›m›n› oluflturan 
kavramlar›n anlamlar›,
tarihsel bir süreç içinde
sürekli ve köklü biçimde
de¤iflmifltir. Bu nedenle de
bu bilim dal›n›n niteliklerini
eksiksiz olarak 
yans›tabilecek, her dönemde
geçerli bir tan›m yapabilmek
güçtür.



Sanayi Devrimi’ne dek süregiden dönem içinde varolan ifl iliflkileri ve statüleri ile iflçi s›-
n›f›n›n kökleri, sosyal politikalar›n tarihsel geliflimlerinin ele al›narak ifllenece¤i bu kita-
b›n 3. ünite metninde ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.

Ne var ki Sanayi Devrimi’nin, yaflan›ld›¤› dönemde geçerli klasik liberal ekono-
mi felsefesi ile hukuki eflitlik ve sözleflme serbestisine dayal› hukuk düzeni önce ça-
l›flma, daha sonra da yaflam koflullar›n›n giderek a¤›rlaflmas›na yol açm›flt›r. Yafla-
n›lan olumsuzluklar, toplumlar›n baflka kesimlerine de yans›yarak büyük çalkant›-
lar› beraberinde tafl›m›flt›r.

Böylece sanayileflen ülkelerde devletler, iflçi kesiminin ifl iliflkileri ve yaflam›n›n
korunmas› amac›yla kararlar almaya ve bu kararlar› yürürlü¤e konulan hukuk ku-
rallar› arac›l›¤› ile uygulamaya yönelmifllerdir. Önceleri kad›n ve çocuk, daha son-
ra da yetiflkin erkek iflçilerin ifl iliflkileri ile yaflam›nda özel olarak korunmas›n› ön-
gören ilkelerle bu yönde bafllat›lan uygulamalar, yeni bir çal›flma alan› oluflturarak
Sosyal Politika olarak adland›r›lacak bir sosyal bilim dal›n›n da do¤mas›na yol aç-
m›flt›r. Bu dönemde Sosyal Politika; devletin, iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar› ifl ilifl-
kileri ve yaflam›nda, kötü niyetli olabilece¤i varsay›lan fabrika sahiplerine ya da
olumsuz çal›flma koflullar›na karfl› koruyabilmek amac› do¤rultusunda benimse-
mifl oldu¤u ilkeleri, bu çerçevede ald›¤› kararlar› ve sürdürdü¤ü uygulamalar› ko-
nu alan bir bilim dal› olarak tan›mlanm›flt›r. 

Sanayi Devrimi ile bu devrimin kendine özgü koflullar› da daha sonra, yine bu kitab›n 3.
ünitesinde ayr›nt›l› olarak ifllenecektir. 

Yukar›daki tan›mdan da ç›kar›labilece¤i gibi, bu bilim dal›na konu olan politi-
kalarla salt iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n, daha çok ifl iliflkileri ve yaflam›nda sade-
ce özel hukuki düzenlemelerle korunmalar› öngörülüyordu. O dönemlerde geçer-
li olan bu anlay›fl, günümüzün çal›flma politikalar›n› ve hatta çal›flma politikalar›-
n›n da s›n›rl› bir alan›n› ça¤r›flt›rmaktad›r. Nitekim bu nedenle de o dönemler için
geçerli say›labilecek yukar›daki tan›m günümüzde dar olarak nitelendirilmektedir.

4 Sosyal  Pol i t ika

Sosyal Politika’n›n önceki
dönemlerde geçerli anlay›fllar›
yans›tan ve günümüzde dar
olarak nitelendirilen tan›m›:
Sosyal Politika, devletin, iflçi
statüsü alt›nda çal›flanlar› ifl
iliflkileri ve yaflam›nda, kötü
niyetli olabilece¤i varsay›lan
fabrika sahipleri ile olumsuz
çal›flma koflullar›na karfl› 
koruyabilmek amac› 
do¤rultusunda benimsemifl
oldu¤u ilkeler, bu çerçevede
ald›¤› kararlar ve sürdürdü¤ü
uygulamalard›r.
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Ancak; özellikle yak›n geçmiflimizde teknolojik, demografik, hukuki, toplumsal,
siyasal alanlarda yaflanan pek çok olay ve oluflum, sosyal nitelikli politikalara da-
ha önceki dönemlere göre çok daha farkl› boyutlar kazand›rm›flt›r.

Kitab›n›z›n 3. ünitesi metninde s›raland›r›lacak olan bu olay ve oluflumlar,
sosyal politikalar›n kapsam›n› geniflletip, konular›n› ço¤altm›flt›r. Dahas› bu poli-
tikalar›n kamusal niteli¤ine, ulusal kimli¤ine ve uluslaras› kaynaklar›na yeni bo-
yutlar kazand›rm›fl, yeni araçlardan yararlan›lmas›na, yeni finansman kaynaklar›-
n›n yarat›lmas›na yol açm›flt›r. Bu geliflmeler do¤al olarak, sosyal nitelikli politi-
kalar› konu alan Sosyal Politika bilim dal›n›n tan›m›n›n yeniden yap›land›r›lmas›-
n› gerektirmifltir.

Önce; tan›m› oluflturacak kavramlar›n anlamlar›ndaki de¤iflimi tarihsel bir süreç
yörüngesinde, ayr› alt bafll›klar alt›nda biraz daha ayr›nt›l› olarak aç›klayal›m. Da-
ha sonra da bu bilgiler çerçevesinde Sosyal Politika bilim dal› için güncel bir tan›m
vermeye çal›flal›m.

Sosyal Politika bilim dal›, sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki karfl›l›klar› bir
araya getirilerek tan›mlanabilir mi?

Sosyal Politika için tüm zamanlarda geçerli bir tan›m verebilmek neden güçtür?

Sanayi Devrimi, Sosyal Politika bilim dal›n›n do¤up geliflmesinde, neden bir bafllang›ç
noktas› olarak kabul edilir?

Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Kapsam›
Sosyal Politika kimleri kapsar? Hemen belirtmemiz gerekir ki bu bilim dal›na ko-
nu olan politikalar›n kapsam›na birey olarak kifliler de¤il, ayn› koflullar alt›nda, ay-
n› gereksinimleri duyan ve ayn› nitelikleri tafl›yan kiflilerden oluflan kesimler girer.
Önce bu bilim dal›na konu olan sosyal nitelikli politikalar›n kapsam›na hangi ke-
simlerin girdi¤ini ö¤renelim.

Sosyal politikalar›n kapsam›, günümüze dek uzanan dönem içinde sürekli ola-
rak genifllemifltir. Bu bilim dal›n›n do¤up geliflti¤i dönemlerde, çal›flma alan›nda
yaln›zca iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar bulunuyorken, zamanla geliflen hizmet ve
kamu kesimlerinde ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar da bu politikalar›n kapsam›-
na girmifllerdir. Daha sonra ise ekonomik yönden güçsüz kesimler ile bir ifl bulup
çal›flabilme olanaklar› toplumun baflka bireylerine göre daha s›n›rl› olan ya da bu
olanaktan tümüyle yoksun bulunan kesimler, bu politikalar›n çerçevesi içinde yer
almaya bafllam›flt›r.

Sosyal politikalar›n kapsam›na giren kesimler ile bu kesimlerin özelliklerini bi-
raz daha ayr›nt›l› biçimde aç›klayal›m.

i. Toplumlarda ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda
korunmalar›n› öngören tüm politikalar, Sosyal Politika’ya konu olur. Bu çer-
çevede; iflçiler, memurlar (kamu görevlileri) ya da e¤er varsa baflka ba¤›m-
l› statüler alt›nda çal›flma yaflam›nda yer alanlar›n tümü, kamu-özel kesim
ayr›m› gözetilmeksizin sosyal politikalarla korunmas› hedeflenen kesimler
kapsam›na girer.
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‹flçi statüsü alt›nda
çal›flanlar›n yan›s›ra, h›zla
geliflen hizmet ve kamu 
kesimlerinde ba¤›ml›
statüler alt›nda çal›flanlar
ile sosyo-ekonomik yönden
güçsüz kesimler de zamanla
sosyal politikalar›n kapsam›
içinde yer alm›fllard›r.

Özellikle yak›n geçmiflimizde
teknolojik, demografik, hu-
kuki, toplumsal, siyasal
alanlarda yaflanan pek çok
olay ve oluflum, izlenilen
sosyal politikalar›n kapsam
ve konular›na daha önceki
dönemlere göre daha farkl›
boyutlar kazand›rm›flt›r.
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‹flgören ile iflveren aras›ndaki ifl iliflkisi hukuki bir temele dayal›d›r. Bu iliflki ya bir ifl
(hizmet) sözleflmesine ya da statü hukukunun kurallar›na göre kurulup, ifllerlik kaza-
nabilir. Böyle bir iliflkinin kurulmas›yla, bu iliflki taraflar›n›n birbirlerine karfl› yerine ge-
tirmekle yükümlü olacaklar› borçlar› da do¤mufl olur. ‹fl iliflkisinin taraflar› aras›ndaki bu
hukuki iliflki, iflgörenin iflverene olan ve tabiiyet olarak ifade edilen ba¤›ml›l›¤›n› da be-
raberinde getirir. Ö¤retide tabiiyet ba¤› olarak ifade edilen bu ba¤›ml›l›k, hukuki, teknik
ve ekonomik ba¤lamda karfl›m›za ç›kar. ‹flçinin, iflverene iflin yap›lmas› ile yürütüm biçi-
mi ve koflullar› yönünden ba¤l› olmas› teknik, denetim ve yapt›r›m yetkileriyle de donat›l-
m›fl bulunan iflverenin gözetimi ve yönetimi, baflka bir deyiflle otoritesi alt›nda ifl görmesi
hukuki, karfl›l›¤›nda düzenli ve sürekli bir ücret geliri elde etmesi ise ekonomik yönden
iflverene olan ba¤›ml›l›¤›n› ifade eder.

ii. Toplumun ekonomik yönden güçsüz bireylerinden oluflan kesimler de gü-
nümüzde bu politikalar kapsam›nda irdelenmektedir. Bir toplumda yeterli,
düzenli ve sürekli bir gelir güvencesinden yoksun olanlar, ekonomik yön-
den güçsüz kesimleri oluflturur. Böyle bir yaklafl›mla; iflsizlere, bar›nabilme,
yeterince beslenebilme olanaklar›na sahip bulunmayanlara, ticari serma-
yesi s›n›rl› esnaflara, araç, gereç, donan›m ve pazar bulma sorunlar› olan
sanatkarlara, topraks›z köylülere yönelik tüm politikalar Sosyal Politika’n›n
çal›flma konular›n› oluflturur.

iii. Günümüzde gerek toplumsal yaflam, gerekse çal›flma yaflam› içinde özel
olarak korunmas› gereken, bak›m ve gözetim, yani esirgenme gereksinimi
duyan kesimler de bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda çocuklar, yafll›lar, tüketici-
ler, sakatlar, eski hükümlülüler, gençler, kad›nlar, kimsesizler vb. özel ola-
rak bak›m ve gözetim ile, desteklenme gereksinimi duyan kesimler de Sosyal
Politika’n›n çal›flma alan› içinde yer al›r.

Verilen bu bilgiler bir baflka yönden, hangi kesimlerin sosyal politikalar›n kap-
sam›nda yer almayaca¤› sorusunu da beraberinde tafl›r.

Gecikmeden belirtilmesi gerekir ki baz› kesimler çizilen bu çerçevenin d›fl›nda
kal›r. Toplumun; ba¤›ml› çal›flan, sosyo ekonomik yönden güçsüz kesimleri kapsa-
m›nda yer almayanlar sosyal politikalara do¤rudan konu olmazlar. Örne¤in; iflve-
renler, büyük toprak sahibi çiftçiler, serbest çal›flan meslek sahipleri, tüccarlar gibi
toplumun yüksek gelir gruplar›nda yer alan kifliler bu politikalar›n çal›flma konu-
lar› d›fl›nda kal›rlar. Çünkü bu kiflilerin, yeterli bir gelir güvencesi olmayan, ço¤u
kez ücret gelirinden baflkaca bir geliri bulunmayan, istihdam edilebilmede güçlük
çekilen ya da çeflitli yetersizliklerle, yetmezliklerle karfl› karfl›ya bulunan kiflilere
göre ekonomik yönden bir üstünlükleri vard›r. Sahip olduklar› göreli ekonomik üs-
tün konumlar› nedeniyle bu kiflilerin korunma gereksinimleri, sosyal politikalara
do¤rudan konu olan kesimlere göre daha azd›r. Ayr›ca unutulmamal›d›r ki bu ki-
fliler, ekonomik, mesleki, ticari hak ve yararlar›n›, yer alabilecekleri odalar, birlik-
ler, dernekler gibi örgütler arac›l›¤› ile demokratik yönetimlerde her zaman savu-
nup, gelifltirebilme olanaklar›na da sahiptirler. Ancak bu kifliler do¤al olarak çev-
renin, tüketicinin korunmas› gibi tüm toplumu ilgilendiren sosyal politikalar›n
kapsam› içinde bulunurlar.
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Kamu görevlileri kimlerdir?

Sosyal Politika bilim dal›na konu olan sosyal nitelikli politikalar kimleri kapsar?

Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Konular› 
Sosyal politikalar›n kapsam›na kimlerin girdi¤ini, önceki bafll›k alt›nda verilen bil-
gilerden ö¤rendik. fiimdi de bu bilim dal›n›n, kapsam›ndaki kesimlerin kimlere ya
da nelere karfl› korunmas›na çal›fl›ld›¤› sorusunun yan›tlar›n› arayal›m. 

Sosyal politikalarla önceleri; kötü niyetli olabilece¤i düflünülen, üretim araçla-
r› ile olanaklar›na sahip ve bu nedenle de pazarl›k gücü iflçilere göre daha yüksek
olan fabrika sahiplerinden ya da çal›flma yaflam›n›n koflullar›ndan kaynaklana-
bilecek olumsuzluklara karfl› bir koruma rejimi kurulmak istenmifltir. Bu ba¤lam-
da da koruma sözcü¤ü özel hukuki düzenlemeler arac›l›¤› ile ba¤›ml› statüler al-
t›nda çal›flanlar›n yararlar›n›n gözetilmesini ifade eden bir anlam kazanm›flt›r. Bu
yolla özelde ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n, genelde ise toplumun korunmas›
hedeflenmifltir.

Ancak, sosyal politikalar›n kapsam›ndaki sürekli geniflleme, bu politikalar›n
konular›n›n zamanla ço¤almas›na yol açm›flt›r. Böylece sosyal politikalar›n konu-
lar›, ifl iliflkileri ve yaflam› ile s›n›rl› olmaktan ç›k›p, toplumdaki tüm bireylerin ya-
flamlar› boyunca ve hatta öldükten sonra bile sorumluluklar›n› üstlenen bir çeflit-
lilik kazanm›flt›r.

Bu geliflmeye koflut olarak art›k sosyal politikalar›n hedeflerinin oda¤›nda, salt
ifl iliflkileri ve yaflam›n›n olumsuzluklar› de¤il, bireylerin toplumsal yaflam içinde
karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflabilecekleri bireysel, sosyal ve ekonomik nitelikli risk-
ler, yetmezlikler, s›n›rl›l›klar, engeller de yer almaya bafllad›. Bu ba¤lamda koruma
sözcü¤ü yoksulluktan, ayr›mc›l›¤a dek uzanan çok genifl bir alanda yard›mda bu-
lunmak, destek vermek, bak›p gözetme (esirgemek, himaye etmek, ihtimam göster-
mek), sorumluluk üstlenmek gibi kavramlar› da içeren daha genifl bir anlam kazan-
d›. Yeni bir bin y›la girerken;

a. karfl›lafl›labilecek ekonomik, mesleki, sosyal nitelikteki her türlü riske karfl›
güvenceler veren sistemlerin yarat›l›p, iflletilmesi,

b. gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in giderilmesi,
c. yoksulluk ile olumsuz çevre ve bar›nma koflullar›yla savafl›lmas›,
ç. çocuklar ile yafll›lar›n bak›m ve gözetimi,
d. tüketici olarak aldat›lman›n ya da yan›lt›lman›n engellenmesi,
e. ayr›mc›l›¤›n önlenilmesi,

7Ünite  1  -  Sosyal  Pol i t ika Bi l im Dal ›

Yaflad›¤›m›z dönemde sosyal
politikalar›n konular›; ifl
iliflkileri ve yaflam› ile s›n›rl›
olmaktan ç›k›p, toplumdaki
tüm bireylerin yaflamlar›
boyunca ve hatta öldükten
sonra bile sorumluluklar›n›
üstlenen bir zenginlik
kazanm›flt›r.
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f. engellilerin toplum ve çal›flma yaflam›na entegre edilebilmelerine yard›mc›
olunmas›,

g. sosyal dengelerin korunmas› amac›yla ekonomik ve mesleki örgütlenmele-
rin desteklenerek sendikalar›n, tüketici örgütlerinin, kooperatiflerin ve en-
düstri iliflkileri sistemlerinin güçlendirilmesi sosyal politikalar›n yeni hedef-
leri ve konular› aras›na kat›lm›fl oldu. 

Koruma sözcü¤ü sözlüklerde;”...güçsüz birini...her türlü tehlikeden uzak tutmak, onu
desteklemek...savunmak...tehlikeli, olumsuz durumlar› önlemek” olarak aç›klan›r. Esir-
geme (himaye etme, ihtimam gösterme) sözcü¤ü ise; çocuklar›n, yafll›lar›n, hasta ya da
a¤›r sakatlar›n gereksinim duyduklar› bak›m ve gözetimi ifade eden daha özel bir anlam
tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda koruma (protect) ve esirgeme (care) sözcüklerinin anlamlar›
aras›nda bir farkl›l›k vard›r. Nitekim bu nedenle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu’nun ad›nda koruma sözcü¤ü de¤il, esirgeme sözcü¤ü yer almaktad›r. Ancak gerek
konuflma ve gerekse yaz› dilimizde ço¤u kez böyle bir ayr›m yap›lmayarak, esirgeme söz-
cü¤ü yerine de koruma sözcü¤ünün ye¤lenildi¤i görülür. Ö¤rencilerimiz taraf›ndan daha
kolay alg›lanabilece¤i düflünülerek, kitap metninde esirgeme sözcü¤ü yerine bak›m ve gö-
zetim sözcükleri kullan›lacakt›r.

Bir ülkede bireylerin sosyal güvenlik gereksinimleri hangi sistem taraf›ndan üstlenilir?

Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Tan›m›
Daha önce de vurguland›¤› üzere; Sosyal Politika bilim dal› için getirilmifl olan ta-
n›mlar, büyük ölçüde yap›land›r›ld›klar› dönemin yaklafl›mlar›n› yans›t›r. Ülkemizin
önde gelen sosyal politikerlerince yap›lm›fl ya da aktar›lm›fl afla¤›daki tan›mlar özen-
le okunup, karfl›laflt›r›lacak olursa, bu özelli¤i ç›karabilmek çok da güç olmaz.
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Sosyal Politiker Tan›m

Albrech “Toplumun ekonomik yaflam›nda, ekonomik ba¤›ml›l›klar›
nedeniyle özellikle zarar görebilecek olan, yoksulluk tehlikesiy-
le karfl› karfl›ya bulunan halk gruplar›n›n korunmas› için sos-
yal güvenlik ve bar›fl›n sa¤lan›lmas›yla, halk›n ve devletin var-
l›¤›n› koruma ve geliflmesini sa¤lama amac›na yönelen ön-
lemlerin ve örgütlerin tümüdür”. (Güven, 1995, s: 12).

‹zveren “Sosyal Politika, her fleyden önce iflçi ve iflveren s›n›flar› ara-
s›ndaki iliflkilerden do¤an çeflitli sorunlar›, ekonomik ve sosyal
durumlar› bak›m›ndan di¤erlerine nazaran zay›f ve dolay›-
s›yla himayeye muhtaç oldu¤u kabul edilen iflçi lehine çözüm
yollar› bularak, her iki grup aras›nda bir sosyal denge kurma-
ya çal›flan bir politikad›r”. (‹zveren, 1968, s: 9).

Kessler Sosyal Politika; “...sosyal s›n›flar›n hareketleri, tezatlar› ve mü-
cadeleleri karfl›s›nda devleti ve hukuk nizam›n› ayakta tutma-
¤a ve idame etme¤e matuf bir siyaset”tir. (Tuna, 1966, s: 14).

Kocao¤lu Sosyal Politika; “bir milletin kendisi ve fertleri için refaha gi-
den yolu araflt›rarak, gerçek refah ve mutluluk seviyesine ulafl-
t›racak düflünce ve uygulamalar paketidir”. (Kocao¤lu, 1967,
s: 34).



Verilen çeflitli tan›mlarda yer alan temel kavramlar ile günümüzde geçerli olan
anlay›fl biraraya getirilerek uyumlaflt›r›lacak olursa Sosyal Politika’y›, toplumun
ba¤›ml› çal›flan, ekonomik yönden güçsüz ve özel olarak bak›m, gözetim gereksi-
nimi duyan kesimlerinin karfl›laflt›klar› ya da karfl›layabilecekleri olumsuzluklara
karfl› korunmalar›n› öngören kamusal politikalar› konu alan bir sosyal bilim dal›
olarak tan›mlayabiliriz. 

Bir baflka deyiflle Sosyal Politika, gerek ifl ve gerekse toplumsal yaflam içinde bi-
reylerin karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflabilecekleri tüm olumsuzluklara karfl› koru-
nup, gerekti¤inde ise bak›l›p, gözetilmelerini öngören kamusal politikalar› üreten,
sorgulayan ve uygulayan sosyal bilim dal› olarak da tan›mlanabilir.

Ancak unutulmamas› gerekir ki Sosyal Politika, kendisinden yüzy›llar önce
do¤mufl Hukuk, Felsefe gibi baflka sosyal bilim dallar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yeni
say›labilecek, bir sosyal bilim dal›d›r. Yaflad›¤›m›z dönemde hemen her alanda
gözlenen h›zl› ve sürekli de¤iflimin, yeni yap›lanmalar›n, çok yönlü olay ve olu-
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Günümüzde Sosyal Politika:
Toplumun ba¤›ml› çal›flan,
ekonomik yönden güçsüz ve
özel olarak esirgenmesi
gereken kesimlerinin 
korunmalar›n› öngören 
politikalar› konu alan bir
sosyal bilim dal› olarak
tan›mlayabiliriz. 

Sosyal politikalar›n; devletlerin sosyal nite-

likli politikalar izlemeye bafllad›klar› dönem-

lerdeki anlay›fllar› yans›tan ve günümüzde

dar olarak nitelendirilen tan›m› 

‹flçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n, iflve-
rene ve olumsuz çal›flma koflullar›na
karfl› korunmas›n› öngören kamusal
karar ve uygulamalar› konu alan sos-
yal bilim dal›

Sosyal politikalar›n; yaflad›¤›m›z dönemde ge-

çerli modern yaklafl›mlar› yans›tan ve günü-

müzde genifl olarak nitelendirilen tan›m›

Toplumda ba¤›ml› çal›flan, sosyal ve
ekonomik yönden güçsüz, özel olarak
bak›m ve gözetim gereksinimi duyan
kesimlerin karfl›laflt›klar› ya da karfl›la-
flabilecekleri olumsuzluklara karfl› ko-
runmas›n› öngören politikalar› konu
alan bir sosyal bilim dal›

Sosyal bilimler: Genel olarak
insan ve toplum ile ilgili
konular› inceleyen 
bilim dallar›d›r.

Sosyal Politiker Tan›m

Laubier Sosyal Politika, “belli bir dönemde bir ülkenin ekonomik ve
sosyal olanaklar› dahilinde maddi ve kültürel yaflam
koflullar›n›n de¤iflmesi ve düzelmesi amac›yla ulusal düzeyde
al›nan önlemler bütünü” dür. (Koray ve Topçuo¤lu, 1978, s: 2).

Tokol “Sosyal politika, ekonomik bak›mdan ba¤›ml› ve güçsüz
insanlar›n korunmas› için devlet taraf›ndan oluflturulan bir
dizi önlemin güvence alt›na al›nan kimi hak ve özgürlüklerin
ad›d›r”. (Tokol, 1997, s:1).

Tuna Sosyal Politika, “...sosyal zümrelerin cemiyet bütünü içinde
yerlerini almalar› ve bunlar› sosyal bünye ile kaynaflt›rmay›
temine yönelmifl...” politikalard›r. (Tuna, 1966, s: 12-13).

Von Wiese Sosyal Politika; “toplum s›n›flar›na karfl› devletin harekete
geçmesi...” ne iliflkin politikalar› konu alan bir sosyal bilim
dal›d›r. (Erkul, 1988, s: 14).

Wagner Sosyal Politika, “devletin iflçileri korumak için ald›¤› tedbirler”
dir. (Erkul, 1988, s: 14).



flumlar›n bu bilim dal›n›n konu ald›¤› politikalara da yans›yaca¤› aç›kt›r. Bu neden-
le, sosyal politikalar›n kapsam ve konular› itibariyle sürekli geliflece¤i düflünülebi-
lir. Böyle bir yaklafl›mla Sosyal Politika bilim dal› kan›m›zca; insan›n ve ifl gücü-
nün tüm olumsuzluklara karfl› korunmas›n›, gelifltirilmesini ve en üst düzeyde tat-
min edilmesini hedefleyen politikalar› konu alan bir bilim dal› olarak çok daha ge-
nifl bir aç›dan bak›larak da tan›mlanabilir .

Sosyal bilim dal› denilince neyi anlamak gerekir?

Sosyal Politika’n›n, bir bilim dal› olarak do¤up geliflti¤i dönemlerde, geçerli anlay›fllar›
yans›tan ve dar olarak da nitelendirilen tan›m› ile günümüzdeki modern anlay›fl› yans›tan
ve genifl olarak nitelendirilen tan›m› aras›nda hangi yönlerden, bir farkl›l›k vard›r?

SOSYAL POL‹T‹KA B‹L‹M DALININ AKADEM‹K
TEMELLER‹
Önceden de vurguland›¤› gibi sosyal olarak nitelendirilen politikalar ilk kez, Sana-
yi Devrimi’ni yaflayan ülkelerde izlenmeye bafllanm›flt›r. Bu nedenle de önceleri,
Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› ülkelerde ve dönemlerde geçerli olan ekonomik
sistem ile bu politikalar aras›nda bir iliflki kurulmufltur. Sosyal nitelikli politikalarla
emek-sermaye çat›flmalar›n›n ortadan kald›r›lmas› hedeflenmifl, bu yolla da kurulu
ekonomik düzen ayakta tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Böyle bir yaklafl›mla da sosyal ni-
telikli kamusal politikalara, o dönemde geçerli Klasik Liberal olarak da adland›r›-
lan serbest piyasa ekonomisine dayal› kapitalist sistemin yap› ya da iflleyiflindeki
eksiklikleri, aksakl›klar› gidermeye yönelik s›n›rl› bir ifllev yüklenilmifltir. Bu yüz-
den de sosyal politikalar, önceleri daha çok Sanayi Devrimi’ni yaflayan ülkelerde,
iflçi sorunlar›n›n çözümüne iliflkin al›nacak kamusal karar ve uygulamalar› konu
alan bir disiplin olarak alg›lanm›flt›r. Bu ideolojik etkilerin, Sosyal Politika bilim da-
l›na iliflkin olarak o dönemlerde yap›lan ve günümüzde dar olarak nitelendirilen
tan›mlar üzerindeki izlerini bulmak hiç de güç de¤ildir.

Ancak ne var ki daha sonralar›, sosyal nitelikli politikalar›n baflka ekonomik sis-
temlerin geçerli oldu¤u ülkelerde de izlenildi¤i görülmüfltür. Yayg›nlaflan uygula-
malarla, sosyal nitelikli politikalarla belli bir ekonomik düzen ya da bir ülkenin ge-
liflmifllik düzeyi ve hatta yönetim biçimi aras›nda do¤rudan, mutlak bir ba¤ kuru-
lamayaca¤› anlafl›lm›flt›r. Kitab›n›z›n bir sonraki ünitesinde, Sosyal Politikalar›n
Ulusal Kimli¤i ile Evrensel Niteli¤i bafll›¤› alt›nda biraz daha ayr›nt›l› olarak vurgu-
lanaca¤› üzere, farkl› düzen ve sistemlere özgü sosyal politikalar bu bilim dal›na
bir zenginlik kazand›rmakla kalmay›p, ayr›ca evrensel bir konum da vermifltir. 

Konular›n›n giderek özgünleflip, ço¤almas›, bu politikalar›n özel bir disiplin
çerçecesinde irdelenmesini gerektirmifl ve böylece sosyal nitelikli politikalar› konu
alan yeni bir sosyal bilim dal› do¤mufltur.

Prof. Wilhelm Heinrich R‹EHL (1823-1897) taraf›ndan Sozialpolitik olarak ad-
land›r›lan bu sosyal bilim dal›, Alman bilimsel literatüründe ilk kez 19. yüzy›l son-
lar›nda yer almaya bafllar (Tuna ve Yalç›ntafl, 1981, s: 21). Bu bilim dal›n›n kuram›
ise 20. yüzy›l’›n bafllar›nda yine Alman bilim adamlar› Adolf WAGNER (1835-1917)
ve Sozialpolitik adl› kitab› 1911 y›l›nda yay›mlayan Otto V. ZWIDINECK SUDEN-
HORST taraf›ndan oluflturulmufltur (Erkul, 1988, s: 1). Sosyal Politika, kuramsal ni-
telikte bir bilim de¤ildir, yarat›lan ilkeler do¤rultusundaki uygulamalar bu bilim
dal›na deneysel (amprik) bir boyut da kazand›r›r.
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Sosyal olarak nitelendirilen
politikalar ilk kez, Sanayi
Devrimi’ni yaflayan ülkelerde
izlenmeye bafllanm›flt›r. Bu
nedenle de önceleri, Sanayi
Devrimi’nin yaflan›ld›¤›
ülkelerde kurulu ekonomik
düzen ile bu politikalar
aras›nda bir iliflki
aranm›flt›r.

Sosyal Politika belli bir
ekonomik düzene,
geliflmifllik düzeyine ya da
yönetim biçimine ba¤l› bir
bilim dal› olarak görülemez.

Sosyal Politika, sosyal
nitelikli, göreli olarak genç
bir disiplin, yani bir bilim
dal›d›r. Bilimsel rüfltünü
kan›tlay›ncaya dek konular›,
kendisinden daha önce
do¤up, geliflmifl baflka
sosyal bilim dallar› 
kapsam›nda görülüp, 
irdelenmifltir. 
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Konular› insana iliflkin ve toplumla ilgili oldu¤u için Sosyal Politika sosyal nite-
likli bir disiplin, yani bilim dal› olarak kabul edilir. Göreli olarak genç bir bilim da-
l›d›r. Bu yüzden de bilimsel rüfltünü kan›tlay›ncaya dek konular›, kendisinden da-
ha önce do¤up, geliflmifl baflka sosyal bilim dallar› kapsam›nda aran›p, irdelenmifl-
tir. Bu yüzden de Sosyal Politika, uzunca bir süre uluslararas› literatürde kendisine
yak›n sosyal bilimleri ça¤r›flt›ran farkl› adlarla yer alm›flt›r.

Örne¤in Sosyal Politika bilim dal› Fransa’da, Ekonomi bilmi ile ba¤lant›l› görü-
lerek Sosyal Ekonomi, ya da Toplumsal Ekonomi (Economie Sociale) olarak adlan-
d›r›lm›flt›r. Sosyal Politika’n›n baz› konular› Anglo-Sakson literatüründe de, üretim
faktörlerinden birisi olan iflgücü üzerinde odaklan›larak Çal›flma Ekonomisi (Eco-
nomie du Travail, Labor Economics) bafll›¤› alt›nda ifllenilmifltir. ABD’de ise bu bi-
lim dal›n›n baz› konular›na, Endüstri ‹liflkileri, Çal›flma ‹liflkileri (Industrial Relati-
ons, Labor Relations) olarak ifade edilen ve konular› daha çok örgütlü iflçi, iflveren
ve devlet iliflkileri yörüngesinde yap›lanan bir disiplin çerçevesinde yer verilmifltir.
Yine literatürde Sosyal Politika’n›n baz› konular›n›n Kamu Politikas› (Government
Policy) ya da Sosyal Refah (Social Welfare) olarak adland›r›lan disiplinlere de ko-
nu olabildi¤i görülür. Ancak, bu bilim dal›na iliflkin terminolojik farkl›l›klar, günü-
müzde giderek azalmaktad›r. Özellikle, Avrupa Birli¤i’nin, resmi belgelerinde Sos-
yal Politika (Social Policy, La Politique Social) teriminin kullan›m› yönündeki ka-
rar›, üye ülkeler aras›ndaki terminolojik farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›na yol aç-
makla kalmam›fl, ayn› zamanda bu terime evrensel bir nitelik de kazand›rm›flt›r
(Erkul, 1994 s: v-v›››).

Uluslararas› literatürde yaflanan ve giderek azald›¤›n› belirtti¤imiz bu termino-
lojik farkl›laflman›n, yabanc› dillerden yap›lan çeviriler yoluyla ulusal literatürümü-
ze de tafl›nd›¤›n› görürüz. Nitekim Sosyal Politika’n›n baz› konular›; Sosyal ‹ktisat,
Toplumsal ‹ktisat, Sosyal Ekonomi, Toplumsal Ekonomi, Çal›flma Politikalar›, Ça-
l›flma Ekonomisi, Endüstriyel ‹liflkiler gibi disiplinler içinde yer alabilmektedir. Bu
bilim dal›n› adland›ran sözcüklerin dilimizdeki eski ve yeni ifade biçimleri bu fark-
l›laflmay› daha da ço¤altmaktad›r.

Sosyal Politika bilim dal› ile ülkelerin ekonomik düzeni, geliflmifllik düzeyi ve yönetim bi-
çimi ile aras›nda neden do¤rudan bir iliflki kurulamaz?

SOSYAL POL‹T‹KA B‹L‹M DALININ ÖNEM‹
Sosyal nitelikli politikalar›n öne ç›kmas›yla bu politikalar› konu alan Sosyal Poli-
tika bilim dal› da özel bir de¤er kazanm›flt›r. Bu politikalar›n yaflad›¤›m›z dönem-
de önem kazanmas›n›n nedenlerini ayr› bafll›klar alt›nda toplayarak aç›klamaya
çal›flal›m.

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin 
Say›sal Çoklu¤u
Günümüzde bir çok ülkede nüfus ço¤al›rken, birikimler baflka bir deyiflle tasarruf-
lar ile geleneksel dayan›flma ve yard›mlar yetersiz kalmakta, modern toplumlarda
korunma gereksinimi giderek daha çok duyulmaktad›r. Bu ve bir önceki bafll›k al-
t›nda de¤inilen baflka nedenlerle sosyal politikalar›n kapsam› nicelik yönünden sü-
rekli genifllemekte ve Sosyal Politika bilim dal› konu ald›¤› kesimlerin say›sal çok-
lu¤u nedeniyle giderek önem kazanmaktad›r. 

Endüstrileflmifl ülkeler de, yaln›zca çeflitli ba¤›ml› statülerle istihdam edilenle-
rin say›lar›, ekonomik yönden aktif nüfus içinde giderek daha büyük oranlarla
yer almaktad›r. Günümüzün sanayileflmifl ülkelerinde, özel ve kamu kesimlerin-
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Prof. Wilhelm Heinrich R‹EHL
(1823-1897) taraf›ndan
Sozialpolitik olarak
adland›r›lan Sosyal Politika
bilim dal›, ilk kez 19. yüzy›l
sonlar›nda Alman bilim 
literatüründe yer almaya
bafllar.

Sosyal Politika, konu ald›¤›
politikalar›n kapsam›nda
bulunan kiflilerin say›sal
çoklu¤u nedeniyle önem ka-
zan›r.
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de iflçi, memur yada baflka statülerle çal›flanlar›n, toplam istihdam içindeki pay-
lar› %90’lara ulaflm›flt›r (Labour Foce Statatistics, OECD, 2000-2001). Bu alanda
yap›lm›fl olan araflt›rmalar›n bulgular›, endüstrileflmenin ilerleyip, yayg›nlaflma-
s›yla birlikte geliflmekte olan ülkelerde de benzer bir geliflmenin yaflan›laca¤›n›
göstermektedir.

Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n yan›s›ra, Sosyal Politika’n›n kapsam›na gi-
ren sosya-ekonomik yönden güçsüz olan kesimleri aile üyeleri ile birlikte düflü-
necek olursak, bu politikalar›n toplumun çok büyük bir bölümünü do¤rudan il-
gilendirdi¤i ortaya ç›kar. Çevrenin ve tüketicinin korunmas›n› öngören politikalar
göz önünde tutulacak olursa, Sosyal Politika bilim dal›n›n konu ald›¤› kesimlerin
say›sal çoklu¤u nedeniyle ne denli büyük önem tafl›d›¤› daha da somut biçimde
alg›lanabilir.

Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Niteli¤i
Sosyal politikalar, kendilerine konu olan kesimlerin salt say›sal çokluklar› (nicel
özellikleri) nedeniyle de¤il, nitelikleri (nitel özellikleri) nedeniyle de ayr› bir önem
tafl›r. Bir ifl bulup çal›flmak, o ifli elde tutabilmek, yoksullu¤a, ayr›mc›l›¤a, aldat›l-
maya karfl› korunmak, bak›lmak, gözetilmek, geliflebilmek tüm bireyler için ya-
flamsal gereksinimlerdir. Çünkü bir toplumu oluflturan bireyler, ancak böyle bir or-
tam ve bu koflullar alt›nda kendilerine ve topluma olan güven duygular›n›, kiflilik-
lerini gelifltirilebilirler. Yaflad›klar› topluma de¤er katman›n ve bunun karfl›l›¤›n› al-
man›n ö¤üncünü duyarlar. Topluma entegre olarak, toplumu oluflturan bireylerle
daha sa¤l›kl› iliflkiler kurabilirler. Toplumdaki dayan›flma duygusu güçlenir. K›sa-
cas›, toplumsal yaflam içinde bireyler, kendilerini mutlu k›lacak bir yaflam biçimi-
ne kavuflabilirler. Böylece sa¤l›kl› bir toplumun temelleri de at›lm›fl olur.

Bir ülkede nüfusun mikro ve makro ekonomik göstergeler yönünden tafl›d›¤›
önemin de bu ba¤lamda göz ard› edilmemesi gerekir. Çünkü, bir ülkenin en de-
¤erli varl›¤› insan›, en önemli üretim faktörü ise insan gücüdür. Kaynaklar›n en tu-
tumlu ve ak›lc› biçimde de¤erlendirildi¤i günümüzde, insan›n ve insan gücünün
her alanda korunup, gelifltirilmesi bu yüzden her ülke için yaflamsal bir öncelik
tafl›r.

Sosyal politikalara konu olan kesimlerin özelliklerini, bir baflka aç›dan da
de¤erlendirebiliriz.

fiöyle ki önceden de de¤inildi¤i gibi, sosyal politikalar ilke olarak devlet eli ve
denetiminde sürdürülür. Demokratik yönetimlerde ise yasama organ›n› seçmenler,
yani büyük ölçüde sosyal politikalara konu olan kesimler belirler. Bu nedenledir ki,
sosyal politikalara konu olan kesimler bir ülkede siyasal iktidar›n, dolayl› olarak da
siyasal iktidarlar›n izleyece¤i sosyal politikalar›n yönlenip, biçimlenmesinde seçmen
olarak söz sahibidirler. Demokratik yönetimlerde, kamu vicdan› ile benimsenip,
desteklenmedikçe siyasal parti ya da partilerin iktidarda kalamayacaklar› düflünüle-
cek olursa, sosyal politikalara konu olan kesimlerin demokratik yönetimlerdeki et-
kinli¤i daha somut biçimde öne ç›kar. Nitekim bu nedenle günümüzde siyasal par-
tiler gerek seçim bildirgelerinde, gerekse parti ve hükümet programlar›nda, izleye-
cekleri sosyal politikalar› giderek daha çok öne ç›kartmaktad›rlar.

Ayr›ca bu kesimlerin demokratik yönetimlerde siyasal bask› gruplar› olan sen-
dikalar, odalar, birlikler, sivil toplum örgütleri gibi kurulufllar arac›l›¤› ile de izle-
nilen sosyal politikalar üzerinde etkili olabildikleri gözden ›rak tutulmamal›d›r.
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Sosyal Politikalar, 
kendilerine konu olan 
kesimlerin salt say›sal
çokluklar› (nicel özellikleri)
nedeniyle de¤il, nitelikleri
(nitel özellikleri) nedeniyle
de ayr› bir önem tafl›r.



Sosyal Politikalar›n Geliflmifllik Düzeyinin, Sosyal Hukuk
Devleti ‹lkesinin Bir Göstergesi Olmas›
Sosyal devlet ilkesi; herkese, içinde yaflamakta oldu¤u toplumun olanaklar›na
uygun bir yaflam düzeyini sa¤lamakla kendini görevli bilen devlet anlay›fl›n› ifade
eder (Soysal, 1969, s: 234). Sosyal devlet, devletin sosyal bar›fl› ve sosyal adaleti
sa¤lamak amac›yla, sosyal ve ekonomik yaflama aktif olarak kar›fl›m›n› meflru ve
gerekli görür (Özbudun, 1995, s: 22). Bu ilkeyi benimseyen devletler, vatandaflla-
r›n›n sosyal durumlar›n› iyilefltirmek, onlara insan onuruna yarafl›r bir yaflam düze-
yi sa¤lamak, sosyal güvenlik gereksinimlerini karfl›lamak konusunda kendilerini
yükümlü görürler (Gözübüyük, 1986, s: 150). Devletler, bu alandaki yükümlülük-
lerini yeteri ve gere¤ince yerine getirebildikleri ölçüde sosyal bir nitelik kazanabi-
lir ve bu nitelikleri ile ö¤ünebilirler. Bu nedenle, yaflad›klar› toplumlarda bireyleri
tüm olumsuzluklara karfl› koruyacak sosyal politikalar› üretmek ve bu politikalara
ifllerlik kazand›rmak sosyal devlet ilkesini benimseyen devletlerin hiç tart›flmas›z
görev alan›na girer. 

Bir baflka yönden, hiç bir ayr›m gözetilmeksizin toplumun tüm bireylerinin
ekonomik ve sosyal tüm haklara sahip k›l›nmalar›, bu haklar› özgürce kullanabil-
meleri beklenilir. Devletler kendilerini, ancak bu haklar› hukuken güvence alt›na
almakla yükümlü görerek de hukuk devleti ilkesini benimsemifl olurlar. Bu ne-
denle baflta yaflamak olmak üzere, bir devletin vatandafllar›n›n tüm haklar›n› huku-
ki güvence alt›na alm›fl olmas›, hukuk devleti ilkesini benimsenmifl olmas›n›n da
bir göstergesidir. Böyle bir yaklafl›mla; koruma, bak›m ve gözetim gereksinimleri-
nin karfl›lanmas› vatandafllar için bir hak, devlet için de bir görev olacakt›r. 

Yaflad›¤›m›z dönemde bu ilkeler, bir çok devletin anayasalar›nda yer almakta
ve uluslararas› ortamlarda o devletler için bir sayg›nl›k imaj› oluflturmaktad›r. Bu
çerçevede, izlenilen sosyal politikalar›n yayg›nl›¤› ve geliflmifllik düzeyi, o devletin
sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemifl olmas›n›n en güvenilir ölçütü olarak gös-
terilebilir. Sosyal hukuk devleti ilkesinin giderek yayg›n biçimde benimsenmifl ol-
mas›n›n da sosyal politikalar› konu alan Sosyal Politika bilim dal›na önem kazan-
d›rd›¤›n› düflünülebiliriz.

Sosyal Politika bilim dal›na önem kazand›ran bu özellikler, sosyal politikalar›n
salt duygusal, insanc›l ya da ahlaki de¤il, somut ve ak›lc› (rasyonel) gerekçelere
dayal› hedefleri bulundu¤unu aç›k ve somut biçimde ortaya koyar.
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‹zlenilen sosyal politikalar›n
geliflmifllik düzeyi, bir
devletin sosyal hukuk devleti
ilkesini benimsemifl
olmas›n›n en güvenilir
ölçütüdür. 

Sosyal devlet ilkesi:
Herkese, içinde yaflamakta
oldu¤u toplumun
olanaklar›na uygun bir
yaflam düzeyini sa¤lamakla
kendini görevli bilen devlet
anlay›fl›d›r.

Hukuk devleti ilkesi:
Toplumdaki bireylerin hiç bir
ayr›m gözetmeksizin
ekonomik ve sosyal tüm
haklara sahip k›l›nmas›n›,
bu haklar› özgürce 
kullanabilmelerini hukuken
güvence alt›na almakla 
kendini yükümlü gören
devlet anlay›fl›d›r.
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Sosyal Politika bilim dal›n› neden tan›mlamak
gerekir? Sosyal Politika bilim dal›n› tan›mlamak
neden güçtür? 

• Sosyal Politika ile çevresindeki baflka sosyal bi-
lim dallar› aras›ndaki konu ve yaklafl›m farkl›l›k-
lar›n› iyi kavrayabilmek için, bu bilim dal›n› ön-
ce tan›mlamak gerekir.

• Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikalar› konu
al›r. Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerde-
ki anlamlar› Sosyal Politika bilim dal›n› do¤ru
olarak ifade edebilmede yetersiz kal›r. 

• Ayr›ca, Sosyal Politika bilim dal›n›n tan›m›n› olufl-
turan kavramlar›n anlamlar›, tarihsel bir süreç
içinde sürekli ve köklü biçimde de¤iflmifltir. Bu
bilim dal›n›n niteliklerini eksiksiz olarak yans›ta-
bilecek, her dönemde geçerli bir tan›m yapabil-
mek bu nedenle güçtür.

“Devletler ilk kez nerede, hangi dönemde ve çerçeve-

de sosyal nitelikli politikalar izlemeye bafllam›flt›r?”
• Devletler; 18. yüzy›l sonlar›nda önce ‹ngilte-

re’de, daha sonra da Bat› Avrupa ülkelerinde
yaflan›lan Sanayi Devrimi’nin kendine özgü or-
tam ve koflullar› alt›nda, sosyal nitelikli politika-
lar izlemeye bafllam›fllard›r.

• Devletlerin sosyal nitelikli politikalar izlemeye
bafllad›¤› dönemlerde Sosyal Politika, Sanayi
Devrimi ile birlikte do¤an ve giderek ço¤alan ifl-
çi kesiminin ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunma-
s›n› öngören ilkeler, kamusal kararlar ve uygula-
malar çerçevesinde alg›lanm›flt›r. 

Sosyal politikalar›n kapsam› ve konular› günü-
müze dek süregelen dönem içinde hangi neden-
lerle, nas›l de¤iflmifltir?

• Özellikle yak›n geçmiflimizde teknolojik, demog-
rafik, hukuki, toplumsal, siyasal alanlarda yaflanan
pek çok olay ve oluflum, izlenilen sosyal politika-
lar›n kapsam ve konular›na daha önceki dönem-
lere göre çok daha farkl› boyutlar kazand›rm›flt›r.

• ‹flçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n yan›s›ra, h›zla ge-
liflen hizmet ve kamu kesimlerinde ba¤›ml› statü-
ler alt›nda çal›flanlar ile ekonomik yönden güçsüz
ve bir ifl bulup çal›flabilme olanaklar› toplumun
baflka bireylerine göre daha s›n›rl› olan ya da bu
olanaktan tümüyle yoksun bulunan kesimler de
bu politikalar›n kapsam› içinde yer alm›fllard›r.

• Sosyal politikalar›n kapsam›ndaki sürekli geniflleme,
konular›n›n da zamanla ço¤almas›na yol açm›flt›r.

• Sosyal politikalar›n konular›; ifl iliflkileri ve yaflam›
ile s›n›rl› olmaktan ç›k›p, toplumdaki tüm bireyle-
rin yaflamlar› boyunca ve hatta öldükten sonra bile
sorumluluklar›n› üstlenen bir çeflitlilik kazanm›flt›r.

Sosyal Politika bilim dal› nas›l tan›mlanabilir?

• Sosyal Politika; toplumun ba¤›ml› çal›flan, eko-
nomik yönden güçsüz ve özel olarak esirgen-
mesi gereken kesimlerinin korunmalar›n› ön-
gören politikalar› konu alan bir sosyal bilim
dal› olarak tan›mlanabilir. 

• Sosyal Politika’y›, bireylerin gerek ifl ve gerekse
toplumsal yaflamlar› içinde karfl›laflt›klar› ya da
karfl›laflabilecekleri tüm olumsuzluklara karfl› ko-
runup, gerekti¤inde ise bak›l›p, gözetilmelerini
öngören politikalar› üreten, sorgulayan ve uygu-
layan sosyal bilim dal› olarak da tan›mlayabiliriz.

Sosyal Politika bilim dal› ile kurulu siyasal ve
ekonomik düzen aras›nda bir iliflkisi kurulabilir
mi? Bu bilim dal›n›n akademik temelleri ne za-
man, kimler taraf›ndan, hangi ülkede at›lm›flt›r?

• Sosyal Politika bir ülkenin salt ekonomik düzeni-
ne, geliflmifllik düzeyine ya da yönetim biçimi
do¤rudan ba¤l› bir bilim dal› olarak irdelenemez.

• Sosyal Politika bilim dal›n›n akademik temelleri
Alman bilim adamlar› taraf›ndan Almanya’da, 19.
yüzy›l’›n sonlar›nda at›lm›flt›r.

• Sosyal Politika göreli olarak genç bir disiplindir.
Bilimsel rüfltünü kan›tlay›ncaya dek konular›, ken-
disinden daha önce do¤up, geliflmifl baflka sosyal
bilim dallar› kapsam›nda görülüp, irdelenmifltir.

• Bu bilim dal›n› ifade eden Sosyal Politika ad›,
özellikle Avrupa ülkelerinde benimsenerek, bi-
limsel literatüre yerleflmifltir. 

Sosyal Politika bilim dal›na önem kazand›ran

özellikleri nelerdir?
• Sosyal Politika, konu ald›¤› politikalar›n kapsa-

m›nda bulunan kesimlerin salt say›sal çokluklar›
nedeniyle de¤il, nitelikleri nedeniyle de önem
tafl›r.

• Sosyal devlet ilkesi; herkese, içinde yaflamakta
oldu¤u toplumun olanaklar›na uygun bir yaflam
düzeyini sa¤lamakla kendini görevli bilen devlet
anlay›fl›n› ifade eder. Toplumdaki bireylerin hiç
bir ayr›m gözetmeksizin ekonomik ve sosyal tüm
haklara sahip k›l›nmalar›n›, bu haklar› özgürce
kullanabilmelerini hukuken güvence alt›na al-
makla kendini yükümlü gören devlet hukuk dev-
leti ilkesini benimsemifl say›l›r. 

• ‹zlenilen sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi,
bir devletin sosyal devlet ilkesini benimsemifl ol-
mas›n›n da bir ölçütü olarak gösterilebilir.
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1. Sosyal Politika, hangi tarihsel olay›n kendine özgü
koflullar› alt›nda do¤up geliflmifl bir sosyal bilim dal›d›r?

a. Frans›z Devrimi
b. Rönesans ve Reform 
c. Sanayi Devrimi
d. I.Dünya Savafl›
e. 1929 Ekonomik Bunal›m›

2. Devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izle-
meye bafllad›¤› dönemde, bu politikalar›n kapsam›na
kimler giriyordu? 

a. Çocuklar ve gençler
b. Ba¤›ml› statü alt›nda çal›flanlar
c. Ekonomik yönden güçsüz olanlar
d. ‹flçi statüsünde çal›flanlar
e. Kad›n iflgücü

3. Sanayi Devrimi’nin hangi ülkede ve hangi dönemde
bafllad›¤› kabul edilir?

a. ‹ngiltere’de, 18. yüzy›l bafllar›nda
b. ‹ngiltere’de, 18. yüzy›l sonlar›nda
c. Fransa’da, 18. yüzy›l ortalar›nda
d. Almanya’da, 19. yüzy›l’›n ilk yar›s›nda
e. Almanya’da, 19 yüzy›l ortalar›nda

4. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal politikalara do¤ru-
dan konu olan kesimler kapsam›nda yer almaz?

a. Sakat ve eski hükümlüler
b. Ba¤›ml› statü alt›nda çal›flanlar
c. Kamu görevlileri
d. Çocuk ve kad›n iflgücü
e. Bir sanayi iflletmesinin sahibi

5. Afla¤›daki ba¤›ml›l›klardan hangisi çal›flan›n, iflin ya-
p›lmas›, yürütüm biçimi ve koflullar› yönünden çal›flt›-
rana tâbi olmas›n› ifade eder?

a. Teknik 
b. Hukuki 
c. Mali 
d. Ekonomik 
e. Sosyal 

6. Sosyal Politika’n›n bir sosyal bilim dal› olarak aka-
demik temelleri hangi ülkede at›lm›flt›r?

a. ‹ngiltere
b. Fransa
c. Almanya
d. ABD
e. ‹talya

7. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal hukuk devleti ilkesi-
ne biçim veren bir etkendir?

a. Sosyal politika alan›ndaki bas›l› çal›flmalar›n
çoklu¤u

b. Sanayinin geliflme h›z›
c. Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n çoklu¤u
d. Ölüm oranlar›n›n azl›¤›
e. Sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi

8. Afla¤›dakilerden hangisinin, “ba¤›ml› statü alt›nda”
çal›flt›¤› söylenebilir?

a. Serbest meslek sahipleri
b. Esnaf ve sanatkarlar
c. ‹flçiler
d. Avukatlar
e. Toprak sahibi çiftçiler

9. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal politikalar›n göreli
yeni say›labilecek konular›ndan biri de¤ildir?

a. Ayr›mc›l›¤›n engellenmesi
b. Tüketicinin korunmas›
c. Yer ve su alt›nda çal›flt›rma yasaklar›
d. Sakat ve eski hükümlülerin istihdam›
e. Yafll›lar›n bak›m ve gözetimi

10. Afla¤›dakilerden hangisinin, sosyal politikalar›n
önem kazanmas›nda rolü olmam›flt›r?

a. 1. ve 2. Dünya Savafl›
b. Ekonomik entegrasyon süreci
c. ‹flgücü hareketlilikleri
d. Sovyetler Birli¤i’nin Da¤›lmas›
c. 1929 Ekonomik Bunal›m›

Kendimizi S›nayal›m
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Yeni hükümet IMF karfl›s›nda ilk s›nav›n› bugün vere-
cek. Türkiye’ye dün gelen uluslararas› Para Fonu (IMF)
Avrupa Birinci Bölge Direktörü Michael Deppler ile Tür-
kiye Masas› fiefi Juha Kahkonen bugün hükümet yetki-
lileri ile görüflmelerde bulunacak. Görüflmelerde a¤›rl›¤›
ise “sosyal boyut” konusunun oluflturmas› bekleniyor.
Yeni hükümet her f›rsatta program›n sosyal boyutu ol-
mad›¤›n› ve bu nedenle baz› konularda IMF ile anlaflma
sa¤lanarak programda baz› revizyonlarda bulunacakla-
r›n› belirtmifllerdi.

Kaynak: Yukar›daki haber metninde yer alan “sosyal
boyut” kavram›, Sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi-
ni ifade eden bir yaklafl›m› ortaya koymaktad›r.

Düflünce Tarz› ve Kültür Modeli Olarak Bilim

“...en uzaklara, evrende ulaflabilece¤imiz en büyük me-
safelere kadar ulaflabildik, bilimin en temel sorunlar›na
el atabildik... At›lm›fl olan ad›mlara bakt›¤›m›z zaman...
bilimin temelinde yatan fleyin... bütün insanlar›n pay-
laflt›¤› ak›l ve sa¤duyu oldu¤u görülür.
Burada vurgulanmas› gereken bir kaç nokta... var:...
yeni bir fley ö¤rendi¤imiz zaman,... baflka konularda
eksikliklerimiz veya yanl›fl bildi¤imiz fleyler oldu¤u...
ortaya ç›kar, bu bir. Bir de gözlemleri... ve bunlardan
ç›kan teorik sonuçlar› tart›fl›rken, sürekli bir hata pay›n-
dan söz ederiz... yani yanl›fl yapabiliyoruz... yapt›¤›m›z
fleylere sonuna kadar inanm›yoruz; bunun neresi yan-
l›fl, neresi çeliflkili buna bak›yoruz. Burada say›n Boz-
kurt Güvenç’in “Mant›k ve Metod” adl› kitab›nda çok
güzel flekilde konmufl bir ibare var... “yanl›fll›k yapmak,
bilimin flan›ndand›r” diyor, yani bilimin özünde var bu...
Daha da temel bir özelli¤i var bilimin. Bilim bir içerik-
ten söz ediyor ve bu içeri¤e nas›l ulafl›laca¤›n›, o içerik-
ten nas›l söz edece¤ini, nas›l sonuç ç›karaca¤›n› olduk-
ça aç›k bir flekilde belirleyen bir yöntemi var... Bu özel-
li¤in bütün yararl›, üretken, entelektüel faaliyetlerde
paylafl›lan bir fley olmas›. Bir içerikten söz etmeniz la-
z›m; bu içerik do¤a bilimleri için do¤a ve evren... sos-
yal bilimler için ise insan ve toplum. Bundan en son çö-
zümde basit olan ve sa¤duyuya dayanan kurallarla, ak›l-
la sözediyorsunuz ve bu ak›l yürütme kiflisel de¤il; ya-
ni baflka gözlemciler, baflka deneyciler, o deneyleri ve
gözlemleri tekrar edebilirler... Yöntemler üzerinde her-
kes anlafl›yor ve ayn› sonuçlar› bulacaklar; bu nedenle
de bilimin kiflisel olmayan bir taraf› vard›r. Söz konusu
etti¤iniz içeri¤e at›fla üretti¤iniz bilgiyi paylafl›yorsunuz
ve bu , sizin kiflisel de¤erlerinizden ba¤›ms›z. Tabi-
i bunun önemli bir parças› da yan›lman›n, yanl›fll›¤›n
kabulü ve hatta, bütün bu faaliyet önemli bir fonksiyon
sahibi olmas›.
Bunun sonucu olarak, bilim gözüyle dünyaya bakt›¤›-
n›z zaman, insan›n do¤al bir teslimiyeti oluyor... Ama
bu teslimiyet, bir kölelik, bir ba¤›ml›l›k de¤il; tam tersi-
ne insan› özgürlefltirici bir fley... bence, bilimin yaklafl›-
m› de¤iflen ölçülerde her tür üretken, kültürel faaliyet-
te de var. ‹nsan›n maddi olarak vaya kültürel olarak bir
fley üretmesi için, akl›n›, sa¤duyusunu kullanmas› ge-
rekli... Bilimin... üretken bütün entellektüel faaliyetle-
rin de bir parças›, çok öz, merkezi bir parças› olmas›
gerekir.

Yaflam›n ‹çinden Okuma Parças›

EkonomiAKŞAM

ekonomi@aksam.com.tr Pazartesi, 2 Aral›k 2002

”

“
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...toplum ..., e¤er bilimi ve bilim yöntemini e¤itime te-
mel almazsa, kendi entellektüel potansiyelini israf et-
mifl olur. Bu bak›mdan, bilimin bilimsel düflüncenin
e¤itime merkez al›nmas›, kan›mca, çok önemli...
Konuflmam› birkaç al›nt› ile bitirmek istiyorum. Gali-
le’nin ne yapay›m ki dönüyor sözü. Rivayet odur ki,
Galile, bunu mahkeme önünde bilimsel görüfllerini ge-
ri almak, piflmanl›k belirtmek zorunda kal›nca söyle-
mifl. Söyleyip söylemedi¤i de aç›k de¤il, fakat bence bu
söz çok daha derin bir fleyi ifade ediyor... biz baksak
da, bakmasak da dünya dönüyor, dünyan›n bütün ni-
metleri, bütün imkanlar› orada. Bunun için, dünyaya
bakmak gerekir ve e¤itim denen fleyin dünyaya bakma-
y› ö¤retmesi gerekir. Yunus Emre’nin benim en çok
sevdi¤im bir dörtlü¤ünü okumak istiyorum:

Bu dünya bir gelindir

Yeflil, k›z›l donanm›fl,

‹nsan, böyle geline

Bakar bakar doyamaz.

Son olarak da Atatürk’ün bir sözünü söylemek istiyo-
rum... Atatürk’ü tekrar etmek laz›m diye söylemiyo-
rum, çünkü biraz önce elefltirdi¤im, ritüel bir davran›fl
o. Bu söz, kelimesi kelimesine, gerçekten do¤ru ve
çok önemli, her kelimesinin a¤›rl›¤› olan bir söz, onun
için söylüyorum.

Hayatta en hakiki mürflit ilimdir.”

Kaynak: Yukar›daki metin; Prof.Dr.M.Ali Alpar’›n (TÜ-
BA Asli üyesi, ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi) Türkiye Bilimler Akademisi’nin, 2-3 Aral›k 1994
günlerinde, TUB‹TAK “Feza Gürsey” konferans salo-
nunda düzenlemifl oldu¤u Bilimsel Toplant› Serileri ad-
l› etkinliklerinden ikincisi olan “Bilim ve E¤itimi” konu-
lu toplant›s›nda sundu¤u Aç›l›fl Bildirisi metninden al›n-
m›flt›r. Metin k›salt›labilmesi için kullan›lan italik harfler

ünitenin yazar›na aittir. Metnin tamam› için bak›n›z: Bi-

lim ve E¤itim, Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel

Toplant› Serileri: 2, (1994) Ankara: TÜBA Yay›nlar›, s:
11-16.

1. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Termi-
noloji ve Temel Kavramlar” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

2. d Sosyal politikalar›n ilk izlenmeye bafllad›¤› dö-
nemlerde, salt iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar yer
al›yordu. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Kapsam›” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Termi-
noloji ve Temel Kavramlar” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

4. e Bir sanayi iflletmesinin sahibi göreli ekonomik
üstünlü¤ü nedeniyle sosyal politikalara do¤ru-
dan konu olmaz. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabil-
mek için, “Sosyal Politika Bilim Dal›n›n Kapsa-
m›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

5. a ‹flçinin iflin yap›lmas›, yürütüm biçimi ve koflul-
lar› yönünden iflverene ba¤l› olmas›, iflverene
teknik yönden olan ba¤›ml›l›¤›n› ifade eder. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal Po-
litika Bilim Dal›n›n Kapsam›” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

6. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika Bilim Dal›n›n Akademik Temelleri” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

7. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politikalar›n Geliflmifllik Düzeyinin Sosyal Hu-
kuk Devleti ‹lkesinin Bir Göstergesi Olmas›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. c Toprak sahibi çifçiler, kendi ad ve hesaplar›na
ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu neden-
le hukuki, teknik ve ekonomik yönden bir ifl-
verene ba¤›ml› de¤ildirler. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Sosyal Politika Bilim Da-
l›n›n Kapsam›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

9. c Sosyal politikalar›n kapsam›na önceleri iflçi sta-
tüsü alt›nda çal›flanlar girmifltir. Bu politikalar›n
ilk çal›flma alanlar›ndan birisi de bu kesimin
olumsuz çal›flma koflullar›na karfl› korunmas›-
d›r. Bu nedenle ifl iliflkileri ve yaflam› d›fl›nda
korunma sosyal politikalar›n göreli olarak daha
yeni say›labilecek çal›flma konular›n› oluflturur.
Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika Bilim Dal›n›n Konular›” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

10. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Termi-
noloji ve Temel Kavramlar” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

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

Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki karfl›l›k-
lar›, Sosyal Politika bilim dal›n›n daha çok yaz› ve ko-
nuflma dilindeki alg›lan›fl›n› yans›t›r. Bu ifadeler, Sosyal
Politika bilim dal›n›n tan›mlanabilmesinde çok genel ve
bu nedenle de yetersiz kal›r. Bu yüzden de bu bilim da-
l›n›n konular›n› ve yaklafl›mlar›n› ortaya koyan daha
özel bir tan›m›n yap›land›r›lmas› gerekir.

S›ra Sizde 2

Sosyal Politika’n›n tan›m›n› oluflturan kavramlar ve kav-
ramlara yüklenen anlamlar, tarihsel bir süreç içinde sü-
rekli ve köklü biçimde de¤iflmifltir. Bu nedenle de, bu
bilim dal›n›n niteliklerini eksiksiz olarak yans›tabilecek,
her dönemde geçerli bir tan›m yapabilmek güçtür.

S›ra Sizde 3

Sanayi Devrimi’nin kendine özgü koflullar›, sosyal tari-
hin daha önceki dönemlerinde rastlan›lmayan yeni bir
ifl iliflkisi ve statüsü oluflturmufltur. ‹flçi olarak nitelendi-
rilen bu kiflilerin say›lar› sanayiin ilerleyip, yayg›nlafl-
mas›yla birlikte ço¤alarak, yeni bir toplumsal kesim
do¤mufltur. Ne var ki Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤›
dönemde geçerli klasik liberal ekonomi felsefesi ile hu-
kuki eflitlik ve sözleflme serbestisine dayal› hukuk dü-
zeni önce çal›flma, daha sonra da yaflam koflullar›n›n gi-
derek a¤›rlaflmas›na yol açm›flt›r. Yaflan›lan olumsuz-
luklar, toplumlar›n baflka kesimlerine de yans›yarak bü-
yük çalkant›lar› beraberinde tafl›m›flt›r. Böylece sanayi-
leflen ülkelerde devletler iflçi kesiminin, ifl iliflkileri ve
yaflam›nda korunmas› amac›yla kararlar almaya ve bu
kararlar› yürürlü¤e konulan hukuk kurallar› arac›l›¤› ile
uygulamaya yönelmifllerdir. Bu nedenle Sanayi Devri-
mi, bu bilim dal›n›n do¤up, geliflmesinde bir bafllang›ç
noktas› olarak kabul edilebilir.

S›ra Sizde 4

Kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i asli ve sürekli görev-
leri yapmak üzere memur, sözleflmeli personel ve ge-
çici personel olarak atanm›fl kiflilere “kamu görevlileri”
denir.

S›ra Sizde 5

Sosyal Politika bilim dal›na konu olan sosyal nitelikli
politikalar; ba¤›ml› statüler alt›nda cal›flanlar ile sosyal
ve ekonomik yönden güçsüzleri kapsar.

S›ra Sizde 6

Bir ülkede hiç bir ayr›m gözetilmeksizin tüm bireyler,
yaflamlar› boyunca karfl›laflt›klar› ya da karfl›laflabilecek-
leri risklerinin olumsuzluklar›na karfl› sosyal politikala-
r›n en yayg›n ve etkin araçlar›ndan birisi olan sosyal
güvenlik sistemleri ile korunurlar. Sosyal güvenlik sis-
temleri bu ifllevlerini, sahip olduklar› farkl› tekniklere
dayal› üç temel kurumdan yararlanarak yerine getirir-
ler. Bunlar, sosyal sigortalar, sosyal yard›mlar ve sosyal
hizmetlerdir. Sosyal sigortalar devlet taraf›ndan kurulan
ve iflletilen, zorunlu ve primli bir tekni¤e dayan›r. Sos-
yal sigorta yard›mlar›, sigortal›lar ile sigortal› çal›flt›ran
iflverenlerin ödedikleri primler ile devlet katk›lar›ndan
oluflan bir fondan, götürü olarak karfl›lan›r. Sosyal yar-
d›mlar ve hizmetlerle çal›flmayan ya da çal›flamayan ve
bu nedenle de prim ödeme olana¤›na sahip olmayan
kesimlerin korunulmas› hedeflenir. Gerek sigorta kolla-
r› ve gerekse sosyal yard›m ve hizmetlerle bireyler yan-
l›zca yaflamlar› boyunca korunmaz. Öldükten sonra da
eflleri, çocuklar› ve hatta anne ve babalar› da bu koru-
ma rejimi çerçevesinde kal›r. Bu ba¤lamda beslenebil-
mek için gerekli sütü sa¤layamayan ya da öksüz, yetim
kalm›fl bir çocuktan, kimsesiz bir yafll›ya dek gereksi-
nim içinde olan herkes sosyal politikalar›n ayr›lmaz bir
parças› olan sosyal güvenlik politikalar›n›n kapsam›
içinde yer al›r.

S›ra Sizde 7

Bilimler genel olarak sosyal bilimler, do¤a bilimleri ve
matematik bilimler olmak üzere üç ayr› bafll›k alt›nda
sistematize edilir. ‹nsan bilimleri olarak da adland›r›lan
sosyal bilimler, insanlar›n insan yada toplum ile olan
iliflkilerini inceleyen bir disiplinler toplulu¤udur. Bu di-
siplinler, insan yaflam›n›n ve iliflkilerinin farkl› yönlerini
ele alan çeflitli sosyal bilim dallar›n› oluflturur.

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

Sosyal Politika’n›n, devletlerin sosyal nitelikli politikalar
izlemeye bafllad›klar› dönemlerdeki anlay›fllar› yans›tan
ve günümüzde dar olarak nitelendirilen tan›m›, iflçi sta-
tüsü alt›nda çal›flanlar› kapsar. Oysa ki yaflad›¤›m›z dö-
nemde geçerli yaklafl›mlar sosyal ve ekonomik yönden
güçsüz, özel olarak bak›m ve gözetim gereksinimi du-
yan tüm kesimleri bu politikalar›n kapsam›nda görür.
Bir baflka yönden, Sosyal Politika’n›n dar olarak nitelen-
dirilen tan›m›, kapsad›¤› kesimleri iflverene ya da olum-
suz çal›flma koflullar›na karfl› korumay› öngörür. Buna
karfl›n modern sosyal politika anlay›fl›n› ifade eden genifl
tan›m ekonomik yönden güçsüz, özel olarak bak›m ve
gözetim gereksinimi duyan kesimlerinin karfl›laflt›klar›
ya da karfl›laflabilecekleri tüm olumsuzluklara karfl› ko-
runmalar›n› öngörmektedir. 

S›ra Sizde 9

Sosyal politikalar belirli bir ekonomik düzene ya da bir
ülkenin geliflmifllik düzeyine ba¤lanarak irdelenemez.
Bir ülkenin yönetim biçimi ile de aras›nda do¤rudan bir
ba¤ kurulamaz. Çünkü, ulusal kimliklerinde ya da ge-
liflmifllik düzeylerinde farkl›l›klar bulunsa da her ülke-
nin kendine özgü sosyal politikalar› bulunur. 

Erkul, ‹. (1994). Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkile-

ri Terimleri Sözlü¤ü (Türkçe-‹ngilizce-Almanca).

Eskiflehir: Anadolu Üniversitesi, Yay›n No: 8038, ‹k-
tisadi ve ‹dari  Bilimler Fakültesi Yay›n No: 103.

Duverger, M. (1990). Medodoloji aç›s›ndan sosyal bi-

limlere girifl (çev. Oskay Ü). Ankara: Bilgi Yay›nlar›
No: 4.

Talas, C. (1981). Toplumsal Politika’ya Girifl. Ankara: S
Yay›nlar›.
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Sosyal Politika ‹le 
Sosyal Politika’ya Yak›n 
Bilim Dallar› Aras›ndaki
Yaklafl›m Farkl›l›klar›

Bir önceki ünitede Sosyal Politika’n›n konular› tarihsel bir süreç çerçevesinde ele
al›narak ifllenilmifl, daha sonra bu bilim dal›na özgü bir tan›m verilerek Sosyal Po-
litika’n›n akademik kimli¤i üzerinde durulmufltu. Bu ünite de önce Sosyal Politi-
ka bilim dal›na konu olan politikalar›n baz› özellikleri aç›klanacakt›r. Ünitenin
ikinci ana bafll›¤› alt›nda ise, Sosyal Politika ile ayn› ya da benzer konular› olan
baflka sosyal bilim dallar› aras›ndaki yaklafl›m farkl›l›klar› örneklendirilerek orta-
ya konulacakt›r. Böylece, Sosyal Politika’ya iliflkin olarak bir önceki ünite metnin-
de size verilen kuramsal bilgiler tamamlanm›fl olacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Sosyal politikalar hangi kurum ve kurulufllarca tafl›n›r?
Sosyal politikalar ulusal ve uluslararas› ba¤lamda neden ve nas›l ayr›m-
laflt›r›labilir?
Sosyal politikalarla var›lmak istenilen hedeflere nas›l ulafl›labilir?
Sosyal politikalar hangi kaynaklardan finanse edilir?
Sosyal Politika ile Ekonomi, Hukuk, Endüstri ‹liflkileri ve ‹nsan Kaynaklar›
Yönetimi disiplinleri aras›nda nas›l bir iliflki bulunur?

N
N
N
N
N
N
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• SOSYAL POL‹T‹KALARIN BAZI ÖZELL‹KLER‹
• Sosyal Politikalar›n Kamusal Niteli¤i
• Sosyal Politikalar›n Ulusal Kimli¤i ve Uluslararas› Kaynaklar›
• Sosyal Politikalar›n Araçlar›
• Sosyal Politikalar›n Finansman›

• SOSYAL POL‹T‹KA ‹LE SOSYAL POL‹T‹KA’YA YAKIN SOSYAL B‹L‹M DALLARI
ARASINDAK‹ YAKLAfiIM FARKLILIKLARI
• Sosyal Politika ve Ekonomi
• Sosyal Politika ve Hukuk
• Sosyal Politika ve Endüstri ‹liflkileri
• Sosyal Politika ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi

Örnek Olay

Bilgi Ça¤›nda Yönetim ve Teknik Rasyonellik
“Bir sanayi flirketinin genel müdürü ve ayn› zamanda bir kültür vakf›nca kuru-
lan senfoni orkestras›n›n yönetim kurulu baflkan›, o ay›n konseri olan Schubert’in
Bitmemifl Senfonisi’ne gidemedi¤inden, yerine flirketin verimlilik uzman›n› gönde-
rir. Ertesi hafta verimlilik uzman›ndan bir teflekkür ve de¤erlendirme raporu al›r.
Rapor flöyledir: “Say›n Genel Müdürüm, 4 obuac›, konserin önemli bir zaman di-
liminde bofl oturmufllard›r. Bunlar›n say›s› azalt›larak, di¤erlerinin konsere daha
çok katk›s› sa¤lanmal›d›r. 12 kemanc› ayn› anda, ayn› hareketi yapmakta, ayn›
notalar› seslendirmektedir. Burada da personel tasarrufu yap›lmas›n› fliddetle tav-
siye ediyorum. Özellikle 16’l›k notalar›n çal›nmas› oldukça gereksizdir. Çünkü iz-
leyiciler 8’lik notalarla, 16’l›k notalar aras›ndaki fark› an›nda hissedememektedir-
ler. Dolay›s›yla 8’lik notalarla eser icra edilmeli, yüksek ücretli keman ustalar› ye-
rine stajyerler kullan›larak masraflar düflürülmelidir. Yayl› sazlarla ifllenen pasaj-
lar›n, nefesli sazlarla tekrar›n›n yol açt›¤› gereksiz düplikasyonlar önlenebilir.
Böylece 2 saatlik konser de 20 dakikaya inmifl olur. E¤er Schubert bütün bunlar›
bilmifl olsayd› bitmemifl senfoni, bitmifl olurdu. Sayg›lar›mla.” Endüstri toplumun-
daki yönetim anlay›fl›na ve insana bak›fl aç›s›na bakt›¤›m›zda bu hikaye, bunu ol-
dukça iyi bir flekilde bize ifade etmektedir.”

Kaynak: Belki ço¤unuzun bildi¤i yukar›daki öykü, Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikas› taraf›ndan 29 Ekim - 2 Kas›m 1997 günleri aras›nda düzenlenen bir
seminerin “Bilgi Ça¤›nda ‹nsan Kaynaklar›” adl› oturumunda, Prof.Dr.Haluk
Erkut taraf›ndan sunulan bildiri metininden aynen aktar›lm›flt›r. Metnin tama-
m› için bak›n›z: Üçüncü Bin Y›la Girerken De¤iflim 97 (1997). ‹stanbul: MESS ya-
y›nlar›, s. 222.
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SOSYAL POL‹T‹KALARIN BAZI ÖZELL‹KLER‹
Sosyal Politika bilim dal›na konu olan politikalar baz› özellikler tafl›r. Bu özellikle-
rin bafll›calar›n› ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak aç›klamaya çal›flal›m. 

Sosyal Politikalar›n Kamusal Niteli¤i
Sosyal Politika, ilke olarak devletlerce sürdürülen sosyal nitelikli politikalar› konu
alan bir bilim dal›d›r. Çal›flma alan›na devletce kamu yarar› gözetilerek yap›lan mü-
dahaleler girer. Bu nedenle ekonomi politikalar›, maliye politikalar›, d›fl ticaret po-
litikalar›, tar›m politikalar›, ulusal savunma politikalar› gibi sosyal politikalar da
devlet eli ile ve denetimi alt›nda izlenir. Sosyal politikalar›n oluflma, sorgulanma,
yap›lanma aflamalar›nda; meslek kurulufllar›, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gi-
bi kurulufllar demokratik yönetimlerde hiç kuflkusuz önemli bir rol oynarlar. Bu
kurulufllar, sosyal politikalar›n yönlenip biçimlenmesinde büyük ölçüde etkili olur-
lar. Ancak Sosyal Politika bilim dal›na konu olan politikalar devlet taraf›ndan uy-
gulan›r ve denetlenir. Sosyal devlet ilkesini benimsemifl olman›n da do¤al bir ge-
re¤i olan bu özellik, sosyal politikalara kamusal bir nitelik kazand›r›r.

Sosyal politikalar› devletin yasama, yürütme ve yarg› organlar› tafl›r. Ancak;
unutulmamal›d›r ki yerel yönetimler ile kar amac› gütmeyen gönüllü kurulufllar sos-
yal politikalar›n uygulanmas› yönünden giderek ço¤alan bir önem kazanmaktad›r.

Yaflad›¤›m›z dönemde, özellikle yerel yönetimlerin hemen hemen tüm ülkeler-
de önemli bir güce sahip olduklar› gözlenmektedir. Güçlü finansman yap›lar›, sun-
duklar› hizmetlerin yayg›nl›¤› ve etkinli¤i, bu birimlere küçümsenemeyecek bir üs-
tünlük kazand›rmaktad›r. Bu özellikleri ise, yerel yönetimlerin görev ve sorumlu-
luk alanlar› ile buna ba¤l› ifllevlerini ço¤altmaktad›r. Bu yüzden de günümüzde ye-
rel yönetimler taraf›ndan sürdürülen sosyal içerikli politikalar, sosyal politikalar›n
eksikliklerini, boflluklar›n› doldurmaktad›r. Devletin ekonomik ve sosyal yaflam
içindeki yerinin liberal ekonomi politikalar›n›n öne ç›kt›¤› pek çok ülkede daral-
mas›, günümüzde yerel yönetimlerin izledikleri sosyal boyutlu politikalara ayr› bir
önem kazand›rm›flt›r. Bu ülkelerde, genel bütçe içinde sosyal politikalar›n finans-
man› için ayr›lan paylardaki azalmaya karfl›n, giderek güçlenen yerel yönetim büt-
çelerinden sosyal politikalar›n finansman› için ayr›lan paylarda gözlenen ço¤alma
da bu düflünceleri do¤rulamaktad›r.

Geçen yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, kar amac› gütmeyen gönüllü kurulufllar da
pek çok ülkede sosyal nitelikli politikalar› tafl›yan kurulufllar aras›na kat›lm›flt›r.
Günümüzde kamu ve özel sektörlerin yan›nda giderek etkinleflerek art›k üçüncü
bir sektör olarak da alg›lanan bu kesim, kamusal sosyal politikalar› destekleyerek
güçlendirmektedir.

Toplumun tüm karar üniteleri sosyal nitelikli politikalar izleyebilirler. Bu ba¤-
lamda örne¤in; iflletmelerin, siyasal partilerin, sendikalar›n, gönüllü kurulufllar›n
da kendilerine özgü sosyal hedefleri ve bu hedeflere ulaflabilme yolunda çal›flma-
lar›, yani izledikleri sosyal boyutlu politikalar› olabilir. Ancak bu politikalar, ifllet-
me ya da örgüt odakl›d›r. Bunlar›n sentezi, sistematize edilebilmesi güçtür. Bu po-
litikalar›, örgütler sosyal politikas› ya da iflletme sosyal politikas› alt bafll›klar› alt›n-
da, Sosyal Politika’n›n özel konular› olarak irdelemek daha uygun olur. 

Örgüt ya da iflletme odakl› sosyal boyutlu politikalar; Sosyal Politika alan›nda yaz›lm›fl
olan baz› kitaplarda, Örgütler Sosyal Politikas› ve ‹flletme Sosyal Politikas› bafll›klar› alt›n-
da ifllenilmektedir (Erkul, Altan ve Gerek, 1987, s: 145-187).
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Sosyal Politika, sosyal 
nitelikli kamusal politikalar›
konu alan bir sosyal bilim
dal›d›r. Yerel yönetimler ile
kar amac› gütmeyen gönüllü
kurulufllar›n izleyecekleri
sosyal içerikli politikalar,
sosyal politikalar› 
destekleyerek, güçlendirir.



Sosyal Politikalar›n Ulusal Kimli¤i ve Uluslararas› Kaynaklar› 
Sosyal politikalar›n konular›, kapsam› ve geliflmifllik düzeyleri aç›s›ndan ülkeler
aras›nda da hiç kuflkusuz farkl›l›klar vard›r. Çünkü her ülkenin ekonomik ve sos-
yal yap›s›n›n, yürürlükteki anayasa kurallar›nca s›n›rlar› çizilmifl kurulu hukuk dü-
zeninin, ekonomik geliflmifllik düzeyinin ve yönetim biçiminin o ülkenin sosyal
politikalar› üzerinde izleri bulunur. Örne¤in; serbest piyasa ekonomisi koflullar›n›n
ya da merkezi planlaman›n geçerli oldu¤u ve yahut da ekonomik yönden geliflmifl
ülkeler ile geliflmemifl ülkeler aras›nda baz› farkl›l›klar›n olabilece¤i aç›kt›r. Yine
bu ba¤lamda nüfusun demografik özelliklerinin, aile yap›s›n›n, geleneklerinin,
kültürel koflullar›n›n da ulusal sosyal politikalar üzerinde etkili oldu¤unu kabul et-
mek gerekir. Ancak unutulmamas› gerekir ki ulusal sosyal politikalar aras›ndaki
farkl›l›klar, bu politikalar› konu alan Sosyal Politika bilim dal›n›n evrensel niteli¤i-
ni ortadan kald›rmaz.

Bir baflka yönden ise yaflad›¤›m›z dönemde ivme kazanan entegrasyon süreci,
uluslararas› pazarlara önem kazand›rm›flt›r. Dünya devletlerini karfl›l›kl› olarak bir-
birine yaklaflt›ran ve hatta ba¤›ml› k›lan bu süreç, ülkelere özgü sosyal politikalar›
da büyük ölçüde birbirine yaklaflt›rm›flt›r. Bu yak›nlaflmayla ulusal sosyal politika-
lar, kimliklerini art›k yavafl yavafl yitirmektedir. Bölgesel, k›tasal ve küresel düzey-
de kurulu uluslararas› örgütler öne ç›kmakta, benimsedikleri ilkeler ve kabul ettik-
leri normlar ulusal sosyal politikalar üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktad›r. Bir
baflka deyiflle, sosyal politikalar giderek evrensel düzeyde paylafl›lan ilkelere, de-
¤erlere ve kurallara dayal› bir temele oturmaktad›r. Nitekim baflta Avrupa Birli¤i ve
Uluslararas› Çal›flma Örgütü olmak üzere, etkin uluslararas› kurulufllar taraf›ndan
kabul edilen bildirgeler, kararlar, sözleflmeler vb. belgeler bu kurulufllara üye olan
ülkeleri ba¤layarak, izledikleri sosyal politikalara büyük ölçüde yön ve biçim ver-
mektedir. Çeflitli ülkeler aras›nda yap›lan iki ya da çok tarafl› andlaflmalarla sosyal
politikalar›n uluslararas› kaynaklar› daha da zenginleflmektedir. Sosyal politikala-
r›n evrensel bir yörüngeye yerleflmeye bafllamas›, bu politikalar›n ulusal ve ulusla-
raras› ba¤lamda ayr›mlaflmas›na da yol açm›flt›r. Uluslararas› Sosyal Politika konu-
suna, bu kitab›n 5. ünitesinde ayr› bir bafll›k alt›nda yer verilecektir.

Sosyal Politikalar›n Araçlar›
Sosyal politikalarla ulafl›lmak istenilen hedeflere, çeflitli araçlardan yararlan›larak
var›labilir. Kamusal niteli¤i olan tüm politikalarla ortak araçlara sahip olmakla bir-
likte, bu bilim dal›n›n kendine özgü araçlar› da vard›r.

Bunlar›n bafl›nda hiç kuflkusuz hukuk normlar› yer al›r. Her ülkede, ulusal sos-
yal politikalara temel olan ilkeler, ancak yasama organ› taraf›ndan yürürlü¤e konu-
lan hukuki düzenlemelerle uygulanabilir. Dahas› bu bilim dal›na özgü baflka araç-
lara da yine hukuki düzenlemelerle ifllerlik kazand›r›labilir. Bu nedenle, hukuk
normlar› sosyal politikalar›n araçlar› aras›nda öne ç›karak, önem kazan›r.

Sosyal planlama da sosyal politikalar›n araçlar› aras›nda yer al›r. Kurulu sosyal
güvenlik sistemi ile endüstri iliflkileri sisteminden de sosyal politikalar›n hedefleri
do¤rultusunda yararlan›l›r. Ayr›ca sakat ve eski hükümlülerin istihdam edilebilme-
sinde kullan›lan korumal› iflyerleri, ücretlerin reel de¤erlerinin korunmas›nda ya-
rarlan›lan eflel-mobil, toplu ifl sözleflmeleri ya da toplumsal anlaflmalar gibi çeflitli
teknikler de bu çerçevede de¤erlendirilmelidir. Kurumsal ba¤lamda ise istihdam,
denetim kurumlar›, yarg› organlar› gibi kamusal ya da yar› kamusal kurum ve ku-
rulufllar ile tüketici örgütleri, kooperatifler gibi kendi kendine yard›m örgütleri de
Sosyal Politika bilim dal›na konu olan politikalar›n araçlar› aras›nda say›labilir.
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Bir ülkenin ekonomik, sosyal,
yönetsel ve kültürel
koflullar›, o ülkede izlenilen
sosyal politikalara ulusal bir
kimlik kazand›r›r.

Yönetim biçimi, ekonomik
geliflmifllik düzeyi ve düzeni
ne olursa olsun her ülkenin
izledi¤i kendine özgü sosyal
politikalar› bulunur. 

Sosyal politikalar›n 
uluslararas› kaynaklar›,
günümüzde ulusal sosyal
politikalar› büyük ölçüde
yönlendirip, 
biçimlendirmektedir.

Sosyal politikalarla var›lmak
istenilen hedeflere ancak;
sosyal planlama, hukuk
normlar›, bu bilim dal›na
özgü sistemler, teknikler, bu
amaçla yap›land›r›lan
kurum ve kurulufllar
arac›l›¤› ile ulafl›labilir.



Konular› sosyal politikalara iliflkin iki ya da çok tarafl› uluslararas› andlaflmalar,
sözleflmeler, onaylanan kararlar, bildirge ve resmi belge hükümleri de, sosyal po-
litikalar›n uluslararas› kaynaklar› çerçevesinde bir araç niteli¤i kazanabilmektedir.

Sosyal Politikalar›n Finansman›
Sosyal Politika bilim dal›na konu olan sosyal politikalar›n finansman kaynaklar›n›n
bafl›nda devlet bütçeleri bulunur. Bu nedenle bir ülkede izlenilen sosyal politikala-
r›n kapsam ve içerik yönüyle geliflmifllik düzeyi, büyük ölçüde genel devlet bütçe-
sinin zenginli¤ine ve bu bütçeden sosyal nitelikli kamusal politikalar›n finansman›
için ayr›lan paylar›n büyüklü¤üne ba¤l›d›r.

Sosyal politikalar›n bafll›ca finansman kayna¤›n› oluflturdu¤unu ifade etti¤imiz
genel devlet bütçeleri, bilindi¤i üzere halktan al›nan vergilerden oluflur. Bu neden-
le adil bir vergi düzeninin kurulu oldu¤u ülkelerde, vatandafllar›n gelirleriyle oran-
t›l› biçimde ödemifl olduklar› vergiler arac›l›¤›yla sosyal nitelikli kamusal politika-
lar› finanse ettiklerini düflünebiliriz.

Sigortal›lar ile sigortal› çal›flt›ran iflverenlerden al›nan primlerle oluflan sigorta
fonlar› ve fonlar›n ifllenilmesinden elde edilen gelirler de yans›ma koflullar› bir ya-
na b›rak›lacak olursa sosyal politikalar›n finansman kaynaklar› aras›nda yer al›r.
Sosyal sigorta fonlar›, özellikle sosyal güvenlik gereksiniminin karfl›lanabilmesi
yönünden büyük önem tafl›r. Ancak salt sigortal› ve sigortal› çal›flt›ranlardan top-
lan›larak oluflturulan fonlar, tek bafl›na yetersiz kal›r. Bu nedenle sigorta fonlar›-
na devlet, do¤rudan ya da dolayl› olarak genel devlet bütçesinden aktard›¤› pay-
larla kat›l›r.

Baflta yerel yönetimlerin bütçeleri olmak üzere, parasal nitelikli yapt›r›mlar, be-
lirli bir amaca ayr›lm›fl özel vergiler, harçlar, flans oyunlar›n›n gelirleri, ba¤›fllar,
uluslararas› kurulufllardan al›nan yard›mlar da sosyal politikalar›n kaynaklar› ara-
s›nda yer al›r. 

Sosyal nitelikli politikalar için yarat›lan ya da ayr›lan kaynaklar ve yap›lan har-
camalar, ulusal gelirin oluflum ve bölüflümünü etkiler. Yüksek gelir gruplar›ndan,
düflük gelir gruplar›na do¤ru gelirin yeniden da¤›l›m›na yol açar. Bu yolla gelir, da-
ha adil biçimde da¤›lm›fl da olur. Bu nedenle günümüzde bir çok ülkede sosyal
politikalar, gerek yarat›lan fonlar ve gerekse yap›lan harcamalar yönünden önem-
li mikro ve makro ekonomik göstergelerle do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Yaflad›¤›m›z dönemde; sosyal politikalar›n tafl›y›c›s› olan devletin, ekonomik ve toplumsal
yaflam içindeki yeri tart›fl›l›rken, bu bilim dal›n›n kamusal niteli¤i nas›l irdelenebilir?

Yerel yönetimler ile kar amac› gütmeyen gönüllü kurulufllar›n, sosyal politikalar› destek-
leyerek, güçlendirebilmeleri sizce hangi koflullara ba¤l›d›r?

Sosyal politikalar ile bir ülkenin siyasi ideolojisi aras›nda bir ba¤ kurulabilir mi? 
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Sosyal politikalar, a¤›rl›kl›
olarak devlet bütçesinden
ayr›lan paylarla finanse
edilir.
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Sosyal Politikalar›n Hedefleri
Sosyal Politika’n›n, sosyal nitelikli politikalar›n izlenmeye bafllad›¤› dönemlerde
geçerli anlay›fllar› yans›tan ve dar olarak nitelendirilen tan›m›nda, varolan düzeni
sürdürme amac›n›n öne ç›kt›¤› görülür. ‹flçi ile iflveren aras›nda sosyo-ekonomik
yönden bir denge oluflturarak emek-sermaye çat›flmalar›n› ortadan kald›rmak ve
bu yolla sosyal bar›fl› sa¤layarak devletin varl›¤›n› koruyup, savunmak bu dönem-
lerde sosyal politikalar›n ana hedefi olmufltur.

1870 y›l›ndaki Paris Komünü, 1878 y›l›ndaki Frans›z Devrimi, 19. yüzy›l›n ilk
yar›s›ndaki iflçi mücadeleleri, 1917 y›l›ndaki Rus Devrimi gibi baflkald›r›lara sos-
yal dengelerin bozulmas›n›n yol açt›¤›n› (Çubuk, 1979, s:8) ve sosyal düzeni
tehdit eden tehlikelerin ço¤unun çal›flan s›n›flardan gelebilece¤ini (Tuna, 1966,
s:131) göstermifltir. Bu nedenle sosyal politikalar›n çal›flanlar›n, ekonomik yön-
den güçsüz halk›n durumunu düzelterek sosyal bir denge sa¤layabilece¤i düflü-
nülmüfltü (‹zveren, 1968. s:4). Nitekim; yukar›da verilen ve ö¤retide dar olarak
nitelendirilen tan›mlarda yer alan ifadeler de bu yönde bir de¤erlendirmeyi
do¤rular.

Böyle bir yaklafl›m; do¤al olarak sosyal politikalarla o dönemde geçerli kapita-
list düzenin ayakta m› tutulmaya çal›fl›ld›¤› sorusunu beraberinde tafl›r.

Daha sonra ayr› bir bafll›k alt›nda da vurgulanaca¤› gibi, bir ülkede izlenilen
sosyal politikalar› çeflitli iç ve d›fl dinamikler belirler. Sosyal politikalar ile eko-
nomik sistem, yap› ve geliflmifllik düzeyi aras›nda bir iliflki bulunmakla birlikte,
her zaman geçerli mutlak bir ba¤ kurulamaz. Çünkü, Sosyal Politika evrensel ni-
telikte bir bilim dal›d›r. Uygulamalara bak›ld›¤› zaman, baflka ekonomik sistem-
leri benimseyen devletlerin de kendilerine özgü sosyal nitelikli politikalar izle-
dikleri görülür.

Ayr›ca; yine daha önce vurguland›¤› gibi, sosyal politikalar›n konular› zaman-
la ifl iliflkileri ve yaflam› ile s›n›rl› olmaktan ç›karak, koruma sözcü¤ü eskisine gö-
re daha zengin bir içerik kazanm›flt›r. Yaflad›¤›m›z dönemde Sosyal Politika’n›n
belli bir s›n›f›n de¤il, tüm toplumun korunmas›na yönelik daha kapsaml› ve ileri
hedefleri bulunur. Sosyal politikalarla sosyal korunma gereksinimi en genifl ve
doyurucu biçimde karfl›lan›p, sosyal refah düzeyinin olabildi¤ince yükseltilerek
toplumda gerek sosyal, gerekse ekonomik yönden bir dengenin kurulup, korun-
mas› amaçlan›r. Bu yüzden de ça¤dafl Sosyal Politika anlay›fl›; sosyal politikalar›n
salt iflçi kesimini de¤il, tüm toplumu kuçaklamas› halinde toplumsal düzenin si-
gortas›, güvencesi olabilece¤ini varsayar, ancak bu yol ile toplumsal bar›fl›n sa¤-
lan›laca¤›na ve buna dayal› sürekli bir geliflmenin sürdürülebilece¤ine inan›l›r. Bu
hedef, devleti ve hukuk düzenini ayakta tutup sürdürebilmek aç›s›ndan da hiç
kuflkusuz yaflamsal bir de¤er tafl›r. Bu yaklafl›m biçimi, Sosyal Politika’n›n günü-
müzde Sosyal Politika’n›n genifl olarak nitelendirilen ve “ Bir devletin toplum ha-
yat›nda sosyal düzeni sa¤lan›lmas› amac›n› güden tedbirler bütünüdür” (‹zve-
ren, 1968, s:3) fleklinde yap›lan tan›m›nda yer alan ifade ile de örtüflür. Bu neden-
lerle sosyal politikalar›n, özellikle yaflad›¤›m›z dönemde, salt kapitalist düzenin ifl-
leyiflinden kaynaklanan olumsuzluklar› gidermek gibi s›n›rl› bir ifllevi oldu¤u ka-
n›m›zca söylenemez.
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SOSYAL POL‹T‹KALARIN GEL‹fiM‹fiL‹K DÜZEY‹
Sosyal politikalarla öngörülen sosyal koruma rejiminin geliflmifllik düzeyi ne olma-
l›d›r? Bu, ö¤retide “optimallik” olarak da ifade edilerek bir tart›flma alan› yaratan,
yan›tlanabilmesi güç bir sorudur.

Sosyal politikalarla öngörülen ve önceden de¤inilen hedeflere ulafl›lmas›n›n,
bu ba¤lamda bir kriter olabilece¤i belki söylenebilir. Ancak böyle bir kriter, göre-
li bir de¤erlendirmeye her zaman aç›kt›r. Kiflilerin, yönetimlerin, sistemlerin, ku-
rumlar›n yaklafl›mlar›na göre de¤iflebilir. Bu nedenle de güvenilir de¤ildir.

BM taraf›ndan düzenlenen ve konu ile ilgili yeterli bilgileri olmayanlar›n kavra-
yabilmede güçlük çekece¤i bir teknikle; GSY‹H, ortalama yaflam süresi ve beklen-
tisi, yoksulluk, GSY‹H içinde sa¤l›k, e¤itim harcamalar›n›n oran›, çocuk ölüm oran-
lar› vb. çeflitli göstergelerden yararlanarak hesaplanan ‹nsani Geliflmifllik Endek-
si’nin bu alanda evrensel bir gösterge niteli¤i tafl›d›¤› da söylenebilir. Ancak, bu en-
deksde yer alan devletlerin geliflmifllik düzeyleri, baflka devletlere göre s›raland›r›l-
maktad›r. Ulusal sosyal politikalar› etkileyen iç ve d›fl koflullar gözönüne getirile-
cek olursa, endeksin y›llar itibariyle göreli bir düflence vermekle birlikte, ulusal
sosyal politikalar›n geliflmifllik güzeyini tam ve do¤ru biçimde yans›tabilmede ye-
tersiz kalaca¤› düflünülebilir.

Sosyal politikalar›n optimal geliflmifllik düzeyini kestirebilmede karfl›lafl›lan
güçlükler, sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyi ile ekonomik yaflam aras›ndaki et-
kileflim konusuna da yans›yarak benzer tart›flmalara yol açmaktad›r. Örne¤in; ku-
rulu sosyal koruma rejimiyle optimallik s›n›r›n›n afl›lmas› durumunda, ekonomik
ve sosyal yönden baflka sorunlar›n ortaya ç›kabilece¤i ileri sürülmektedir. Sözgeli-
mi iflsizlik ödenekleri miktar›ndaki ço¤alman›n ifl bulma iste¤i ve çabas›n› azalta-
ca¤›, yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma koflullar›n› kolaylaflt›rman›n erken emek-
lili¤i özendirece¤i, çocuk yard›mlar›n› yükseltmenin do¤um oranlar›n› uyaraca¤›,
ifl sürelerindeki azalman›n iflyerine olan ba¤l›l›¤› ve çal›flanlar aras›ndaki dayan›fl-
ma duygusun azaltaca¤› hem ö¤reti, hem de uygulamalarda s›kça karfl›laflt›¤›m›z
elefltirilerdir.

Daha önce de de¤inildi¤i gibi, devletin ekonomik olanaklar› sosyal politakala-
r›n geliflmifllik düzeyini hiç kuflkusuz belirleyen önemli koflullar›ndan birisidir. Bu
de¤erlendirme; “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen gö-
revlerini, ekonomik istikrar›n korunmas›n› gözeterek, kaynaklar›n yeterlilik ölçü-
sünde yerine getirir” (m.65) denilerek Anayasa hükümlerine de yans›r. Ancak, böy-
le bir yaklafl›m ekonomik zenginli¤in bu düzeyin tek de¤iflkeni oldu¤u anlam›na
gelmez. Çünkü sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyini ekonomik zenginli¤in ya-
n›s›ra, onunla birlikte, siyasal iktidar›n yaklafl›m›, öncelikleri ile bir ülkede duyu-
lan sosyal koruma gereksiniminin kapsam›, içeri¤i ve boyutlar› ortaklafla belirler.

SOSYAL POL‹T‹KA ‹LE SOSYAL POL‹T‹KA’YA YAKIN 
SOSYAL B‹L‹M DALLARI ARASINDAK‹ FARKLILIKLAR
Sosyal Politika göreli olarak yeni say›labilecek bir sosyal bilim dal›d›r. Önceleri ba-
¤›ms›z bir bilim dal› olarak alg›lanmay›p, konular› kendisinden yüzy›llar önce do-
¤up, geliflmifl olan baflka sosyal bilim dallar›n›n kapsam›nda irdelenmifltir. Ancak
bir önceki ünite metninde aç›kland›¤› gibi, Sosyal Politika’n›n çal›flma konular› za-
manla belirginleflmifl, hedefleri netleflmifl, çal›flma yöntemleri, araçlar›, finansman
kaynaklar› geliflmifl ve bu bilim dal› uluslararas› boyutlar da kazanm›flt›r. Bu sürek-
li ve h›zl› geliflme süreci içinde Sosyal Politika baflka sosyal bilim dallar›ndan uzak-
laflarak, ba¤›ms›z bir sosyal bilim dal› haline gelmifltir.
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Sosyal Politika, sosyal bir bilim dal›d›r. Bu nedenle de konusu insan, bir baflka
deyiflle toplum olan baflka sosyal bilim dallar› ile ayn› sistematik içinde yer al›r.
Sosyal Politika, konu ald›¤› politikalar›n kamusal niteli¤i nedeniyle, yine kamusal
nitelikli politikalar› konu alan baflka sosyal bilim dallar› ile de benzeflir. Ayr›ca ay-
n› ya da benzer konular› olmas› yüzünden bu bilim dal›n›n baz› sosyal bilim dal-
lar› ile özel bir yak›nl›¤› da vard›r. Kapsam›nda bulunan konulara, kendine özgü
yöntemlerle yaklafl›rken, komflu bilim dallar›n›n bilgi ve verilerinden büyük ölçü-
de yararlan›r. Ancak hemen eklenilmesi gerekir ki; Sosyal Politika ile bu bilim da-
l›n›n çevresinde bulanan sosyal bilim dallar› aras›ndaki yak›nl›k, Sosyal Politika’n›n
akademik yetkinli¤e sahip, ba¤›ms›z bir sosyal bilim dal› olma özelli¤ini ortadan
kald›rmaz.

Sosyal Politika ile bu bilim dal›na yak›n baz› sosyal bilim dallar› aras›ndaki yak-
lafl›m farkl›l›klar›n› ayr› bafll›klar alt›nda örneklendirerek ortaya koyal›m.

Sosyal Politika ve Ekonomi
‹ktisada Girifl dersinde Ekonomi’nin; s›n›rl› kaynaklar›n, s›n›rs›z insan gereksinim-
lerini karfl›lamak üzere nas›l kullan›laca¤› sorusunun yan›tlar›n› arayan bir sosyal
bilim dal› oldu¤unu ö¤renmifltiniz (Türkay ve Alkin, 2003, s: 4). Sosyal Politika gi-
bi Ekonomi’nin de konusu insand›r. Her iki bilim dal› bu ortak paydada birleflir. 

Ancak, yukar›daki tan›mdan da ç›kar›labilece¤i üzere, ekonomi bilminin konu-
lar› ekonomik nitelikli olaylar ve oluflumlar üzerinde odaklan›r. Ekonomi, ekono-
mik olaylar›n unsurlar›n›, bu unsurlar aras›ndaki iliflkiyi ve bu iliflkiler nedeniyle
ortaya ç›kan ya da ç›kabilecek olan ekonomik sonuçlar› ele al›p, inceler. Bu çer-
çevede insan, davran›fllar›n›n salt ekonomik yönü ile bu bilim dal›na konu olur. Bu
özelli¤i nedeniyle de Ekonomi; Sosyoloji, Psikoloji, Ahlak, Hukuk, Siyaset ve Sos-
yal Politika gibi insan› ve toplumu do¤rudan konu alan baflka sosyal bilim dalla-
r›ndan uzaklafl›r.

Çal›fl›p ekonomik faaliyetlere kat›larak bireyler, yaflad›klar› toplumun gelifl-
mesine katk›da bulunurlar. Karfl›l›¤›nda ise bu geliflmeden pay alarak yararlan›r-
lar. Kurduklar› yaflam biçimleri içinde mutlu olurlar, kiflilikleri geliflir, özgüvenle-
ri ço¤al›r. Toplumla olan ba¤lar› güçlenir ve toplumun bir parças› olma ö¤üncü
ile insan olma onurunu duyarlar. Bu nedenledir ki ekonomik faaliyetlerde bu-
lunmak, toplumsal yaflam›n son ba¤lamda hedefi de¤ildir. Ekonomik faaliyetler-
de bulunmak; çal›flma ve yaflam koflullar›n›n iyilefltirilebilmesi, toplumu olufltu-
ran bireylerin en üst düzeyde tatmin edilebilmesi, refah düzeyinin olabildi¤ince
yükseltilebilmesi ve adilce paylafl›labilmesi gibi daha insanc›l hedeflere ulaflabil-
mek yönünde ancak bir araç olabilir (Kessler, 1945, s: 7). Sosyal Politika’ya ege-
men olan bu düflünce, bu bilim dal›n› Ekonomi biliminden uzaklaflt›rarak özgün-
lefltirir. Ayr›ca unutulmamas› gerekir ki ekonomik faaliyetlerin dokusunda insan
bulunur. Bu faaliyetler ve sonuçlar›, gerek birey ve gerekse bireylerden oluflan
toplum içinde yaflan›r ve çok yönlü etkiler oluflturur. Sosyal Politika, ekonomik
olaylar ya da sonuçlar› de¤il, onlar›n sosyal yönden tafl›yabilece¤i olumsuzlukla-
r› gidermeye yönelik kamusal karar ve uygulamalar› konu al›r. Bu nedenledir ki
Sosyal Politika Genel Ekonomi biliminin kurallar›n› düzelten ve s›n›f tezatlar›-
n›n azalt›lmas›n› öngören bir sosyal denge bilimi olarak da tan›mlanabilmekte-
dir (Talas, 1990, s: 6 ).

Yukar›daki de¤erlendirmeden yola ç›karak konuyu Ekonomi’nin Sosyal Politi-
ka’ya daha yak›n olan Ekonomi Politikas› ve Çal›flma Ekonomisi dallar› aç›s›ndan
ayr› ayr› büyüteç alt›na alal›m.
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Sosyal Politika, bir sosyal
bilim dal›d›r. Bu nedenle de
baz› sosyal bilim dallar› ile
ayn› ya da benzer konular›
bulunur. Bu bilim dallar›n›n
bulgular›ndan yararlan›r.
Ancak, kendine özgü
yaklafl›mlar› Sosyal
Politika’y›, çevresindeki
baflka sosyal bilim
dallar›ndan ayr›larak,
ba¤›ms›zlafl›r.

Ekonomi bilminin konular›n›
ekonomik nitelikli olay ve
olgular oluflturur. ‹nsan,
davran›fllar›n›n ekonomik
yönü ile bu bilim dal›na
konu olur.

Sosyal Politika, ekonomik
olaylar ya da sonuçlar›n›
de¤il, onlar›n sosyal yönden
tafl›yabilece¤i
olumsuzluklar› gideremeye
yönelik kamusal karar ve
uygulamalar› konu al›r.



Sosyal Politika ve Ekonomi Politikas›
Ekonomi Politikas› da Sosyal Politika gibi kamusal nitelikli politikalar› konu alan
bir sosyal bilim dal›d›r. Bu özellikleri nedeniyle birbirlerine benzeyen bu iki bilim
dal›, hedefleri ve bu hedeflere ulaflabilmek do¤rultusunda yararland›klar› araçlar›
yönünden birbirlerinden ayr›l›r. Çünkü Ekonomi Politikas›’na konu olan politika-
lar ekonomik nitelikli, belirli bir hedefe ulaflabilmek do¤rultusunda al›nabilecek ka-
musal kararlar ile yönelinebilecek uygulamalar› konu al›r. Oysaki sosyal politika-
larla var›lmak istenilen hedefler sosyal bir nitelik tafl›r. ‹zlenilen ekonomi politika-
lar›yla toplumda ekonomik göstergelere, sosyal politikalarla ise sosyal göstergelere
dayal› dengelerin kurulmas›na çal›fl›l›r. Böyle bir yaklafl›mla sosyal politikalar›n,
ekonomi politikalar› baflar›l› oluncaya dek yaflan›labilecek ya da ekonomi politika-
lar›n›n tafl›yabilece¤i olas› olumsuzluklar› önlemeye yönelik bir ifllevinin bulundu-
¤unu söyleyebiliriz. Bu özelli¤i Sosyal Politika’ya, bir sanat ya da ahlak boyutu da
kazand›rmaktad›r.

Sosyal politikalar ile ekonomi politikalar› aras›ndaki farkl›l›¤›, hem Ekonomi
Politikas›’n›n ve hem de Sosyal Politika’n›n ilgi alan›na giren enflasyon konusu
üzerinde gösterelim.

Yüksek enflasyon oranlar›n›n azalt›lmas› yönünde izlenilecek ekonomi politi-
kalar› Ekonomi Politikas›’n›n çal›flma alan›na girer. Örne¤in; vergi oranlar›, döviz
kurlar›, enerji fiatlar›, faiz hadleri, d›flal›m ve d›flsat›mlara gümrük vergilerinin
ya da kotalar›n konulmas›, kald›r›lmas› vb. gibi ekonomi politikalar›na özgü
araçlardan yararlan›larak enflasyon oranlar›n›n düflürülmesini hedefleyen tüm ka-
musal karar ve uygulamalar ekonomi politikalar›n›n konular›n› oluflturur. Oysaki
ekonomi politikalar› ile yüksek enflasyon oranlar› afla¤› çekilmeye çal›fl›l›rken, bu
ekonomik kökenli sorunun yol açt›¤› ya da açabilece¤i bireysel ve toplumsal sa-
k›ncalar göz ard› edilemez. Sosyal politikalar›n bu ba¤lamda hedefi, yüksek enf-
lasyon oranlar›n›n afla¤›ya çekilmesi de¤il, yüksek enflasyon nedeniyle toplumda
yaflan›labilecek olan olumsuzluklar›n giderilmesi ya da olabildi¤ince azalt›labil-
mesidir. Örne¤in; yüksek enflasyon oranlar› nedeniyle bireysel ya da toplu ifl söz-
leflmeleriyle belirlenen ücretlerin reel de¤erlerini koruma gere¤i ile bu yönde ya-
rarlan›labilecek sözgelimi eflel-mobil, toplumsal anlaflmalar, ücret ve fiyatlar›n
dondurulmas› gibi yol ve yöntemler sosyal politikalar›n konu alan›na girer. Bu ör-
nekten de ç›kar›labilece¤i üzere; ekonomi politikalar› enflasyon oranlar›n›n afla¤›-
ya çekilmesi gibi ekonomik, sosyal politikalar ise yüksek enflasyonun yol açabi-
lece¤i sosyal sak›ncalar›n›n önlenebilmesi gibi sosyal nitelikli kamusal politikalar
üzerinde odaklan›r.

Bu ünitenin sonunda “Baflvurulabilecek Kaynaklar” listesinde yer verilen Ekonomi Politi-
kas› kitab›na ulaflarak, içerik haritalar› ile konu bafll›klar›n› inceleyin. Yukar›daki aç›kla-
malar›, edindi¤iniz bilgilerle karfl›laflt›rarak irdeleyin. Her iki disiplin aras›ndaki farkl›l›-
¤› bulabilece¤iniz baflka örnekler üzerinde göstermeye çal›fl›n. 

Bir ülkede ekonomi politikalar› ile sosyal politikalar›n birlikte, birbirine koflut
ve uyumlu biçimde sürdürülmesi yaflamsal bir önem tafl›r. Çünkü, ekonomi politi-
kalar› ile sosyal politikalar birbirini tamamlar. Konuya bir bütün olarak yaklafl›lma-
s›, Ekonomi Politikas› ile Sosyal Politika bilim dallar›n› birbirine yak›nlaflt›r›r.
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Sosyal Politika ve Çal›flma Ekonomisi
‹nsan eme¤i ve insan›n üretim yapmak için kullanmak zorunda oldu¤u her fley, yi-
ne ‹ktisada Girifl dersinde üretken kaynaklar ya da üretim faktörleri olarak adlan-
d›r›l›rm›flt› (Türkay ve Alkin, 2003, s: 4). ‹nsan›n bedensel ve düflünsel iflgücü, da-
ha k›sa bir deyiflle insangücü, bir ülkenin en önemli varl›¤› ve zenginli¤idir. Bu ne-
denle de iflgücü, yani emek üretim faktörleri aras›nda daha da de¤er kazanarak
öne ç›kar. ‹flte; Çal›flma Ekonomisi’nin konular›, spesifik olarak iflgücü (emek) fak-
törü üzerinde yo¤unlafl›r. ‹stihdam ve ücret, bu disiplinin a¤›rl›kl› konular›d›r. Ça-
l›flma Ekonomisi insan›, bedensel ve düflünsel iflgücü ile üretim sürecine katk›da
bulunan bir üretim faktörü olarak alg›lar. Oysaki Sosyal Politika insangücünü, üre-
tim iliflkileri ile s›n›rl› olmayan, hümaniter bir yaklafl›mla ele al›r. Bu özelli¤i nede-
niyle de konular›, Çal›flma Ekonomisi’nin s›n›rlar›n› aflan bir boyut kazan›r.

Anlat›lanlar› hem Ekonomi Politikas›’n›n, hem Çal›flma Ekonomisi’nin ve hem
de Sosyal Politika’n›n ortak konular›ndan birisi olan iflsizlik sorunu üzerinde gös-
tererek somutlaflt›ral›m.

‹flgücü piyasalar›n›n yap›lar›, iflleyiflleri, türleri, özellikleri, koflullar›, iflgücü-
nün di¤er üretim faktörleriyle olan karfl›l›kl› iliflkileri, mobilitesi, iflgücü arz› ile ta-
lebi, iflsizlik ile enflasyon aras›ndaki iliflki Çal›flma Ekonomisi’nin bafll›ca konular›-
d›r. Bu çerçevede, iflsizli¤e yol açan nedenler, iflsizli¤in türleri, say›sal ve oransal
boyutlar› bu bilim dal› taraf›ndan araflt›r›larak, sorgulan›r.

Ancak, unutulmamas› gerekir ki iflsizlik, ço¤u kez ekonominin yap›s›ndaki ya
da iflleyiflindeki bir bozukluktan kaynaklan›r. Bu nedenle de iflsizlik sorunun çö-
zümü yönünde al›nan kamusal karar ve uygulamalar, ekonomi politikalar›n›n ko-
nu alan›na girer. Örne¤in; e¤er varolan iflsizlik sorunu, sözgelimi tar›m kesiminde
sanayileflme düzeyinin yetersizli¤inden ya da yat›r›m teknolojisindeki baz› aksa-
malardan kaynaklan›yorsa, ekonomi politikalar›na özgü araçlar›n›n yard›m› ile bu
sorununun çözülmesine çal›fl›lacakt›r. 

Oysaki Sosyal Politika’n›n çal›flma alan›n› iflsizlik sorununun yol açabilece¤i bi-
reysel ve sosyal sak›ncalar›n önlenebilmesine yönelik kamusal politikalar oluflturur.
Örne¤in; ifl ve iflgücü sa¤lama, mesleki e¤itim formasyonlar›n› kazand›rma hiz-
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metleri, nüfus ve göç politikalar›, istihdam› özendiren ya da destekleyen politikalar
ile iflsizlik sigortas› ve uygulamas›, çal›flma yaflam›n› düzenleyen hukuk kuralla-
r›n›n iflsizlikle savafl›m do¤rultusunda yap›land›r›lmas› gibi iflsizlik sorununun çö-
zümü do¤rultusunda ekonomi politikalar›na yard›mc› olan istihdam politikalar› ile
bu sorunun yol açabilece¤i olumsuzluklar›n giderilebilmesine yönelik tüm karar
ve uygulamalar, Sosyal Politika’n›n çal›flma alan›na girer.

Birer sosyal bilim dal› olmalar› nedeniyle, Çal›flma Ekonomisi ve Sosyal Politi-
ka aras›nda bir benzerlik bulunur. Uygun sosyal politika araçlar›n›n seçimi ve do¤-
ru yönde uygulanabilmesi, hem Ekonomi Politikas› hem de Çal›flma Ekonomisi’nin
bilgi ve bulgular›ndan yararlan›lmas›n› gerektirir. Bu aç›dan da her iki sosyal bilim
dal› aras›nda hiç kuflkusuz bir yak›nl›k vard›r. Ayr›ca, Çal›flma Ekonomisi’ne konu
olan iflgücü ve ücretin Sosyal Politika’n›n konular› içinde özel ve önemli bir yer
tutmas› da bu iki sosyal bilim dal›n› birbirine yak›nlaflt›r›r. Bu yak›nl›k ö¤retide; Ça-
l›flma Ekonomisi’nin, Sosyal Politika ile efl anlaml› bir disiplin (Tuna ve Yalç›ntafl,
1994, s: 26 vd.) ya da Sosyal Politika’n›n kapsam› içinde yer alan bir ana bilim da-
l› olarak görülmesine de yol açabilmektedir (Talas, 1972, s: 1). Bu alanda, Çal›flma
Ekonomisi’ni, Sosyal Politika ile Ekonomi Politikas› aras›ndaki iliflkiyi kuran, Eko-
nomi’nin ya da Sosyal Politika’n›n ekonomik yönünü temsil eden bir bilim dal› ola-
rak irdeleyen görüfllere de rastlan›lmaktad›r (Zaim, 1975, s: 2, 5).

Çal›flma Ekonomisi kitab›n›z›n içerik haritas› ile ünite bafll›klar›n› inceleyin. Yukar›daki
aç›klamalar›, bu kitab›n 1. ünitesinde size verilen tan›t›c› bilgilerle karfl›laflt›rarak irdele-
yin. Her iki disiplin aras›ndaki farkl›l›¤›, bulabilece¤iniz baflka örnekler üzerinde göster-
meye çal›fl›n. Çal›flma Ekonomisi alan›nda bas›l› bir baflka temel kitaba, yararl› olabilece-
¤i düflünülerek “Baflvurulabilecek Kaynaklar” bafll›¤› alt›nda ayr›ca yer verilmifltir.

Sosyal Politika ve Hukuk
Bilinen tan›m› ile Hukuk; toplumda yaflayan insanlar aras›ndaki iliflkileri düzen-
leyen uyulmas› zorunlu kurallar›n bütünüdür. Hukuk kurallar›n›, toplumsal ya-
flam içinde bireyler aras›ndaki iliflkileri düzenleyen din, ahlak, görgü kurallar›ndan
ay›ran temel özellik, uyulma zorunlulu¤unun bulunmas›d›r. Çünkü, hukuk kural-
lar›na uyulmamas› halinde, Hukuka Girifl dersinde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üze-
re, yine hukuk kurallar›nca öngörülen maddi nitelikli bir yapt›r›m uygulan›r.

Ulusal sosyal politikalara yön ve biçim veren ilkeler, ancak yasama organ› tara-
f›ndan haz›rlanarak yürürlü¤e konulan hukuk kurallar› arac›l›¤› ile ifllerlik kazana-
bilir. Bu nedenle, baflta Anayasa Hukuku olmak üzere; Bireysel ‹fl Hukuku, Sendi-
kalar Hukuku, Toplu Sözleflme, Grev ve Lokavt Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku,
‹dare Hukuku, Medeni Hukuk, Çevre Hukuku, ‹flletme Hukuku gibi hukuk dallar›-
n›n kurallar› sosyal politikalar›n ifllerlik kazanabilmesi yönünden araç niteli¤i tafl›r-
lar. Ceza Hukuku, Yarg›lama Hukuku, Vergi Hukuku gibi baflka hukuk dallar›n›n
kurallar›ndan da, yine sosyal politikalar›n hedefleri do¤rultusunda dolayl› da olsa
yararlan›l›r.

Öncelikle ifade edilmesi gerekir ki, Sosyal Politika’ya konu olan politikalar›n
dayal› oldu¤u ilkeler ve bu ilkelerin öngördü¤ü düzenlemeler, maddi yapt›r›mlara
ba¤l› de¤ildir. Bu nedenle de uygulanabilmeleri do¤rultusunda bir zorunluluktan
söz edilemez. Ancak bu ilke ve düzenlemelerin geçerli olabilmesi için kuflkusuz ifl-
lerlik kazanmas› da gerekir. Sosyal politikalara yön ve biçim veren ilkeler, ancak
yasama organ› arac›l›¤› ile hukuk kurallara dönüfltürülerek uygulamaya konulabi-
lir. Sosyal Politika ile Hukuk aras›ndaki s›n›r da iflte bu ba¤lamda; Sosyal Politi-
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ka’n›n öngördü¤ü ilkelerin hukuk kurallar›na dönüflmesi aflamas›nda çizilir. Hu-
kuk kurallar› ve do¤al olarak bu kurallar› konu alan Hukuk Bilimi, Sosyal Politi-
ka’n›n yaratt›¤› ilkelerin hukuki düzenlemeler arac›l›¤› ile uygulamaya konulabil-
mesi do¤rultusunda bir araç niteli¤i tafl›r. Sosyal Politika’n›n, hukuk kurallar›na
yön ve biçim verme özelli¤i, bu bilim dal›na Hukuk disiplininin üzerinde bir üst
konum da kazand›r›r. Nitekim baz› sosyal politikerler, böyle bir yaklafl›mla; ‹fl Hu-
kuku’nun kurallar›n› deneysel, yani amprik Sosyal Politika’n›n konular› olarak gö-
rür ve ‹fl Hukuku’nun konular›n›, Uygulamal› Sosyal Politika bafll›¤› alt›nda irdeler
(Erkul ve Gökçek-Karaca, 2000). 

Sosyal Politika ile Hukuk Bilmi aras›ndaki çizgiyi, düzenleme alan› yönünden
Sosyal Politika’ya yak›n bir hukuk dal› olan ‹fl Hukuku alan›nda seçiti¤imiz bir ör-
nek üzerinde belirginlefltirelim.

Asgari ücretlerin; yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde belirlenmesinin olumlu
ve olumsuz yönleri, saptan›lmas›nda birey ya da aile biriminin temel al›nmas›nda-
ki yararlar ve sak›ncalar, hangi yöntemlerle, nas›l ve hangi sürelerle belirlenmesi-
nin uygun olaca¤›, para de¤erindeki düflüfllere karfl› nas›l korunulaca¤›, bu alanda
uluslararas› standartlar›n neler oldu¤u sorular›n›n yan›tlar› Sosyal Politika’n›n ko-
nular› çerçevesinde aran›l›r. Bu bilgi ve de¤erlendirmelerden yararlan›larak, sözge-
limi; “asgari ücretler ulusal düzeyde, her y›l, çal›flma yaflam›n› temsil eden tarafla-
r›n eflit say› ve koflullarda temsil edilece¤i, yürütme organ› taraf›ndan oluflturula-
cak özel bir komisyon taraf›ndan belirlenir” biçiminde bir ilke benimsenerek, ya-
sama organ› arac›l›¤› ile bir hukuk kural›na dönüfltürülecek olursa, bu hukuki dü-
zenlemenin yorumu ve uygulamalar› ‹fl Hukuku’nun konu alan›na girecektir.

Sosyal Politika ve Endüstri ‹liflkileri
Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar, bu statüler alt›nda çal›flanlar› çal›flt›ran iflveren-
ler ve devlet bir ülkede kurulu çal›flma düzeninin temel unsurlar›n› oluflturur. ‹fl-
çiler ve memurlar ile iflçi çal›flt›ran iflverenler, günümüzde daha çok meslek ör-
gütleri taraf›ndan temsil edilmektedir. Bu nedenle de çal›flma yaflam›, büyük öl-
çüde çal›flma yaflam›n›n aktörleri olarak da nitelendirilen örgütlü iflçi, iflveren ve
ilgili kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan temsil edilen devlete dayal› bir teme-
le oturmufltur. Çal›flma yaflam›n›n taraflar›n›n belirli bir hukuk düzeni içinde bir-
biriyle olan karfl›l›kl› iliflkileri ise bir ülkede kurulu Endüstri ‹liflkileri Sistemi’ni
oluflturur. Endüstri ‹liflkileri, efldeyiflle Endüstriyel ‹liflkiler, örgütlü iflgören ve ifl-
veren ile devlet aras›ndaki iliflkileri bir sistem bütünlü¤ü içinde ele al›r. Bu disip-
lin; endüstri iliflkileri sistemin taraflar› aras›ndaki çat›flmac› ya da bar›flç› etkileflim
ve eylem biçimlerini (Çetik ve Akkaya, 1999, s: 13), özel ve kamu kesimi ba¤la-
m›nda ayr› ayr› ele alarak inceler. Özellikle ABD de, bu kurumsal iliflkilerin bi-
reysel nitelikli ifl iliflkilerini de kapsayan bir içerikle alg›lan›lmas›, Endüstri ‹liflki-
leri (Industrial Relation) yerine, Çal›flma ‹liflkileri (Labour Relation) ad›n›n ye¤-
lenilerek kullan›lmas›na yol açm›flt›r.

Endüstri ‹liflkileri’nin konular› Sosyal Politika’n›n konular›n›n çok s›n›rl› bir ala-
n› ile çak›fl›r. Bu nedenle belki dar anlamda Sosyal Politika ile yak›nl›¤›ndan söz
edilebilir. Ancak, her iki bilim dal›n›n yaklafl›mlar› aras›nda farkl›l›klar da vard›r.
Endüstri ‹liflkileri; endüstri iliflkileri sisteminin dokusunu ve iflleyiflini sorgularken,
Sosyal Politika daha çok kurulu endüstri iliflkileri sistemi içinde yaflan›lan güç mü-
cadelesini çal›flanlar›n ve toplumun yararlar› yönünden ele al›p inceler. 

Örne¤in; endüstriyel iliflkiler sisteminin taraflar›n›n, toplu pazarl›k süreci içinde
karfl›l›kl› iliflkilerine yönelik modeller, stratejiler, uzlaflt›r›c› teknikler Endüstri ‹liflki-
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leri disiplinine konu olur. Buna karfl›n, ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar› bu süre-
cin olas› olumsuzluklar›na karfl› koruyabilmek için benimsenilecek ilkeler ve bu il-
keler do¤rultusunda yönelinebilecek uygulamalar Sosyal Politika’n›n çal›flma ala-
n›nda kal›r.

Endüstri ‹liflkileri’nin konular›; Çal›flma Ekonomisi, Ekonomi Politikas›, Anaya-
sa Hukuku, Bireysel ‹fl Hukuku, Toplu ‹fl Hukuku, Sosyal Politika ve ‹flletme bilim-
lerinin kesifltikleri bir alanda bulunur. Bu nedenle de ö¤retide, Endüstri ‹liflkile-
ri’nin bilimler aras› bir konumunun oldu¤u s›kça dile getirilir (Ekin, 1976, s: 36). 

Bu bask›n düflüncelere karfl›n baz› kuramc›lar, Çal›flma Ekonomisi ile Endüstri
‹liflkileri disiplinlerini birbirinden soyutlayarak irdeleyebilmenin güç oldu¤unu
ileri sürerler. Çünkü, ücret konusu ifllenirken, do¤al olarak sendikalar›n ve toplu
pazarl›k düzeninin bu alandaki etkilerinin de göz ard› edilmemesi gerekir. Böyle
bir yaklafl›mla; Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri bilim dallar›n›n konular›
birbiriyle örtüflür. Nitekim, Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri disiplinlerini
bir araya getiren “Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri” ifadesinin, Üniversite-
lerimizin ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülteleri programlar›nda 1982’de gerçekleflti-
rilen yeni yap›lanma çerçevesinde bir bölüm ad› olarak seçilmesi, böyle bir yak-
lafl›m›n ürünüdür. Ayr›ca, bu alanda Endüstriyel ‹liflkiler disiplininin Çal›flma Eko-
nomisi bilim dal›n›n endüstriyel iliflkiler boyutunu ifade etti¤ini savunan görüfller-
le de karfl›lafl›lmaktad›r.

Bölümünüzün 4. S›n›f ders kitaplar›ndan birisi olan Endüstri ‹liflkileri kitab›n› sa¤layarak
içerik haritas› ile ünite bafll›klar›n› inceleyin. Yukar›daki aç›klamalar›, bu kitab›n 1. üni-
tesinde size verilen tan›t›c› bilgilerle karfl›laflt›rarak irdeleyin. Her iki disiplin aras›ndaki
farkl›l›¤›, bulabilece¤iniz baflka örnekler üzerinde göstermeye çal›fl›n.

Sosyal Politika ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
Bir iflletmede çal›flanlar›n tümü, o iflletmenin insan kayna¤›n› oluflturur. ‹nsan Kay-
naklar› Yönetimi, bu kayna¤›n iflletmenin stratejik hedefleri do¤rultusunda en et-
kili ve verimli biçimde nas›l de¤erlendirilece¤ini ele alarak inceler. Bu çerçevede
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi disiplini, iflletmenin gereksinim duydu¤u iflgücünün
sa¤lan›lmas›ndan gelifltirilmesine, en üst düzeyde motive edilmesinden tatmin
edilmesine dek uzanan genifl bir çal›flma alan›na sahiptir.

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi’nin konular› da Çal›flma Ekonomisi gibi bir üretim
faktörü olarak alg›lanan iflgücü üzerinde yo¤unlafl›r. Ancak iflgücü, Çal›flma Eko-
nomisi’ne makro yönü ile konu olurken, ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ayn› unsura
iflletme ba¤lam›nda yani çok daha dar bir aç›dan yaklafl›r.

Önceden de de¤inildi¤i üzere, bir iflletmede sosyal nitelikli politikalar izleyebi-
lir. Sosyal niteli¤i nedeniyle, iflletme sosyal politikalar› ile kamusal sosyal politika-
lar aras›nda bir yak›nl›k bulunabilir. Ancak, iflletme sosyal politikalar›, iflletme
odakl›d›r. Uygulamalar iflletme yönünden geçerlidir. Bu nedenle de sosyal politi-
kalar›n kifliler yönünden kapsam›, iflletme sosyal politikalar›na göre çok daha ge-
nifltir. ‹flletme sosyal politikalar›, iflletmelerin insan kaynaklar› yönetimleri taraf›n-
dan oluflturulup, uygulan›r. Oysaki sosyal politikalar› büyük ölçüde devlet tafl›r.
Sosyal politikalar›n kamusal niteli¤i de bu politikalar› konu alan Sosyal Politika ile
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi disiplinlerini birbirinden uzaklaflt›r›r.

Ayr›ca her iki disiplin aras›nda önemli yaklafl›m farkl›l›klar› da vard›r. ‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi aç›s›ndan bu politikalar›n izlenilmesinin temelinde bulunan
amaç iflgücünü motive ederek verimlili¤ini yükseltmek, bu yolla üretimi ço¤alt›-
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l›p rekabetçi ortamlarda iflletmeye üstünlük kazand›rmakt›r. Bu nedenle de ‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi, iflletmelerde çal›flanlar›n tümünü de¤erlendirilmesi ve ge-
lifltirilmesi gereken bir kaynak olarak alg›lar. Oysaki iflletmelerin bir üretim kay-
na¤› olarak gördü¤ü iflgörenler, sosyal politikalar yönünden bir ülkenin en de-
¤erli varl›¤› olan, bu nedenle de ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunma gereksinimi
duyan insanlard›r.

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi ile Sosyal Politika disiplinleri aras›ndaki farkl›l›¤› bir
örnek üzerinde aç›klamaya çal›flal›m. 

Üretimin miktar›na ba¤lan›lan özendirici bir ücret sistemi ve bu sistemin iflgü-
cü verimlili¤i üzerindeki olumlu etkileri ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi’nin konusudur.
Oysaki Sosyal Politika’n›n çal›flma alan›, böyle bir sistemin çal›flanlar yönünden ta-
fl›yabilece¤i olumsuzluklar ile bu olumsuzluklar›n giderilebilmesine yönelik ilke ve
düzenlemeler üzerinde yo¤unlafl›r. Sözgelimi, bu yöndeki uygulamalar›n tafl›yabi-
lece¤i olumsuzluklar nedeniyle özellikle genç ya da kad›n iflgücü yönünden baz›
koflullara ba¤l› tutulmas›n› öngören düzenlemeler Sosyal Politika’n›n kapsam›nda
kalacakt›r. Bu örnekte de görülebilece¤i gibi, Sosyal Politika konuyu insanc›l, ‹n-
san Kaynaklar› Yönetimi ise teknik bir rasyonellikle ele almaktad›r.

‹nsan Kaynaklar› Yönetimi alan›nda yaz›lm›fl baz› temel kaynaklar, bu ünitenin sonunda,
“Baflvurulabilecek Kaynaklar” listesinde gösterilmektedir. Bu kaynaklardan herhangi biri-
ne ulaflarak, içerik haritalar› ile ünite bafll›klar›n› inceleyin. Yukar›daki aç›klamalar›,
edindi¤iniz bilgilerle karfl›laflt›rarak irdeleyin. Her iki disiplin aras›ndaki farkl›l›¤›, bula-
bilece¤iniz baflka örnekler üzerinde göstermeye çal›fl›n. 

‹flçi sendikalar›n›n üye say›lar›nda hemen hemen tüm ülkelerde gözlenen azal-
ma, çal›flma iliflkilerinde esnekleflme, bireysel ifl iliflkilerinin yayg›nlaflarak önem
kazanmas›, iflçiler aras›nda var olan dayan›flma duygusunun ve buna ba¤l› olarak
meslek bilincinin zay›flamas›, sendikalar›n h›zl› de¤iflime ayak uyduramamalar› gi-
bi nedenlerle sendikalar›n baz› ifllevleri de günümüzde iflletmelerin insan kaynak-
lar› yönetim birimleri taraf›ndan üstlenilmeye bafllanm›flt›r. Bu süreç, iflletme sos-
yal politikalar›n›n ve bu politikalar› tafl›yan insan kaynaklar› yönetiminin öne ç›k-
mas›na yol açm›flt›r. Yak›n geçmiflimize dek, personel yönetimi bafll›¤› alt›nda yer
alan konular›n, sonralar› özellikle de ABD’de ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi olarak ifa-
de edilen daha stratejik ve bütüncül bir çerçeve içine yerleflerek popülarite kazan-
mas›nda bu nedenlerin pay› da aran›labilir. Baz› gazetelerin daha çok pazar günü
eklerinde bulunan ‹nsan Kaynaklar› sayfalar›nda yer alan ilanlar, insan kaynaklar›
kavram›n›n nas›l bir anlam ifade etti¤i konusunda size bir düflünce verebilir.

Yukar›daki aç›klamalardan yola ç›karak, enflasyon konusunda, Çal›flma Ekonomisi ile
Sosyal Politika disiplinleri aras›nda nas›l bir yaklafl›m farkl›l›l›¤›n›n bulundu¤unu söyle-
bilir misiniz?

Sakatlara yönelik sosyal politikalar ile sakatlar›n istihdam edilmesini öngören bir hukuk
kural› aras›ndaki iliflkiyi Sosyal Politika ve ‹fl Hukuku disiplinleri yönünden irdeleyiniz.

Endüstri ‹liflkileri disiplininin neden sanayileflmifl ülkelerde kurulup, geliflti¤i söyle-
nebilir?
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Sosyal politikalar hangi kurum ve kurulufllarca

tafl›n›r?

• Sosyal Politika, sosyal nitelikli kamusal politika-
lar› konu alan bir sosyal bilim dal›d›r. Bu neden-
le baflka kamusal niteli¤i olan politikalar gibi dev-
let eli ve denetimi alt›nda sürdürülür.

• Yerel yönetimler ile kar amac› gütmeyen gö-
nüllü kurulufllar›n izleyecekleri sosyal içerikli
politikalar, sosyal politikalar› destekleyerek,
güçlendirir.

Sosyal politikalar ulusal ve uluslararas› ba¤lam-
da neden ve nas›l ayr›mlaflt›r›labilir?

• Bir ülkenin ekonomik, sosyal, yönetsel ve kültü-
rel koflullar›, o ülkede izlenilen sosyal politikala-
ra ulusal bir kimlik kazand›r›r.

• Yönetim biçimi, ekonomik geliflmifllik düzeyi ve
düzeni ne olursa olsun her ülkenin izledi¤i ken-
dine özgü sosyal politikalar› vard›r. 

• Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›, gü-
nümüzde ulusal sosyal politikalar› büyük ölçüde
yönlendirip, biçimlendirmektedir.

Sosyal politikalarla ulafl›lmak istenilen hedeflere,
nas›l var›labilir?

• Sosyal politikalarla var›lmak istenilen hedeflere
ancak, sosyal planlama, hukuk normlar›, bu bi-
lim dal›na özgü sistemler, teknikler, bu amaçla
yap›land›r›lan çeflitli kurum ve kurulufllar arac›l›-
¤›yla ulafl›labilir.

Sosyal politikalar hangi kaynaklardan finanse

edilir?

• Sosyal politikalar, a¤›rl›kl› olarak devlet bütçe-
sinden ayr›lan paylarla finanse edilir.

• Baflta yerel yönetimlerin bütçeleri olmak üzere,
parasal nitelikli yapt›r›mlar, belirli bir amaca ay-
r›lm›fl özel vergiler, harçlar, flans oyunlar›n›n ge-
lirleri, ba¤›fllar, uluslararas› kurulufllardan al›nan
çeflitli yard›mlar da sosyal politikalar›n kaynakla-
r› aras›nda yer al›r. 

Sosyal Politika ile Ekonomi, Hukuk, Endüstri ‹lifl-
kileri ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi disiplinleri
aras›nda nas›l bir benzerlik ve hangi farkl›l›klar
bulunur?

• Sosyal Politika sosyal bir bilim dal›d›r. Bu neden-
le de konusu insan, bir baflka deyiflle toplum olan
baflka sosyal bilim dallar› ile ayn› sistematik için-
de yer al›r. Sosyal Politika, konu ald›¤› politikala-
r›n kamusal niteli¤i nedeniyle, yine kamusal nite-
likli politikalar› konu alan baflka sosyal bilim dal-
lar› ile de benzeflir. Ayr›ca, ayn› ya da benzer ko-
nular› olmas› yüzünden bu bilim dal›n›n baz› sos-
yal bilim dallar› ile özel bir yak›nl›¤› da vard›r.
Kapsam›nda bulunan konulara, kendine özgü
yöntemlerle yaklafl›rken, komflu bilim dallar›n›n
bilgi ve verilerinden büyük ölçüde yararlan›r.

• Ancak, bu bilim dallar›n›n konular› ve yaklafl›m-
lar› aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r. Bu neden-
le de, Sosyal Politika ile bu bilim dal›n›n çevre-
sinde bulanan sosyal bilim dallar› aras›ndaki ya-
k›nl›k, Sosyal Politika’n›n akademik yetkinli¤ini
kan›tlam›fl, ba¤›ms›z bir sosyal bilim dal› olma
özelli¤ini ortadan kald›rmaz.

• Ekonomi’nin konusu, ekonomik nitelikli olaylar
ve oluflumlard›r. Ekonomi bilminin alt dallar›n-
dan birisi olan Ekonomi Politikas›, ekonomik ni-
telikli belirli bir hedefe ulaflabilmek do¤rultusun-
da al›nabilecek kamusal politikalar›, bir baflkas›
olan Çal›flma Ekonomisi ise spesifik olarak iflgü-
cünü bir üretim faktörü olarak ele alarak inceler.

• Hukuk kurallar›n› konu alan Hukuk Bilmi, Sos-
yal Politika’n›n yaratt›¤› ilkelerin hukuki düzen-
lemeler arac›l›¤› ile uygulamaya konulabilmesi
do¤rultusunda bir araç niteli¤i tafl›r.

• Endüstri ‹liflkileri, ya da Endüstriyel ‹liflkiler, ör-
gütlü iflgören ve iflveren ile devlet aras›ndaki ilifl-
kileri bir sistem bütünlü¤ü içinde irdeleyen bir
disiplindir.

• Bir iflletmede çal›flanlar›n tümü, o iflletmenin in-
san kayna¤›n› oluflturur. ‹nsan Kaynaklar› Yöne-
timi, bu kayna¤›n iflletmenin stratejik hedefleri
do¤rultusunda en etkili ve verimli biçimde nas›l
de¤erlendirilece¤ini ele alarak inceler. Bu çerçe-
vede ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi disiplini; ifllet-
menin gereksinim duydu¤u iflgücünün sa¤lan›l-
mas›ndan gelifltirilmesine, en üst düzeyde moti-
ve edilmesinden tatmin edilmesine dek uzanan
genifl bir çal›flma alan›na sahiptir.
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1. Afla¤›daki kurulufllardan hangisi taraf›ndan sürdürü-

len politikalar, kamusal sosyal politikalar› destekler?

a. Siyasal partiler

b. Örgütler

c. Bankalar

d. Yerel yönetimler

e. Meslek odalar›

2. Bir holding taraf›ndan izlenilen sosyal içeri¤i bulu-

nan politikalar, hangi bafll›k alt›nda sosyal politikalar›n

dolayl› konusu olabilir?

a. ‹flletme sosyal politikas›

b. Özel kamusal politikalar

c. Tüketici politikalar›

d. Esnek sosyal politikalar

e. Ulusal sosyal politikalar

3. Afla¤›dakilerden hangisi, ulusal sosyal politikalar›n

finansman kaynaklar› aras›nda yer almaz?

a. Devlet bütçeleri

b. Parasal nitelikli yapt›r›mlar

c. Özel sigortalar›n fonlar›

d. fians oyunlar›n›n gelirleri

e. Harçlar

4. Afla¤›dakilerden hangisi, bir ülkede sürdürülen sos-

yal politikalar›n ulusal kimli¤i üzerinde etkili olmaz?

a. Nüfusun demografik özellikleri

b. Ekonomik geliflmifllik düzeyi

c. Ekonomik sistem ve anayasal düzen

d. Uluslararas› iliflkiler

e. Gelenek ve görenekler

5. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal politikalar›n araçla-

r›ndand›r?

a. Sosyal planlama

b. Sivil toplum örgütleri

c. Yapt›r›mlar

d. Kitle iletiflim araçlar›

e. Sivil savunma

6. ‹nsan, davran›fllar›n›n salt ekonomik yönü ile hangi
sosyal bilim dal›na konu olur?

a. Sosyoloji
b. ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
c. Sosyal Politika
d. Ekonomi
e. Psikoloji

7. Afla¤›daki ifadelerden hangisi, Ekonomi Politikas›
ile Sosyal Politika aras›ndaki iliflkiyi do¤ru olarak
yans›tmaz?

a. Her iki bilim dal› da kamusal nitelikli politikala-
r› konu al›r.

b. Bu bilim dallar›, birbirlerinin sa¤lad›klar› bilgi
ve bulgulardan yararlan›r. 

c. Bu bilim dallar›na konu olan politikalar, birlikte
ve birbirleri ile uyumlu olarak sürdürülmelidir.

d. Her iki bilim dal› da sosyal bilim dallar› kapsa-
m›nda bulunur. 

e. Her iki bilim dal› da ayn› araçlardan yararlan›r.

8. Çal›flma yaflam›n›n aktörleri kimlerdir?
a. Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar ile iflverenler
b. ‹flçi ve iflveren sendikalar›
c. Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar ile devlet
d. Sendika, federasyon ve konfederasyonlar 
e. Örgütlü iflçi, iflveren ve devlet

9. ‹flletme sosyal politikalar› kim ya da kimlerce tafl›n›r?
a. Devlet taraf›ndan
b. ‹nsan kaynaklar› yönetimleri taraf›ndan
c. Endüstri iliflkileri sistemi taraf›ndan
d. Sosyal güvenlik sistemi taraf›ndan
e. Hukuk kurallar› ve kurumlar› taraf›ndan

10. Sakatlar›n istihdam edilebilmesinde yararlan›lan çe-
flitli yol ve yöntemler, hangi bilim dal›n›n çal›flma alan›
içinde kal›r?

a. Ekonomi Politikalar›
b. Çal›flma Ekonomisi
c. Sosyal Politika
d. ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi
e. Endüstri ‹liflkileri

Kendimizi S›nayal›m
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“Ça¤›m›z›n en belirgin sosyal olgular›ndan biri de gelir-
lerini emek güçlerini satarak sa¤layan insanlar› koru-
mak, onlar›n çal›flma ve yaflam koflullar›n› iyilefltirmek
için devletin gösterdi¤i çabad›r. Bu olgu, ülkelerin siya-
sal rejimleri demokrasiye do¤ru yöneldikçe, buna koflut
olarak geliflmifl ve yayg›nlaflm›flt›r. Bu gözlem bizi he-
men bir genel saptamaya götürmektedir. O da: demok-
rasi sosyal politikan›n baflta gelen etkenidir, olmazsa
olmazd›r...
Ekonomik bak›mdan güçsüz olanlara ve baflta iflçileri
koruman›n gere¤ine ulaflmak için uzun evrimler, önem-
li geliflme ve dönüflümler geçirilmifltir. Bugünkü aflama-
ya gelinceye kadar büyük toplumsal ac›lar çekilmifl, yo-
¤un s›k›nt›lara katlan›lm›flt›r...
Kabul etmek gerekir ki bütün bu olumsuz durumlar
ekonomik bak›mdan güçsüz olan insanlar, baflka bir
deyiflle daha çok emekçiler çevresinde yo¤unlaflm›flt›r...
Dünyam›z, Birinci Sanayi Devriminin yeni teknik ve
üretim olanaklar› ile zenginleflmifltir. Ama mutlu ve adil
bir dünya yarat›lamam›flt›r. Oysa, ‹ngiltere, Almanya,
Fransa, Birleflik Amerika ve bu sanayi devrimini yafla-
m›fl öteki ülkeler, çocuklar›n› 6-7 yafl›ndan bafllayarak
madenlere, fabrikalar›n kirli havas›na, a¤›r ifllere sok-
maktan vazgeçtikleri ve iflçileri, kad›nlar›, yafll›lar› koru-
maya dönük önlemler al›p hakça bir gelir bölüflümünü
sa¤lamak do¤rultusunda önlemler ald›klar› için geliflme
h›zlar›ndan bir fley yitirmemifllerdir. Bu ülkeler, ›rk ay-
r›m›na, kötü çal›flma koflullar›na ve sefalet ücretlerine
son verdikleri için geliflme, büyüme ve sanayileflme ya-
r›fl›nda gerilerde kalmam›fllard›r...
Birinci Sanayi Devrimi art›k uzaklarda kalm›fl bulunu-
yor. ‹kinci Sanayi Devrimini de ‹kinci Dünya Savafl› ile
birlikte yaflad›k ve arkalarda b›rakt›k...
Bu oluflumlar›n tümü de sosyal oluflum ve politikalar
aç›s›ndan zengin deneyimlerle doludur. en önemlisi de
sosyal politikalar›n, ülkelerin siyasal rejimlerini nitelik-
lerine, insan kaynaklar›n›n ve özgürlüklerinin düzeyle-
rine ne derece ba¤l› bulundu¤unun bütün yal›nl›¤›yla
aç›kl›¤a ç›km›fl olmas›d›r.
Kuflkusuz devletin sosyal politikalar›n oluflmas›nda dü-
zenleyici olarak baflta gelen bir rölü, ifllevi ve görevi
vard›r. Bununla birlikte, bunlar› yerine getirmekte, do¤-
rudan ilgililerin kat›l›mlar› ve iflbirli¤i ile daha çok bafla-
r›l› olunaca¤›, geçmiflin yeniden de¤erlendirilmesi yolu
ile daha iyi anlafl›labiecektir...”

Kaynak: Yukar›daki metin  Prof. Dr. Cahit Talas’›n
Sosyal Politika Tarihi (1991, s: 11,12) adl› kitab›ndan
k›salt›larak al›nm›flt›r.

Türkiye’de Sosyal Politika E¤itimi 

Türkiye’de Sosyal Politika alan›nda e¤itim ve ö¤retim;
ilk kez ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1934
y›l›nda Üniversite reformu ile birlikte ülkemize gelen
Alman bilim adamlar›ndan birisi olan Prof. Gerhard
Kessler taraf›ndan kurulmufl olan “‹ktisat ve ‹çtimaiyat
Enstitüsü” çat›s› alt›nda bafllam›flt›r. Giderek önem ka-
zanan bu disiplin için, daha sonra ‹stanbul Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi’nde ba¤›ms›z bir kürsü kurulmufltur.
‹ktisat ve Hukuk fakülteleri programlar›nda yer verilen
Sosyal Politika dersleri, yine Prof. Kessler taraf›ndan
sürdürülmüfltür. Uzun y›llar Sosyal Siyaset kürsüsü’nun
da baflkanl›¤›n› yapan Prof. Kessler, çok say›da bas›l›
çal›flmas› ile yanl›zca bu bilim dal›n›n ülkemizdeki ge-
liflmesine büyük katk› sa¤lamakla kalmam›fl, ayn› za-
manda bu alanda pek çok bilim adam› da yetifltirmifltir.
Prof. Kessler taraf›ndan haz›rlanan Sosyal Siyaset Kon-
feranslar›, ülkemizdeki ilk Sosyal Politika külliyat›n›
oluflturmakta ve 30 cildi kapsamaktad›r.
Türkiye’de çok iyi yetiflmifl yeni bir sosyal politiker ku-
fla¤›na büyük gereksinim vard›r. ‹yi bir ekonomi for-
masyonuna da sahip olmas› gereken bu kuflak, ülkemi-
zin yaflad›¤› ya da gelecekte yaflayabilece¤i a¤›r sosyal
sorunlara çözüm bulunabilmesine çare olacakt›r. Sosyal
Politika, karfl›lafl›lan sorunlar›n çözülmesine yol gösteri-
ci bir klavuz olursa, hem ekonomik ve hem de sosyal
yönden bir geliflme kaydedilebilecek, böylece sa¤l›kl›
ve mutlu bir toplum yarat›labilecektir.

Kaynak: Yukar›daki metin Orhan Tuna ve Nevzat Yal-
ç›ntafl taraf›ndan yaz›lan Sosyal Siyaset (1994) adl›
kitab›n 9-19 sayfalar› aras›nda yer alan bilgilerden
k›salt›larak ve yal›nlaflt›r›larak aktar›lm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden Okuma Parças›

”

“
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1. d “Yerel yönetimler” seçene¤i d›fl›ndaki kurum ve
kurulufllar taraf›ndan sürdürülen sosyal politi-
kalar, örgütler sosyal politikalar› kapsam›nda ir-
delenir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Sosyal Politikalar›n Kamusal Niteli¤i” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

2. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politikalar›n Kamusal Niteli¤i” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

3. c Sosyal politikalar›n finansman›nda sosyal sigor-
ta fonlar›ndan yararlan›labilir. Ancak, ticari nite-
li¤i bulunan ve bu nedenle de kar amac› güden
özel sigorta fonlar› sosyal politikalar›n finans-
man kaynaklar› aras›nda yer almaz. Bu soruyu
do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal Sigortalar›n
Finansman›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

4. d Uluslararas› iliflkilerin ulusal sosyal politikalar
üzerinde do¤rudan bir etkisi bulunmaz. Bu so-
ruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal Politi-
kalar›n Ulusal Kimli¤i ve Uluslararas› Kaynakla-
r›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

5. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politikalar›n Araçlar›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

6. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika ve Ekonomi” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

7. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika ve Ekonomi Politikas›” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

8. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika ve Endüstri ‹liflkileri” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

9. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politika ve ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

10. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, bu üni-
tede ve bir önceki ünite metninde “Sosyal Poli-
tika Bilim Dal›n›n Konular›” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

S›ra Sizde 1

Devletlerin, ekonomik ve toplumsal yaflama yönelik
yaklafl›mlar› ekonomi kuramlar›nda sürekli bir tart›flma
konusu olagelmifltir. Baz› ekonomistler, devletin eko-
nomik ve sosyal yaflama katk› ile kat›l›m›na olumlu yön-
de yaklafl›r. Yararlar›n› savunarak gerekli görür. Baz›la-
r› ise bu do¤rultudaki politikalar› sak›ncal› bularak k›-
yas›ya elefltirir. Yaklafl›k 300 y›l› aflk›n bir süreden bu
yana yaflan›lan bu tart›flmalar›n, piyasa ekonomisi ko-
flullar› ve bu koflullara dayal› liberal ekonomi politika-
lar›n›n güncelleflmesiyle birlikte, yaflad›¤›m›z dönemde
yeniden popülarite kazand›¤› görülmektedir. Ancak, bu
tart›flmalar›n, devletin ekonomik ve sosyal yaflam için-
de “yer almamas›na” de¤il, daha çok “yerinin ne olma-
s›” gerekti¤ine iliflkin oldu¤unun da gözden kaç›r›lma-
mas› gerekir. Bu konuda bir de¤erlendirme yap›l›rken,
günümüzde, devletin ekonomik ve sosyal yaflama kat-
k› ile kar›fl›m›n›n yeni gerekçelere dayal› yasal ve ku-
rumsal pek çok örne¤inin oldu¤u da hat›rlanmal›d›r.

S›ra Sizde 2

Yerel yönetimlerin ve kar amac› gütmeyen gönüllü
kurulufllar›n bu alandaki katk›lar›, geliflmifllik düzeyle-
rinden soyutlanamaz. Bir baflka deyiflle, e¤er yerel yö-
netimler ve gönüllü kurulufllar, finansman ve örgüt
yap›lar› yönünden ülke genelinde yayg›n ve etkin bir
güce sahip de¤illerse, devlet eli ve denetiminde izle-
nilen sosyal politikalar›n o ülke yönünden de¤eri da-
ha da ço¤alacakt›r.

S›ra Sizde 3

Ulusal sosyal politikalar üzerinde, her ülkenin ekono-
mik ve sosyal yap›s›n›n, yürürlükteki anayasas›n›n ku-
rallar›nca s›n›rlar› çizilmifl olan kurulu hukuk düzeni-
nin, ekonomik geliflmifllik düzeyinin ve yönetim biçimi-
nin kuflkusuz izleri bulunur. Örne¤in, piyasa ekonomi-
sinin ya da merkezi planlaman›n geçerli oldu¤u ve yahut
da çok partili demokrasi ile yönetilen ülkelerle, tek par-
tili yönetim biçimine sahip ülkeler aras›nda baz› farkl›-
l›klarla karfl›lafl›lmas› do¤ald›r. Sosyal Politika’n›n ülke-
lerin siyasal yaklafl›mlar› ile de iliflkisi bulunur. Çünkü,
sosyal nitelikteki ilke ve uygulamalar öncelikle bir siya-
sal karar› gerektirir. Bu aç›dan araçlar›n seçimi, politi-
kalar›n finansman›, koruma kapsam› ve düzeyine ilifl-
kin öncelikler büyük ölçüde devlete egemen olan ide-
olojiye göre belirlenir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Örne¤in; iflçi sendikalar›n›n toplu pazarl›k süreci için-
deki kazan›mlar›n›n, enflasyon olgusu üzerindeki etki-
lerinin sorgulanmas› Çal›flma Ekonomisi disiplininin ko-
nu alan›na girer. Oysaki Sosyal Politika enflasyon olgu-
sunu de¤il, bu olgunun iflçi ücretlerinin reel de¤erleri
üzerinde bir azalmaya yol açmamas›na yönelik kamu-
sal karar ve uygulamalar› ele al›r.

S›ra Sizde 5

Sakatlar›n istihdam edilebilmesinde yararlan›lan çeflitli
teknikler vard›r. E¤er bu tekniklerden birisi ya da bir-
kaç› hukuki düzenlemelerle yürürlü¤e konulmufl ise,
‹fl Hukuku’nun konular› bu düzenleme hükümleri ile
s›n›rl›d›r.

S›ra Sizde 6

‹flçi kesimi sanayileflmenin geliflip, yayg›nlaflmas›yla ço-
¤al›r. Bu ço¤al›fl örgütlenme ve kademelenme sürecini-
ne yans›rken, iflverenlerin de örgütlenmesine yol açar.
Bu koflullar ise iflçi ve iflveren kesimlerinin örgütleri ile
yer ald›¤› kurumlaflm›fl bir sistemi beraberinde tafl›r.
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Sosyal Politikalar›n 
Tarihsel Geliflimi

Sanayi Devrimi’nin koflullar› alt›nda oluflan ortam, daha önce de de¤inildi¤i üze-
re yeni bir ifl iliflkisi ve bu iliflkiye dayal› yeni bir çal›flma statüsünü beraberinde ge-
tirmifltir. Devletlerin sosyal nitelikli politikalar izlemeye bafllamas›nda ve bu politi-
kalar›n ba¤›ms›z bir sosyal bilim dal›na konu olabilecek kadar geliflmesinde bu
oluflumun önemli bir pay› vard›r. Bu yüzden de sosyal politikalar›n tarihsel gelifli-
mi, üretim süreci ve ifl iliflkilerinin tarihsel gelifliminden soyutlanamaz.

Konuyu önce Sanayi Devrimi’ni yaflayan ‹ngiltere ve baz› Bat› Avrupa ülkeleri
aç›s›ndan ele alaca¤›z. Daha sonra da ülkemiz yönünden inceleyece¤iz. Konu-
nun, art arda ve ayr› ayr› ele al›narak ifllenmesiyle, sosyal politikalar›n tarihsel
köklerinin hem daha iyi sorgulanabilece¤ini ve hem de sosyal politikalar›n geliflim
süreçlerindeki farkl›l›klar›n daha iyi vurgulanabilece¤ini düflünüyoruz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Hangi koflullar alt›nda oluflan ortam, iflçi kesiminin do¤mas›na yol açm›flt›r?
Sanayi Devrimi, hangi alanda yaflan›lan geliflmelerle, hangi ülkede ve ne za-
man yaflan›lm›flt›r?
Sanayi Devrimi’nin koflullar› üretim sürecini nas›l etkilemifltir?
Sanayi Devrimi’nin ard›ndan çal›flma koflullar› giderek neden a¤›rlaflm›fl ve
yaflan›lan olumsuzluklar çal›flma yaflam› ile s›n›rl› kalmam›flt›r?
Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde geçerli ekonomi felsefesi ve kurulu
hukuk düzeni, yaflan›lan olumsuzluklara neden engel olamam›flt›r?
‹flçi kesiminin korunmas›na yönelik politikalar ile sosyal politikalar aras›nda
nas›l bir ba¤lant› kurulabilir? 
Sosyal nitelikli ilk politikalarla kimlerin, hangi alanda, neden ve nas›l korun-
mas› hedeflenmifltir? 

N
N
N
N
N
N
N
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• SOSYAL POL‹T‹KALARIN SANAY‹ DEVR‹M‹’NE DEK GEÇEN DÖNEM ‹Ç‹NDEK‹ 
TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

• SOSYAL POL‹T‹KALARIN SANAY‹ DEVR‹M‹’NDEN GÜNÜMÜZE DEK SÜREGELEN 
DÖNEM ‹Ç‹NDEK‹ TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
• Sanayi Devrimi ve Koflullar›
• Sanayi Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Geçerli Ekonomi Felsefesi ve

Kurulu Hukuk Düzeni 
• Sanayi Döneminde ‹zlenilen Sosyal Politikalar›n Tarihsel Geliflimi

Örnek Olay

Ayd›nl›klar Yüzy›l›
“Ayd›nl›klar Yüzy›l›: XVIII. yüzy›l deyince akla gelen bu; “Ayd›nl›klar” deyince de,
baflta bilimin ve akl›n egemenli¤i geliyor. Ne var ki XVIII. yüzy›l, bu nitelikleriyle
Avrupal›d›r. Gerçekten, o yüzy›ldad›r ki Avrupa’da bilimsel geliflme pek büyük bo-
yutlar kazan›r, Sanayi Devrimi uç verir ve modern teknik ça¤ bafllar. Düflüncenin,
akla ve bilime dayanarak, eski düzene, yeni feodiliteye ve onun de¤erlerine, baflta
da dine, silahlar›n›-amans›zca-do¤rultup sald›r›ya geçifli de, bu yüzy›lda ve Avru-
pa’da olur.

“Ayd›nl›klar” Avrupa’s›n› arkas›ndan çekip götüren de baflta ‹ngiltere ile
Fransa’d›r.

Belki yaln›z Do¤u’dur bunun d›fl›nda kalan.
Ne bilimsel bir uyan›fl, ne akl›n egemenli¤i; XVIII. yüzy›l, Do¤u bak›m›ndan yi-

tirilmifl bir yüzy›ld›r; öyle oldu¤u için de, sonraki yüzy›llar› ac›lar içinde yaflaya-
caklard›r; Do¤u, yafl›yor da. Ama XVIII. yüzy›l “Ayd›nlanma’s›n›” Avrupa yaratt›-
¤› ve yaflad›¤› içindir ki, dünyan›n baflka k›talar›ndaki geliflmeleri de o belirleye-
cektir. Bu bak›mdan, XVIII. yüzy›l Avrupa’s›n› bilmek, ondan sonraki geliflmelerin
de anahtarlar›n› verir bize. Böylesine bir “kilit” yüzy›ld›r o yüzy›l Avrapa’da. Ay-
d›nlanma hareketini-gecikerek de olsa-yaflayan bir toplumun insanlar› olarak, o
yüzy›l, en baflta bizler için ö¤retici de olsa gerek...”

Kaynak: Yukar›daki metin, Server Tanilli taraf›ndan yaz›lan Yüzy›llar›n Gerçe¤i
ve Miras› (1998) adl› kitab›n arka kapak sayfas›nda aynen al›narak aktar›lm›flt›r.
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Anahtar Kavramlar
• Aile Ekonomisi ve Kolelik Dönemi
• Feodal Düzen
• Hukuki Eflitlik ve Sözleflme Serbestisi
• Koalisyonlar
• Klasik Liberalizm

• Loncalar
• Sanayi Devrimi’nin Teknik Koflullar› 
• Sanayi Devrimi’nin Toplumsal  

Koflullar›
• ‹flçi S›n›f›

‹çindekiler



SOSYAL POL‹T‹KALARIN SANAY‹ DEVR‹M‹’NE DEK
GEÇEN DÖNEM ‹Ç‹NDEK‹ TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
‹fl iliflkileri ve bu iliflkilere dayal› çal›flma statülerinin tarihi, insanl›k tarihi kadar es-
kidir. Tarihin hemen her döneminde ve dünyan›n her yöresinde insan, dönemle-
rin koflul ve niteliklerine göre de¤iflen biçim ve statülerle çal›flma yaflam› içinde yer
alm›fl, gelir elde edebilmek için çeflitli ekonomik faaliyetlerde bulunmufltur. Ancak,
iflçi statüsü ile çal›flma yaflam›nda yer al›fl› 18. yüzy›l sonlar›nda, Sanayi Devrimi ile
birlikte olmufltur. ‹fl iliflkileri ve yaflam›n›n hukuk kurallar› ile düzenlenerek, bu
statü alt›nda çal›flanlar›n korunmas›n› öngören ilk kamusal politikalar da bu döne-
min nesnel koflullar› alt›nda izlenmeye ve geliflmeye bafllam›flt›r. Bu nedenle Sana-
yi Devrimi, sosyal nitelikli politikalar yönünden bir bafllang›ç noktas›n› oluflturur.

Devletleri sosyal nitelikli politikalar izlemeye yönelten nedenleri daha iyi anla-
yabilmek için, ifl iliflkileri ve yaflam›n›n önceki dönemlerdeki özelliklerinin, hat›r-
lanmas› gerekir. 

Sosyal tarihçiler taraf›ndan 10. yüzy›la dek, aile ekonomisi ve kölelik düzenine
dayal› bir dönemin yaflan›ld›¤› ifade edilir. Tüketilenlerin hemen hemen tümü ay-
n› çat› alt›nda yaflayan, kalabal›k aile üyeleri taraf›ndan üretilmekte ve bu nedenle
de aile, ayn› zamanda bir üretim birimi olmaktad›r. Bu ekonomik ve sosyal düzen
içinde, iflgücü gereksinimi büyük ölçüde aile üyeleri taraf›ndan karfl›lanmakta, on-
lar›n yetmedi¤i yerde akrabalar ve komflular bu bofllu¤u doldurmaktayd›. Az sa-
y›da insan›n yaflad›¤› küçük yerleflim merkezlerinda sürdürülen yaflam biçimi, be-
raberinde güçlü bir dayan›flma duygusunu da getirmekte ve insanlar büyük ölçü-
de birbirlerinin güvencesi olabilmekteydi. Ayr›ca, Dünya’n›n baz› yörelerinde bu
alanda kölelerden de yararlan›l›yordu (fienel, 1982, s: 34-119).
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Sanayi Devrimi’nin koflullar›
alt›nda oluflan ortam, iflçi
kesiminin do¤mas›na yol
açm›fl, bu kesimin ifl
iliflkileri ve yaflam›nda
korunma zorunlulu¤unun
duyulmas› ile de, devletler
sosyal nitelikli politikalar
izlemeye bafllam›fllard›r.
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Dönemin koflullar› alt›nda, aile üyelerinin ve kölelerin ifl iliflkileri ise, aile bafl-
kan› taraf›ndan, onun otoritesi alt›nda düzenleniyordu. Hemen hemen tümü ile ta-
r›msal faaliyetlere dayal› ekonomik yaflam, ço¤u kez ailelerin birbirlerinden köle
kiralamalar›na yol açabiliyordu. Hatta bu durum zamanla, kölenin sahibi (efendi-
si) ile köleyi kiralayan aras›ndaki iliflkilerinin hukuki yönden düzenlenmesini de
gerektirmifltir. Nitekim, köleler ile köle çal›flt›ranlar aras›ndaki iliflkileri düzenleme
gereksinimi, ifl iliflkilerinin hukuk kurallar› ile ilk kez düzenlenmesine yol açm›flt›r.
Böylece köle iflgücü piyasalar› oluflmufl; belirli bir ücret karfl›l›¤›nda, kölenin iflgü-
cünün, hizmetinin kiralanmas› bu sözleflmelere konu olmaya bafllam›flt›r (Karade-
niz, 1976, s: 4).

Ancak, köleler özgür de¤illerdi. Köleler al›n›p sat›lan, kiralanan bir mal olarak
görülüyordu. Geçerli anlay›fla göre bir kölenin iflgücünü kiralamak, bir eflyay› ki-
ralamak ile efl anlaml›yd›. O dönemde geçerli hukuk sistemleri, köle ile sahibi
(efendisi) aras›ndaki hukuki ba¤› bir ifl (hizmet) sözleflmesine de¤il, bir kira söz-
leflmesine dayand›rmaktayd›. Bu yüzden de, taraflar aras›ndaki ifl iliflkisinin Eflya
Hukuku kapsam›nda ve Özel Hukuk çerçevesinde düzenlenmesi yoluna gidilmifl-
ti. Daha sonralar›, köle iflgücü piyasas› yan›nda oluflan özgür iflgücü piyasas›nda
da hemen hemen ayn› hukuki biçimin uyguland›¤› görülür.

Eflya Hukuku ve eflya kiras› konular›nda size Hukuka Girifl kitab›n›zda verilen bilgileri ha-
t›rlamaya çal›fl›n. E¤er hat›rlayam›yorsan›z, ilgili ünite metnini okuyarak yukar›da verilen
bilgileri irdeleyiniz. 

Feodal Düzen geçerlili¤ini, 10. ve 15. yüzy›llar aras›nda sürdürmüfltür. Bu dö-
nemde senyör, flövalye, bey, derebeyi gibi adlarla ifade edilen kiflilerin egemenli¤i
alt›nda, daha çok tar›msal faaliyetlerde ailece çal›flan serflerle karfl›lafl›r›z.

‹flledikleri toprak ve üretim araçlar› üzerinde mülkiyet de¤il, yaln›zca kullan›m
hakk›na sahip bulunan serfler, çal›flmalar› karfl›l›¤›nda da elde ettikleri tar›msal
ürünlerin bir bölümünü kendileri için ay›r›rlar, di¤er bölümünü ise güvenlik gerek-
sinimlerini de karfl›layan senyörlere aktar›l›rd›. Genç serflerin, soylu ya da varl›kl›
ailelerin ev hizmetlerinde önceleri kendilerine sa¤lan›lan bar›nma, beslenme, gi-
yim karfl›l›¤›nda, sonralar› ise düzenlenen ücret tarifelerine göre hizmet görmeye
bafllamalar› da bu dönemde bafllar (Huberman, 1982, s.15).

15-18. yüzy›llar aras›nda, küçük feodal birimler y›k›lm›fl; yerlerini prenslikler,
beylikler, derebeylikler, krall›klar gibi daha güçlü merkezi otoriteler alm›flt›r. Böy-
lece, ulafl›m güvenli¤i ço¤alm›fl ve daha kalabal›k yerleflim merkezleri kurulmaya
bafllam›flt›r. Bir baflka yönden; özellikle 17. ve 18. yüzy›llarda, haçl› seferleri, deniz
ticaretinin geliflmesi, yeni k›talar›n keflfi, yay›lmac›, sömürgeci politikalar özellik-
le Bat› Avrupa ülkelerinde ticaretin geliflmesine ve örgütlenmesine yol açm›flt›.
Böylece para ve piyasa ekonomisi önem kazand›. Nüfusun ço¤al›fl›, yerleflim mer-
kezlerine göçleri uyarm›fl, gereksinimlerin ço¤almas› ile aile ekonomisi, art›k tü-
kettiklerinin tümünü üretemez hale gelmiflti. Böylece, bir çok yeni ifl alan› aç›lm›fl
ve yeni çal›flma biçimleri ortaya ç›km›flt›r.
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Bu koflullar›n biçimlendirdi¤i ortam içinde çeflitli hammaddeler sat›n al›p, bun-
lar› kendilerine ait araç ve gereçlerle iflleyerek ürüne dönüfltürüp satan, ya da sa-
dece satan zanatkarlar ve esnaflar öne ç›kar. Ayn› zanaat kollar›ndaki iflyerleri, ay-
n› sokaklarda, hanlarda, meydanlarda bir araya gelerek toplanm›fl ve bu iflyerlerin-
de çal›flanlar ço¤alarak ve kendi aralar›nda zamanla örgütlenmifllerdir. Çeflitli zana-
atlar›n yap›ld›¤› küçük ölçekli iflyerlerinde, o zanaat› ö¤renmek amac› ile yamak,
ç›rak, kalfa, usta gibi statüler alt›nda çal›flan kifliler de o dönemin çal›flma yaflam›
içinde yer almaya ve giderek ço¤almaya bafllar. Korporasyon olarak adland›r›lan
bir düzeni oluflturan bu mesleki örgütler, 18. yüzy›l ortalar›na dek bir çok ülkede
ekonomik yap›n›n temel tafllar›ndan birisi olmufltur.

Günümüz kentlerin de¤iflik yörelerinde rastlan›labilen kuyumcular çarfl›s›, mobilyac›lar
sitesi, sahaflar soka¤›, bak›rc›lar han› gibi yerlerde toplanarak, çeflitli zanaat kollar›nda
üretim ya da ticarî faaliyetlerde bulunan esnaf ve zanaatkarlar belki  sizlere  loncalar› ça¤-
r›flt›rabilir.

Bu örgütler içinde bir araya gelen toplanan zanaatkarlar aras›ndaki dayan›flma,
zamanla kendi aralar›nda oluflturup, uygulad›klar› gelenek ve görenekleri, kat› te-
amül kurallar›n› yaratm›flt›r.

Korporasyon düzeni içindeki esnaf örgütleri; var olduklar› sürece, günümüzün
meslek kurulufllar› ile odalar›n›n görevlerini üstlenmekle kalmam›fl, ayn› zamanda
esnaf ve zanaatkarlar›n sosyal güvenlik gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda da bir
bofllu¤u doldurmufltur. Hatta, güçlü oldu¤u dönemlerde, üst yönetim ile aralar›n-
daki iliflkiler nedeniyle kamusal bir ifllev de sürdürdü¤ü de söylenebilir.

17. yüzy›la dek, zanaat yaflam›n›n s›n›rl› sermaye kullan›m› ve el eme¤i ile be-
cerisine dayal› olma özelli¤inde, çok önemli bir de¤iflim yaflan›lmam›flt›r. Ancak,
üretimde kullan›lan araç ve gereçler sürekli gelifltirilmifl, baz› yeni mekanik dü-
zenlemelerden yararlan›lmaya bafllanm›flt›r. Ayr›ca; Bu de¤iflim, 17. yüzy›l›n orta-
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Korporasyon: Ayn› meslek ve
sanat› sürdürenlerin,
birbirlerine yak›n bir
ortamda toplanarak 
kurduklar› düzen
“corporation” olarak
adland›r›lm›flt›r. Avrupa’n›n
pek çok yerlerinde görülen ve
varl›¤›n› genellikle Frans›z
Devrimi’ne dek sürdürmüfl
olan bu
topluluklar, lonca olarak da
ifade edilir.

Lonca: ‹talyanca “loggia”,
Frans›zca “loge” sözcü¤ü
hücre, oda anlam›na gelir.
Esnaf ve sanatkarlar›n
biraraya gelerek
topland›klar› odalar, daha
sonralar› bu topluluklar›
ifade eden bir ad olmufltur.
Örne¤in sanayi, ticaret ve
z›raat odalar› adlar› da bu
yaklafl›m›n izlerini tafl›r.

Resim 3.2



lar›nda, farkl› zenaatkarlar taraf›ndan, farkl› iflyerlerinde üretilen parçalar›n birara-
ya getirilerek son ürün haline getirildi¤i merkezi imalathanelerin (manifaktür) ku-
rulup, ço¤almas›na da yol açm›flt›r (Kuczynsk›, 1968, s: 14-15). Ölçekleri giderek
büyüyen bu iflletmelerin ço¤u, ayn› yüzy›l sonlar›nda yaflan›lacak olan Sanayi
Devrimi ile birlikte, üretimde makinalar›n ilk kez kullan›laca¤› fabrikalar haline
dönüflecektir.

Yukar›da verilen bilgilerden de görülece¤i gibi sanayi döneminden önce de,
köle ya da serf gibi ba¤›ml› ve sürekli ifl gören kifliler olmufltur. Yine önceki dö-
nemlerde; yamak, ç›rak, kalfa, imalathane çal›flan› gibi ücret karfl›l›¤› hizmet gö-
ren kiflilere de rastlanmaktad›r. Ayr›ca, tarihin önceki dönemlerinde yollar›n, köp-
rülerin, an›tlar›n yap›m›nda askerler, gönüllüler, hükümlüler çal›flm›fl ya da zorun-
lu olarak yöre halk› çal›flt›r›lm›flt›r. Acaba bu kifliler, günümüzdeki anlam›yla iflçi
olarak nitelendirilebilir mi? Bu kiflilere yönelik sosyal nitelikli politikalar›n örnek-
leri bulunabilir mi?

Öncelikle yan›tlamak gerekir ki, bu kiflileri, özgür iflgücünü sürekli ve düzenli
bir ücret geliri karfl›l›¤›nda, hukuki, mesleki ve ekonomik yönden iflverene ba¤l›
(tabi) olarak, bir ifl (hizmet) görmek üzere sunan kifliler olarak nitelendirmek ola-
naks›zd›r. Çünkü, kölelerin, serflerin, askerlerin, hükümlülerin, zorunlu olarak ça-
l›flt›r›lanlar›n ifl iliflkileri özgür iradeleri ile ba¤l› olduklar› bir ifl sözleflmesine da-
yal› de¤ildir. Korporasyon düzeni içinde çal›flanlar ile ustalar› aras›ndaki sözlefl-
menin konusunu ise bir sanat›n ö¤renilmesi oluflturur. Çal›flanlar bir sanat› ö¤rene-
bilmek, ustalar ise çal›flanlara o sanat› ö¤retebilmek için bu ifl iliflkisinin içinde yer
al›rlar. Bu nedenle de korporasyon düzeni içinde yer alanlar iflçi niteli¤ini tafl›maz-
lar. Gönüllü çal›flanlar›n ba¤l› olduklar› bir ifl sözleflmesi bulunmad›¤› için, düzen-
li ve sürekli bir ifl görme yükümlülükleri ve bu yüzden de hukuki bir statüleri yok-
tur. Kald› ki üretimin temelde insan yada hayvan›n kas gücüne, do¤a gücüne ve
bu güçlere ba¤l› baz› mekanik düzenlemelere dayal› olma özelli¤inde de tüm bu
dönemlerde herhangi bir de¤iflme olmam›flt›r. Bu yüzden iflçi statüsünde çal›flanla-
r›n tarihsel köklerine, Sanayi Devrimi’ne dek uzanan dönem içinde rastlan›lmaz.
Var olmayan bir kesime yönelik kamusal politikalar›n örneklerini bulabilmek bu
nedenle olanaks›zd›r. 

Çeflitli ülkelerde ve dönemlerde sosyal koruma amac› güden din kurallar› ve
kurumlar› ile bireysel ya da kurumsal olarak gönüllü sürdürülen yard›m ve hizmet-
lerden ise, kamu otoritesine dayal› olmad›klar› ve kronolojik olarak sistematize
edilebilmeleri çok güç oldu¤u için yaln›zca söz etmekle yetinece¤iz.

Baz› kaynaklarda serflerden, neden toprak köleleri olarak da söz edilir?

Zanaatkarlar aras›ndaki iliflkilerin, yaz›l› hukuk kurallar› ile düzenlenmemifl olmas›, aca-
ba loncalar›n etkinli¤ini azaltm›yor muydu?

SOSYAL POL‹T‹KALARIN SANAY‹ DEVR‹M‹’NDEN
GÜNÜMÜZE DEK SÜREGELEN DÖNEM ‹Ç‹NDEK‹
TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Sanayi Devrimi’nin, özellikle teknolojik ve toplumsal koflullar› alt›nda oluflan or-
tam, daha önce de de¤inildi¤i üzere, devletlerin sosyal nitelikli politikalar izleme-
ye bafllamalar›na ve bu politikalar›n zaman içinde geliflmesine yol açm›flt›r. Bu ko-
flullar› ayr› bafll›klar alt›nda biraz daha ayr›nt›l› olarak aç›klayal›m.
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Sanayi Devrimi ve Koflullar›
Sanayi Devrimi’nin, 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, art arda yaflan›lan baz› teknolo-
jik bulufllarla yüzy›l›n sonlar›nda bafllad›¤› kabul edilir. Bu devrim; salt yaflan›lan
ülkelerde de¤il, tüm toplumlar›n ekonomik ve sosyal yap›lar› ile yaflamlar›n›n he-
men hemen her alan›nda pek çok köklü de¤iflime yol açt›. Sanayi Devrimi, 18.
yüzy›l sonlar›nda ‹ngiltere’de rastlant›sal biçimde birdenbire ortaya ç›km›fl bir olu-
flum de¤ildir. Daha önceki dönemlerde yaflan›lan baz› olaylar, aktar›lan birikimler,
bunlar›n çeflitli alanlarda karfl›l›kl› ya da ortaklafla etkilerinin uyard›¤› geliflmeler,
Sanayi Devrimi’nin do¤up geliflmesinde rol oynam›flt›r. Bu dinamiklerin tarihsel
kökleri fiekil 3.1’de flematize edilerek gösterilmektedir.

Ortaça¤’da Sanayi Devrimi’nin kökleri ile ilgili bilgiler için Gimpel’in (1976) Ortaça¤’da
Endüstri Devrimi ile Tanilli’nin (1998) Yüzy›llar›n Miras›, C. 2, 3, adl› kaynaklar› sizin için
yararl› olabilir.

Sanayi Devrimi ve Teknolojik Geliflmeler
Sanayi Devrimi olarak adland›rd›¤›m›z oluflum önce buhar, daha sonra da elektrik
ve gaz gibi yeni enerji güçlerinin bulunmas›, bu enerji güçlerinin uyarland›¤› ma-
kinelerin yap›lmas› ve bu makinelerin üretimde kullan›lmaya bafllanmas› gibi tek-
nolojik bir dizi geliflme ile 18. yüzy›l sonlar›nda ‹ngiltere’de bafllad›. Ayn› yöndeki
geliflmeler daha sonra Fransa, Almanya gibi baz› Bat› Avrupa ülkelerinde, ard›n-
dan da tüm Avrupa’da gözlendi. Sanayileflme olgusu daha sonra Avrupa’dan göç-
ler yoluyla Kuzey Amerika’ya tafl›nm›fl, bunu izleyen y›llarda Rusya’ya ve 18. yüz-
y›l sonlar›na do¤ru da Japonya’da yaflanm›flt›r.

Önce Sanayi Devrimi’nin teknik koflullar›n›n, sosyal politikalar›n geliflmesi üze-
rinde nas›l etkili oldu¤u sorusunun yan›tlar›n› arayal›m. Sanayi sürecinin üretim sü-
reci üzerindeki afla¤›da aç›klanacak olan etkileri, fiekil 3.2’de ayr›ca fiematik edile-
rek gösterilmektedir.
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fiekil 3.1

Sanayi Devrimi’nin Tarihsel Kökleri

Nüfusun ço¤al›fl›

Tar›m kesiminde
teknik bilgi birikimi

deneyimlerinin
kazan›lmas›

Tar›msal üretimde
ço¤alma ve çeflitlenme

Gemi yap›mc›l›¤›n›n
geliflmesi

Denizcilikte 
ilerleme

Matbaan›n bulunmas›

Tanr›, flan ve zenginlikler
için yeni dünya aray›fllar›:
yeni k›talar›n ve yerlerin

keflfedilmesi

Zenginli¤in kayna¤› olarak
görülen alt›n ve gümüflün

Avrupa’ya tafl›nmas›

Ticaretin geliflmesi

Öncü düflünürlerin yetiflmesi,
pozitif bilimlerin geliflmesi

(RÖNESANS)

Bilimsel düflüncenin, din
kurallar›n›n egemenli¤inden

ayr›larak, özgürleflmesi
(REFORM)

Planlamaya önem veren, bi-
limsel yaklafl›mlarla yönetilen,

rasyonel davranan ifllet-
melerin baflar›s›

Bireysel giriflimcili¤in öne
ç›kmas›, özel kesim

iflletmelerinin kurularak
ço¤almaya bafllamas›

Frans›z devrimi

Paran›n önem kazanarak
paraya dayal› bir ekonomik

düzenin kurulup, kök
salmaya bafllamas›

Tar›m kesiminde verimlili¤in
ço¤al›fl›n›n sermaye

birikimine yol açmas›

Buhar elektrik ve gaz 
gibi yeni enerji güçlerinin 

üretim sürecine 
uyarlanmas› ile bafllayan 

SANAY‹ DEVR‹M‹

Kaynak: Lenski,
Lenski ve Nolan
(1991), s.224.



Sanayi Devrimi’ni bafllatan teknolojik geliflmelerle üretim süreci, ilk kez yeterli,
sürekli ve düzenli bir güç kayna¤›na kavuflmufltur. Böylece o döneme dek üreti-
min temelinde bulunan insan ve hayvan›n kas gücünün, do¤a gücünün ya da bu
güçlere dayal› mekanik düzenlemelerin yerini, buhar ve elektrik gücüyle çal›flan
makineler alm›flt›r. Sanayileflmenin yayg›nlafl›p, geliflmesiyle birlikte önce doku-
ma, daha sonra da baflka kesimlerde makineler›n kullan›ld›¤› fabrikalar›n say›lar›-
n›n giderek ço¤ald›¤› görülür.

Teknolojik geliflmelerle, insan gücünün s›n›rl›l›klar› afl›lm›flt›r. Bu durum üretim
sürecini köklü biçimde de¤ifltirdi. Fabrika üretimi bir yönden h›zlan›p basitleflir-
ken, bir baflka yönden ürünler çeflitlenerek, ço¤ald› (Abendroth, 1974, s: 12-13;
Dawson, 1972, s: 14-18). Bu koflullar do¤al olarak birim üretim maliyetlerinin düfl-
mesine de yol açm›flt›.

Sanayi Devrimi ve Toplumsal De¤iflim
Bu koflullar alt›nda fabrikalarda çal›flamaya bafllayanlarla, fabrika sahipleri aras›n-
da yeni bir ifl iliflkisi ve bu iliflkinin dayal› oldu¤u yeni bir çal›flma statüsü de do¤-
mufltur. Fabrika sahiplerinin ad ve hesab›na onlara ba¤l› (tabi) olarak, sürekli ve
düzenli bir ücret geliri karfl›l›¤›nda çal›flan bu kifliler iflçi olarak adland›r›lm›fllard›r.
Sanayileflmenin geliflip, yayg›nlaflmas›na koflut biçimde fabrikalarda çal›flan iflçile-
rin say›lar› da h›zla ço¤alm›flt›r. K›rsal yörelerde yaflayan ve o döneme dek büyük
ço¤unlu¤u tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan pek çok kifli, bu fabrikalar›n kalifiye ol-
mayan (vas›fs›z) iflçi dokusunu oluflturmufltur. Fabrika üretimi ile rekabet edeme-
yen küçük zanaat kollar›n›n kalfa ve ustalar› ise bu fabrikalar›n yar› kalifiye (yar›
vas›fl›) ya da kalifiye (vas›fl›) iflçileri haline gelmifllerdir. Böylece fabrikalarda çal›-
flan iflçiler ile onlar›n aile üyeleri ve fabrikalarda ifl arayanlar›n oluflturdu¤u gide-
rek ço¤alan nüfusla birlikte sosyal tarihin daha önceki dönemlerinde var olmayan
yeni bir toplumsal kesim, yani iflçi s›n›f› do¤mufltur. Nüfusun daha önceki dönem-
lere göre h›zla ço¤almas› ile birlikte 18. yüzy›l sonlar›nda büyük yerleflim merkez-
leri, kentler do¤maya bafllam›flt›r (Tanilli, 1997, s: 13-16, 50).
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fiekil 3.2

Öncesine göre daha h›zl›,
daha çok, daha çeflitli, daha
standart, daha ucuz üreten
makinalar, insan ve
hayvan›n kas gücünün, do¤a
gücünün ya da bu güçlere
dayal› mekanik
düzenlemelerin yerini alarak
kurulan ilk fabrikalarda
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Sanayileflmenin geliflip,
yayg›nlaflmas› ile 
fabrikalarda çal›flan
iflçilerin say›lar› h›zla
ço¤alm›fl ve önceki
dönemlerinde var olmayan
yeni bir toplumsal kesim
oluflmufltur.

SANAY‹ ÖNCES‹ DÖNEM

SANAY‹ DEVR‹M‹

Do¤a, insan ve hay-
van›n kas gücü ve bu

güçlere dayal› mekanik
düzenlemeler

Buhar, elektrik ve gaz
gibi yeni enerji

güçlerinin kullanmaya
bafllanmas›

Üretim süresinde yeterli, sürekli ve düzenli bir güç
kayna¤›na ulafl›lmas›

Fabrikalar›n ço¤almas› ve
iflçi statüsü alt›nda çal›-
flanlar›n yeni bir toplum-
sal kesimi oluflturmalar›

Fabrika Üretimi

SANAY‹ DÖNEM

Üretimin temelinde bulunan güçler Klasik Liberal düflünceler ile hukuki eflitlik ve sözleflme serbesti-
si ilkelerine dayal› hukuk düzeni

Üretim sürecinde h›z-
lanma
Üretimin çeflitlenmesi
Üretimin ço¤almas›
Birim üretim maliyetle-
rinin azalmas›
Üretim sürecinin basit-
leflmesi

Sanayileflme Sürecinin, Üretim Süreci Üzerindeki Etkileri



Bu dönemde fabrika sahipleri ise sürekli olarak geliflip, yenilenen teknolojiye
yat›r›m yapabilmek ve sat›n ald›klar› yeni teknolojileri amorti edebilmek zorun-
lulu¤u ile karfl› karfl›ya bulunuyorlard›. Çünkü baflka fabrikalarla rekabet edebil-
me olana¤›na, ancak pazarlara h›zla ulafl›p, ürettiklerini satarak sahip olabiliyor-
lard›. Bu yüzden de piyasalardaki varl›klar›n› koruyabilmek için afl›r› kâr etmeye
ve kapital (sermaye) birikimine yöneldiler. Bu yönelifl ise maliyetlerin düflürül-
mesini kaç›n›lmaz k›l›yordu.

Üretim maliyetleri içinde iflgücünün pay›n› azaltabilmek hiç de güç de¤ildi.
Çünkü, sözleflme serbestisi ve hukuki eflitlik ilkelerine dayal› o dönemde kurulu
hukuk düzeni içinde, fabrika sahiplerini bu alanda engelleyen her hangi bir dü-
zenleme yoktu. Bu koflullar alt›nda fabrikalardaki çal›flma koflullar› giderek a¤›rlafl-
maya bafllad›.

‹flyerlerinin buhar gücü ve gaz lambalar› ile geceleri de ayd›nlanabilmesi, ma-
kinelerle birlikte iflçilerin art›k gece dönemlerinde de çal›flt›r›labilmelerini olanakl›
hale getirmiflti. Önce çal›flma sürelerinin günde 14, hatta 16 saati bulacak kadar
ac›mas›zca uzat›ld›¤›n›, sonra da ücret düzeylerinin olabildi¤ince düflürüldü¤ünü
görüyoruz. Bu arada parasal ücret yerine, ço¤u kez fabrika sahipleri taraf›ndan ku-
rulup iflletilen ma¤azalarda geçerli fifllerin, kuponlar›n verilmesine yönelik uygu-
lamalara da yönelinmiflti. Bir baflka yönden, fabrika sahiplerinin maliyetleri yüksel-
tece¤i düflüncesiyle iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin önemsememesi, özel-
likle maden ocaklar›nda ve dokuma fabrikalar›nda karfl›lafl›lan ifl kazalar› ile mes-
lek hastal›klar›n›n ço¤almas›na yol aç›yordu. Dahas› ücretlerin yetersizli¤i, say›lar›
gün geçtikçe ço¤alan iflçi ailelerini büyük ekonomik s›k›nt›lara sokmufl ve geçine-
bilmek için onlar› tüm aile üyeleri ile birlikte çal›flarak, gelir kazanabilmek zorun-
lulu¤unda da b›rakm›flt›. ‹flçiler, efl ve çocuklar› ile birlikte önceleri ayn› fabrikalar-
da, sonralar› ise ayr› ayr› fabrikalarda ve ifllerde çal›flmaya, bir baflka deyiflle aile-
ce iflçileflmeye bafllad›lar.

Kad›n ve çocuk iflçiler, yetiflkin erkek iflçilere göre daha düflük ücretle çal›flt›r›-
labiliyordu. Üretim, önceki dönemlerde oldu¤u gibi bedensel güç ve üstünlü¤e da-
yal› de¤ildi. Üretim tekni¤i, kad›n ve çocuk iflgücünden yararlan›labilecek kadar
basitleflmiflti. Bir ifli ö¤renip, bir mesle¤i sürdürebilmek için, lonca çat›s› alt›nda y›l-
larca çal›fl›p, birikim ve deneyim sahibi olunmas›na art›k gerek kalmam›flt›. Bu ne-
denlerle, Sanayi Devrimi ile birlikte kad›n, çocuk ve genç iflgücü fabrikalarda yay-
g›n ve yo¤un biçimde kullan›lmaya baflland›. Dahas› iflçi statüsünde çal›flanlar için-
de oranlar›, baz› kesimlerde yetiflkin erkek iflgücü oranlar›n› bile aflt› (Kuczynski,
1968, s.46-48). Bu demografik de¤iflimde kad›n, çoçuk ve genç iflgücünün, fabrika
sahipleri taraf›ndan yetiflkin erkek iflgücüne göre daha kolay yönetilir ve uysal gö-
rülmesinin de pay› olmufltur.

Charles Dickens’›n Oliver Twist adl› öyküsü ile bu öykünün uyarland›¤›, yap›m› “Columbia
Pictures, Industries” taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan ve 1968 y›l›nda çeflitli dallarda, en
iyi film ödülü de olmak üzere 6 akademi ödülü kazanan Oliver adl› film, bu dönemlerde
Londra’da çocuk iflçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›n› canland›rmaktad›r.
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Fabrika sahiplerinin, afl›r›
kâr etmeye ve kapital
(sermaye) birikimine
yönelmeleri, maliyet içinde
iflgücü pay›n›n
azalt›lmas›na yönelik uygu-
lamalara yol açm›fl, bu
yüzden de çal›flma koflullar›
giderek a¤›rlaflm›flt›r.
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Kad›nlar›n, çocuk ve gençlerin fabrikalarda, maden ocaklar›nda yayg›n ve yo-
¤un biçimde kullan›lmalar›, yetiflkin erkek iflgücünün ifllerini kaybetmelerine de
yol aç›yordu. Böylece Sanayi Devrimi’ni yaflayan toplumlarda, ilk kez, iflsizlik so-
runuyla da karfl›lafl›lmaya bafllanm›flt›. 

Bu koflullar›n, iflçi kesimini tüm aile üyeleri ile birlikte bir yaflam savafl›na ite-
rek, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu beraberinde tafl›mas›, önce bu yeni
düzene karfl› duyulan tepkileri ço¤altm›fl ve daha sonra da tepkilerin eylemlere
dönüflmesine yol açm›flt›r. Bu eylemler önceleri iflçilerin örgütsüz, her hangi bir
nedenle kendili¤inden bir araya gelerek oluflan ve koalisyon olarak adland›r›lan
baflkald›r›larla bafllam›flt›r. Koalisyonlar önceden planlan›p, düzenlenmedikleri
için, olas› sonuçlar›n› kestirebilmek de çok güç oluyordu. Nitekim bu yüzden ko-
alisyonlar, h›zla makina k›r›mlar›na ve fliddet eylemlerine dönüflmeye bafllad›.
1770’li y›llarda ‹ngiltere’deki fabrika yak›p, y›kma ve makine k›rma eylemleri,
1830 y›l›ndaki Paris ayaklanmas›, 1831 ve 1834 y›llar›nda Fransa’da Lyon kentin-
de yaflan›lan ipek dokumac›lar› isyan›, 1844 y›l›nda Almanya’da Slezya eyaletinde
görülen keten dokumac›lar›n›n ayaklanmalar› bu kanl› çat›flmalar›n önde gelen
örnekleri olarak gösterilebilir (Abendroth, 1974, s: 12, 13;  Kuczynski, 1968, s: 40
vd., s: 103 vd.).

Koalisyonlar›n bireylerin sözleflme (akit) yapma özgürlü¤üne karfl› bir müdaha-
le olarak alg›lanmas› ve büyük zararlar vermesi, yanl›zca çeflitli ülkelerde yasaklan-
malar›na yol açmakla kalmam›fl, hatta bu eylemlere kat›lanlar için ölüm cezas›n›n
getirilmesine yönelik tart›flmalar› bile bafllatm›flt›r (Abendroth, 1974, s:12-13;
Kuczynski, 1968, s: 41). Fabrika sahipleri bu eylemlere kat›lan iflçileri yanl›zca ifl-
ten ç›kartmakla kalm›yor, kimliklerini o dönemde kara liste olarak adland›r›lan
belgelerde göstererek yaz›l› iletiflim araçlar›ndan yararlanarak baflka fabrikalarda ifl
bulabilmelerini de engelliyorlard›.
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Çal›flma koflullar›n›n giderek
a¤›rlaflmas› ile kad›n ve
çocuklar›n fabrikalarda
yayg›n ve yo¤un biçimde
ac›mas›zca kullan›m›n›n,
toplumsal yaflam›n her
alan›na olumsuz
yans›malar› olmufl ve büyük
çalkant›lara yol açm›flt›r. 

Resim 3.3



Koalisyonlar iflçiler yönünden olumlu bir sonuç vermemifl, hatta fabrika sahip-
lerini daha da güçlü bir hale getirmifltir. Ancak, bu koflullar alt›nda iflçiler aras›nda
ayn› kaderi paylaflmaktan kaynaklanan dayan›flma duygusu, giderek ço¤alarak
güçlü bir meslek bilince dönüflmüfltür. Nitekim, hak ve yararlar›n› savunabilmek
üzere kendi meslek örgütlerini kurabilmeleri ve bu örgütler içinde toplanarak güç-
lenmeleri sürecinde bu bilincin büyük pay› olmufltur. Sendika olarak adland›r›lan
bu örgütler, 18. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak önce ‹ngiltere’de, daha sonra da
Sanayi Devrimini yaflayan baflka ülkelerde hukuken meflrulaflt›r›lacakt›r. 

Sanayi Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Geçerli Ekonomi
Felsefesi ve Kurulu Hukuk Düzeni 
Sanayi Devrimi’nin hemen ard›ndan, fabrika iflçileri ile onlar›n aile üyelerinin ça-
l›flma ve yaflam koflullar›, hangi etkenler alt›nda ve hangi nedenlerle giderek a¤›r-
laflm›flt›r? Bu sorunun yan›tlar›n› bir önceki bafll›k alt›nda vermeye çal›flt›k. Ancak
konunun daha iyi kavranabilmesi için bir baflka sorunun yan›t›n›n da aran›lmas›
gerekir. fiöyle ki, bir çok alanda gözlenen onca olumsuzlu¤a o dönemde geçerli
olan ekonomi felsefesi ve kurulu hukuk düzeni acaba neden engel olamam›flt›r?
Bu soruyu yan›tlayabilmek için, Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde geçerli
olan ekonomi felsefesi ile kurulu hukuk düzeninin, olumsuz geliflmeler karfl›s›nda-
ki yaklafl›mlar›n› sorgulamak gerekir.

Hat›rlanaca¤› üzere Frans›z Devrimi ile toplumlarda birey de¤er kazanarak öne
ç›km›fl, eflitlik ve özgürlük düflünceleri yayg›n olarak benimsen temel ilkeler hali-
ne gelmifltir. Bu ilkelere dayal› düflünceler ise, hem o dönemde geçerli ekonomik
hem de kurulu hukuk düzenine büyük ölçüde yön ve biçim vermifltir. Frans›z Dev-
rimi’nin beraberinde tafl›d›¤› bu ilkeler, Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemin
düflünsel dokusunu büyük ölçüde etkilemifltir. Bu ba¤lamda biri Fransa’da, di¤eri
‹ngiltere’de birbirine yak›n y›llarda yaflan›lan her iki devrim aras›nda bir iliflki de
kurulabilir.

Sanayi Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Geçerli Ekonomi Felsefesi
Sanayi Devrimi’nin do¤up geliflti¤i dönemde ekonomik düzen; ünlü ‹ngiliz eko-
nomisti Adam Smith ile yanl›lar›n›n oluflturduklar›, Klasik Liberal olarak adland›-
r›lan bir ekonomik sisteme dayal›yd›. Bu sistem ile devlet müdahalesinden uzak,
bireysel griflimcili¤e ve serbest rekabete dayal› bir ekonomik düzen öngörülüyor-
du. Bu kuram›n yanl›lar›, sanayiin ve buna ba¤l› olarak da toplumsal refah›n›n ge-
liflmesine engel olaca¤› kayg›s›yla, ekonomik yaflama devletin kat›l›m›na ve hu-
kuk kurallar› ile kar›fl›m›na karfl›yd›lar. “B›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler”
ifadesi ile sloganlaflt›r›lan bu felsefe, bireysel giriflim özgürlü¤ünün güvence alt›-
na al›nmas›n› önemsiyor ve bu yolla sa¤lan›lacak yararlar›n son ba¤lamda toplu-
ma da yans›yaca¤›n› varsay›yordu. Bu yaklafl›mla ekonomik yaflam içinde kamu
otoritesine; özgürce çal›flmak, çal›flt›rmay› sa¤lamak ve bunu güvence alt›na al-
makla s›n›rl› bir ifllev yükleniliyor ve düzenleme alan› tan›n›yordu. Bu nedenle de
o dönemde devletlerin her geçen gün daha da a¤›rlaflan olumsuz çal›flma koflul-
lar›na izleyici kalmas›n› ve hatta onun da ötesinde desteklemifl olmas›n› do¤al
karfl›lamak gerekir.
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Sanayi Devrimi’nin
Yaflan›ld›¤› dönemde geçerli
klasik liberal düflünceler,
devletin ekonomik yaflama
kat›l›m ve kar›fl›m›na
karfl›yd›. Bu nedenle de
devletler, giderek a¤›rlaflan
çal›flma koflullar›na karfl›n,
ifl iliflkileri ve yaflam›n›
düzenlemek gereksinimi
duymam›flt›r.



Sanayi Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Kurulu Hukuk Düzeni
Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde, iflçiler ile fabrika sahipleri aras›ndaki ifl
iliflkisi, özel hukuk kapsam›nda hukuki eflitlik ve sözleflme serbestisi ilkelerine da-
yal› biçimde düzenlenmekteydi. Bir ifl iliflkisi kurulurken, iflçi ile fabrika sahibi ara-
s›nda hukuki bir eflitlik bulunuyordu. ‹fl sözleflmesinin ba¤›tlanmas›nda ya da sona
erdirilmesinde ise taraflara hukuki bir serbesti tan›nm›flt›. Bu çerçevede ifl sözlefl-
meleri, zamanla Borçlar Hukuku’ndaki sat›fl sözleflmeleri ve benzerlikleri gibi yan-
l›zca iflgücü (emek) ve ücret de¤iflimini öngören bir sözleflme niteli¤i kazanm›flt›r.
Do¤al olarak da iflgücü, hukuki yönden yaln›zca maddi nitelikte bir üretim unsu-
ru (faktörü) olarak kabul edilmifltir.

Bu bilgilerden de ç›kar›labilece¤i gibi fabrika sahiplerinin, diledikleri kimseler-
le, çok a¤›r bile olsa diledikleri koflullarda bir ifl sözleflmesi yapmalar›nda hukuki
bir s›n›rlama ya da engel söz konusu de¤ildi. Bu yöndeki uygulamalar, kurulu hu-
kuk düzenine egemen olan sözleflme serbestisi ilkesinin do¤al bir sonucuydu.
Yaflamlar›n› sürdürebilmek için yeterli olabilecek bir ücret karfl›l›¤›nda bir ifl bula-
bilmek için iflçiler, kendi aralar›nda da bir rekabet ortam› içindeydiler. Bu koflullar
fabrika sahiplerinin diledikleri kiflilerle ve koflullarda ifl sözleflmeleri yapabilmeleri
daha da kolaylaflt›r›yordu. 

Fabrika sahipleri ile iflçiler aras›ndaki hukuki eflitlik ise, ifl koflullar›n›n taraf-
lar aras›nda dengeli biçimde belirlenmesini engelliyordu. Çünkü yaflamlar›n› sür-
dürebilmek için ço¤u kez ücret gelirinden baflkaca bir güvencesi bulunmayan ifl-
çilere göre fabrika sahipleri, ekonomik yönden daha üstün(avantajl›) bir konum-
dayd›lar. Bu nedenle fabrikalarda çal›flmak zorunda bulunan iflçilerin pazarl›k gü-
cü fabrika sahipleri karfl›s›nda büyük ölçüde azal›yor, ço¤u kez onlar› ifllerini kay-
betmemek için fabrikalar›n çok a¤›r da olsa çal›flma koflullar›n› kabul etmek zorun-
da b›rak›yordu.

Bu koflullar alt›nda sözleflme serbestisi; ekonomik yönden daha güçlü olan fab-
rika sahipleri yönünden, kendi yararlar›na uygun olan diledikleri tüm koflullar› ifl-
çilerden talep etme serbestisine dönüflmüfltü. Kurulu hukuk düzeni taraf›ndan fab-
rika sahipleri ile iflçiler aras›nda var oldu¤u kabul edilen hukuki eflitlik ise, bu ko-
flullar alt›nda iflçilerin aleyhine ifllemifl ve uygulamalarda taraflar aras›nda tam bir
eflitsizli¤e yol açm›flt› (Erkul, 200, s: 13).

Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde geçerli olan ekonomi felsefesi ve ku-
rulu hukuk düzeni, iflçinin fabrika sahipleri ve toplum ile olan iliflkilerini kat› bi-
çimde disipline ederek, iflvereni tümü ile özgür b›rakm›flt›r. Bu ekonomik sistem
ve hukuki yap›, yaflan›lan olumsuzluklar› giderek daha da a¤›rlaflt›rd›.

Sanayileflme ortam› ve koflullar› ile sosyal politikalar aras›ndaki yukar›da aç›k-
lanan etkileflim, flematize edilerek fiekil 3.3’te ayr›ca gösterilmektedir.
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Sözleflme serbestisi:
Kiflilere; hukuk düzeninin
s›n›rlar› içinde, bir hukuki
iliflkiyi diledikleri biçimde
kurmak, düzenlemek ve sona
erdirmek hakk›n›n
tan›nmas›d›r.

Hukuki eflitlik: Hukuk
düzeninin s›n›rlar› içinde
herkesin, haklara ve
borçlara ehil olmada eflit
olmas›. Kanun önünde
herkesin eflit olmas›d›r.



Sanayi Döneminde ‹zlenilen Sosyal Politikalar›n Tarihsel 
Geliflimi
Yayg›n bir sefalet ve yoksullukla afl›r› kapital birikimi aras›nda oluflan ekonomik
dengesizlikler, iflsizlik ve a¤›r çal›flma koflullar›, kad›n ve çocuk iflçilerin sanayide
ac›mas›zca kullan›m› ile bozulan aile birli¤i ve düzeni, ahlaki bunal›mlar, fabrika-
larda yaflan›lan kanl› çat›flmalar, teknolojik yönden onca göz kamaflt›r›c› geliflme-
ye karfl›n çal›flma yaflam› ile s›n›rl› kalmayan ve toplumlar› neredeyse bir çökme
noktas›na getiren tüm bu olumsuzluklar, 19. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru art›k tart›fl-
mas›z bir aç›kl›kla belirginleflmiflti. Ayn› yön ve biçimdeki geliflmeler, ‹ngiltere’den
sonra pek az farkl›l›klarla Sanayi Devrimi’nin yafland›¤› di¤er ülkelerde de sergi-
lendi. Art›k iflçi sendikalar› toplu mücadelelerin ilk örneklerini veriyor, geçerli eko-
nomi felsefesi ile kurulu hukuk düzenini k›yas›ya elefltiriliyor, alternatif modeller
sorgulan›yor, yeni sistemler yarat›l›yordu. Yeni Liberalizm, Müdahaleci Okul, Te-
sanütçü Okul, Klasik Liberalizm ve kapitalist düzenin yap› de¤iflikli¤i üzerine ku-
rulu sosyalist ve kollektivist ekonomi doktrinlerinin kuramlar› da bu zaman dilimin-
de yarat›l›p, savunulmaya bafllanm›flt›r.
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fiekil 3.3

Klasik Liberal ekonomi felsefesi ile
hukuki eflitlik ve sözleflme serbestisi

ilkelerine dayal› hukuk düzeni

Fabrika sahip-
lerinin sürekli
geliflen yeni

teknolojilerden
yararlanma ve
sat›n ald›klar› 

makinalar› amorti
edebilme

zorunlulu¤u

Ürün maliyeti
içindeki iflgücü

pay›n›n
azalt›lmas›

Toplumsal çalkant›lar, çat›flmalar, yoksulluk

‹flsizlik

Toplumsal sözcülerin ço¤almas›

Çal›flma sürelerinin uzamas›

Ücret düzeylerinin düflmesi

Çocuk ve kad›n iflgücü kullan›m›na yönelme

Ücretlerin trampa yöntemi ile ödenmesi

‹flgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin
önemsenmemesi

Sendikalar›n ço¤al›p, güçlenerek bafllatt›klar›
hak kazanma mücadeleri
Kamuoyunun olumsuz çal›flma ve yaflam ko-
flullar› karfl›s›nda duygusal yönden etkilenerek
bir bask› gücü oluflturmas›
Yeni ekonomik sistem önerileri ile iflçinin
korunmas›n› öngören hukuki düzenleme
seçenekleri

Devletlerin iflçi kesiminin ifl iliflkileri ve yafla-
m›nda korunmalar›n› öngören hukuki düzenle-
melere yönelerek sosyal nitelikli politikalar iz-
lemeye bafllamas›

Sanayileflme
Ortam› ve
Koflullar› ‹le
Sosyal Politikalar
Aras›ndaki
Etkileflim Süreci



Bu geliflmelerde, iflçilerin örgütlenmelerinin de önemli bir pay› olmufltur. 19.
yüzy›l ortalar›na do¤ru iflçiler hak ve yararlar›n› ekonomik yönden daha güçlü olan
iflveren karfl›s›nda ayr› ayr› de¤il, birleflip örgütlü biçimde savunarak koruyabile-
cekleri anlam›fllard›. Giderek güçlenen mesleki bilinçlenmeyle iflçiler, sendika ola-
rak adland›r›lan kendi meslek örgütlerini kurumaya ve bu örgütler içinde yer al-
maya bafllad›lar. ‹flveren ile anlaflamamalar› halinde, bu sendikalara üye olan iflçi-
lerin topluca ifl b›rakmalar›n›n, isteklerini iflverene kabul ettirebilmede ne denli et-
kili bir araç oldu¤u uygulamalarla görülmüfl ve bu durum sendikalar›n güçünü da-
ha da ço¤altm›flt›r. Bu örgütlenme sürecinde, ‹ngiltere’de Robert OWEN’in telkin ve
giriflimlerinin de pay› olmufltur.

‹lk iflçi sendikalar› koalisyon yasa¤›n›n 1824 y›l›nda kald›r›lmas› ile birlikte ‹n-
giltere’de kurulmufltur. ‹flçi sendikalar›n›n Almanya’da koalisyon yasa¤›n›n 1861 y›-
l›nda kald›r›lmas›n› izleyerek, Fransa’da ise yine koalisyon yasa¤›n›n kald›r›ld›¤›
1864 y›l›ndan sonra kurulup, ço¤almaya bafllad›¤› görülür. Sendikalar›n hukuki
varl›klar› ise önce 1871 y›l›nda yine ‹ngiltere’de (Trade Union Act), ard›ndan da
1884 y›l›nda Fransa’da ve daha sonra da baflka ülkelerde yürürlü¤e konulan huku-
ki düzenlemelerle tan›nm›flt›r.

‹flçilerin sendikalar›n› kurup güçlenmeleri iflverenlerin de bir araya gelerek
kendi meslek örgütlerini, yani iflveren sendikalar›n› kurmalar›na yol açacakt›r. ‹flçi
sendikalar›na göre daha geç kurulmaya bafllayan ilk iflveren sendikalar›, 1890 y›-
l›nda Almanya’da kurulmufltur. ‹flveren sendikalar›, daha çok 20. yüzy›l’›n ilk yar›-
s›nda ço¤al›p, geliflmifltir.

Sanayi Devrimi’nin özellikle kad›n ve çocuk iflçilerin zarar gördü¤ü a¤›r çal›fl-
ma koflullar›, kamuoyunu da duygusal yönden etkilemifl, din adamlar›n›, Victor
HUGO, Lord BYRON, Sir Walter SCOTT, Francis PLACE gibi sanatç›lar›, düflünürlü-
ri, hatta baz› politikac›lar ile hatta Robert OWEN, Daniel LEGRAND gibi baz› fabri-
ka sahiplerini de harekete geçirerek, kamusal müdahaleyi öngören politikalar için
uygun bir ortam haz›rlam›flt›r.
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Özelde iflçilerin ve genelde toplumun korunulmas›na yönelik kamusal müda-
haleler bir gereksinimden de öte, art›k bir zorunlulu¤a dönüflmüfltü.

Böylece devletler, ifl iliflkileri ve yaflam›n› hukuk kurallar› ile düzenlemek zo-
runda kalmaya bafllam›fllard›r. Bu kurallar ve bu kurallara ifllerlik kazand›ran uy-
gulamalar, devletler taraf›ndan izlenilmeye bafllanacak sosyal nitelikli politikalar›n
ilk örneklerini oluflturacakt›r.

1802 y›l›nda ‹ngiltere’de dokuma sanayiinde çal›flan çocuk iflçilerin ifl süreleri
ve koflullar› yönünden korunulmas›n› öngören ve çocuk iflçilerin günlük ifl sürele-
rini 12 saat ile s›n›rland›ran kanun, ‹fl Hukuku alan›nda Dünya’da at›lan ilk ad›m
olarak kabul edilir.
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Robert OWEN (1771-1858)

Robert OWEN, ailesinden 10 yafl›nda ayr›larak Lond-

ra’da bir dokuma atölyesinde çal›flmaya bafllayan bir

din adam›n›n o¤ludur. 18 yafl›nda bir orta¤› ile bir-

likte önce küçük bir ifl kurmufl, 20 yafl›nda ise orta-

¤›ndan ayr›larak 3 kiflinin çal›flt›¤› bir dokuma atel-

yesinin sahibi olmufltur. 1 y›l geçmeden de 500 kifli-

nin çal›flt›¤› bir dokuma fabrikas›n›n yönetimini üst-

lenmifltir. Daha sonra, 1799 da ‹ngiltere’nin New La-

nark bölgesinde bulanan ‹ngiltere’nin o dönemdeki

en büyük dokuma fabrikalar› sahiplerinden birisi

olan David HALE’nin yan›nda çal›flmaya bafllam›fl ve k›sa bir süre sonra da k›z› Caroline ile evlene-

rek 29 yafl›nda, ‹ngiltere’nin en çok dokuma iflçisi çal›flt›ran fabrika sahiplerinden birisi olmufltur. Bu

konumu OWEN’a ayr›ca politik bir güç de kazand›rm›flt›r.

Robert OWEN’›n “‹yi verim alabilmek için makinelerinize nas›l bak›yorsan›z, iflçilerine de hiç de-

¤ilse bir makine kadar de¤er vererek iyi koflullar alt›nda çal›flt›r›r. Bu sizin yarar›n›zad›r.” diyerek ifl-

verenlere, “Birlefliniz, kendi kendinizin fabrikatörü olunuz.” diyerek de iflçilere telkinlerde bulunup,

yol göstermifltir. Kendi fabrikalar›nda hiç bir zorunlulu¤u olmamas›na karfl›n, çal›flma koflullar›n› in-

sanc›llaflt›rm›fl ve bu koflullar›n hukuk kurallar›na dönüfltürülmesi do¤rultusunda hem kendi ülkesin-

de ve hem de uluslararas› düzeyde giriflimlerde bulunmufltur. Robert OWEN, çocuk iflçi çal›flt›rma-

mak, krefller, emzirme odalar› oluflturmak, kad›n iflçilerin çal›flma koflullar›n› özel olarak düzenlemek,

iflçi kooperatiflerin, iflçi sendikalar›n›n kurulmas›na yard›mc› olmak, iflçi konutlar› infla etmek, iflgücü

sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda önlemler almak gibi günümüzde bile çok ileri olarak nitelendirilebile-

cek pek çok uygulamay› ilk kez kendi fabrikalar›nda bafllatarak, öncülük yapm›flt›r. 

‹flgücü maliyetlerinin afl›r› yükselmesi, pazarlar› daraltm›fl ve fabrikalar›n›n art arda kapan-

mas›na yol açm›flt›r.  Yaflam›n›n geri  kalan  bölümünü,  düflüncelerini  savunarak ve yazarak

tamamlam›flt›r.

Yukar›daki metin, Owen (1972, s: iii-v) ve Aybay’›n (1970) verdi¤i bilgilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.



19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan, yüzy›l›m›z›n bafllar›na dek uzanan dönem içinde, çe-
flitli ülkelerde izlenilen sosyal politikalar› ayr› ayr› ayr›nt›lar› ile aç›klamak yerine,
bu politikalar›n ortak özelliklerini belirterek, s›raland›rman›n daha uygun olabile-
ce¤ini düflünüyoruz.

a. Devletlerce izlenmeye bafllan›lan ilk sosyal nitelikli politikalarla, öncelikle
fabrikalarda iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n, çal›flma yaflam›n›n a¤›r ko-
flullar› karfl›s›nda korunmas› amaçlanm›flt›r. ‹flçilerin, fabrika sahipleri kar-
fl›s›nda ifl iliflkileri yönünden korunmalar›n› öngören hukuki düzenlemele-
re daha sonralar› yönelinmifltir.

b. Sosyal politikalarla istenilen hedeflere varabilmek için, art arda yürürlü¤e
konulan hukuk kurallar›ndan yararlan›lm›flt›r.

c. Bu yöndeki politikalar, 19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, önce Sanayi Devrimi’ni
yaflayan ‹ngiltere’de izlenmeye bafllam›flt›r. Fransa, Almanya ve ‹sviçre gibi
Sanayi Devrimi’ni daha sonra yaflayan Avrupa ülkelerinde ise, bu alanda-
ki geliflmeler 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kaydedilmifltir.

d. Bu politikalarla, öncelikle çocuk ve kad›n iflçilerin ifl iliflkileri ile çal›flma ya-
flam›nda korunmas› hedeflenmifltir. Yetiflkin erkek iflçiler, bu politikalar
kapsam›na, ancak 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru girebilmifltir. 

e. Söz konusu politikalarla çocuk ve kad›n iflçilerin, ço¤u kez bir arada, ayn›
hukuki düzenlemelerle, ayn› yön ve biçimde korunmas›na çal›fl›lm›flt›r. 

f. Bu politikalar önce, dokuma ve maden gibi ilk sanayileflen kesimlerde çal›-
flan iflçilere yönelik olmufltur. Politikalar›n di¤er kesimlerde çal›flanlar do¤-
rultusunda kapsam›, daha sonra genifllemifltir.

g. Hukuk kurallar› arac›l›¤› ile, günlük ifl sürelerinin ve gece dönemlerinde
sürdürülen çal›flmalar›n çocuk ve kad›n iflçiler yönünden s›n›rland›r›l-
mas›, en az çal›flt›r›lma yafl›n›n belirlenmesi, iflgücü sa¤l›¤› ve ifl güvenli-
¤ine iliflkin düzenlemelerin yap›lmas› sosyal politikalar›n öncelikli konu-
lar› olmufltur.

l. Devletler, iflçilerin, iflçi kesimini destekleyen kifli ve kesimler ile sendikalar›n
büyük bask› ve mücadeleleri sonunda sosyal nitelikli politikalar izlemek zo-
runda kalm›flt›r. 

Sanayi Devrimi ile bafllayan ve günümüze dek süregelen sanayi döneminde gi-
derek geliflen sosyal politikalar›n tarihi, bir ünite metninde toplanamayacak kadar
genifl kapsaml›d›r. Ayr›ca, sosyal politikalar›n temel konular› bu kitab›n ayr› ünite-
lerinde ifllenirken, tarihsel köklerine de de¤inilecektir. Bu nedenle, yanl›zca sosyal
politikalara yeni yön ve biçimler kazand›ran, özellikle yak›n geçmiflimizde tekno-
lojik, demografik, hukuki, toplumsal, siyasal alanlarda yaflanan olay ve oluflumla-
r›n bafll›calar›n› afla¤›da s›raland›rmakla yetiniyoruz.
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Önde gelenleri yukar›da s›raland›r›lan tüm bu olay ve oluflumlar, sosyal politi-
kalar›n kapsam›n› geniflletip, konular›n› ço¤altm›flt›r. Dahas›, bu politikalar›n ka-
musal niteli¤ine, ulusal kimli¤ine ve uluslaras› kaynaklar›na yeni boyutlar kazan-
d›rm›fl, yeni araçlardan yararlan›lmas›na, yeni finansman kaynaklar›n›n yarat›lma-
s›na yol açm›flt›r.

Sanayi Devrimi acaba neden bir baflka ülkede de¤il de, önce ‹ngiltere’de yaflan›ld›? 

‹flçi kesimi, daha önce toplumun hangi tabakalar›nda yer alan kiflilerin yer de¤ifltirmesi ile
otaya ç›km›flt›r?

Frans›z Devrimi ve Sanayi Devrimi, hangi y›llarda yaflan›lm›flt›?

Yak›n geçmiflimizde ve Günümüzde Sosyal Politikalara Yeni Yön ve Biçimler 

Kazand›ran Bafll›ca Olay ve Oluflumlar

1 ve 2. Dünya Savafllar›,

1929 Ekonomik Bunal›m›,

Farkl› ekonomik sistemlerin, modellerin, yaklafl›mlar›n uygulamaya konulmas›,

Hizmet kesiminin istihdam ve ulusal gelir içindeki pay›n›n giderek ço¤almas›,

Kendi kendine yard›m hareketlerinin sendikalar, kooperatifler, tüketici ve kad›n örgütleri

vb. biçimlerde örgütlenerek güçlenmesi,

Monarfli ve meflrutiyet yönetimlerinin yerini giderek kat›l›mc›, ço¤ulcu, demokratik yöne-

timlerin almas›,

Kamu ve özel sektör d›fl›nda, kar amac› gütmeyen gönüllü kurulufllar›n oluflturdu¤u üçüncü

bir sektörün do¤mas›,

‹nfaz sistemlerinin hümaniterlefltirilmesi,

Güçsüz taraf›n özel hukuki düzenlemelerle korunmas›n› öngören hukuki eflitlik ve özgürlük

anlay›fl›n›n, yayg›n bir uygulama alan› bulmas›,

Yerel yönetimlerin yeni ifllevler üstlenerek önem kazanmas›,

Bilgisayar, iletiflim  teknolojisinde  bir  devrimi ça¤r›flt›ran geliflmelerin yaflan›lmas›,

Entegrasyon(efldeyiflle globalleflme, küreselleflme) sürecine girilmesi,

Nüfusu çok kentler, metropoller gibi büyük yerleflim merkezlerinin oluflmas›,

Çekirdek ailelerin ço¤almas›,

Toplu pazarl›k, endüstri iliflkileri ve sosyal güvenlik sistemlerinin kök salarak geliflmesi,

Nüfus ço¤alma h›z›n›n azalmas›, yafll› nüfus oranlar›n›n yükselmesi,

‹flgücü hareketliliklerinin yo¤unlafl›p, yayg›nlaflmas›d›r.

57Ünite  3 -  Sosyal  Pol i t ikalar ›n  Tar ihsel  Gel ifl imi

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

3

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

4

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

5



58 Sosyal  Pol i t ika

Hangi koflullar alt›nda oluflan ortam iflçi kesimi-

nin do¤mas›na yol açm›flt›r?

• Sanayi Devrimi’nin koflullar› alt›nda oluflan or-
tam, iflçi kesiminin do¤mas›na yol açm›fl, bu ke-
simin ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunma zorun-
lulu¤unun duyulmas› ile devletler sosyal nitelikli
politikalar izlemeye bafllam›fllard›r.

• Sanayi Devrimi’ne dek süregelen dönemlerde de
köleler, serfler, yamaklar, ç›raklar, imalathane

çal›flanlar›, askerler, tutsaklar, gönüllüler gibi
çal›flma yaflam›nda yer al›p, ekonomik faaliyet-
lerde bulunan kifliler olmufltur. Ancak bu statüler
alt›nda çal›flanlar›n iflçi s›n›f›n›n köklerini olufl-
turduklar› söylenemez.

Sanayi Devrimi hangi alanda yaflan›lan gelifl-

melerle, hangi ülkede, ne zaman yaflan›lm›flt›r?

• Sanayi Devrimi; buhar, elektrik, gaz gibi kefl-
fedilen yeni enerji güçlerinin, üretim sürecine
uyarlanmas› ile birlikte 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da ‹ngiltere’de yaflan›lm›flt›r

Sanayi Devrimi’nin koflullar› üretim sürecini na-

s›l etkilemifltir?

• Öncesine göre daha h›zl›, daha çok, daha çe-

flitli, daha düzgün (standart), daha ucuz üreten
makinalar, insan ve hayvan›n kas gücünün, do-
¤a gücünün ya da bu güçlere dayal› mekanik
düzenlemelerin yerini alarak kurulan ilk fabri-
kalarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

• Sanayileflmenin geliflip, yayg›nlaflmas› ile fabri-
kalarda çal›flan iflçilerin say›lar› h›zla ço¤alm›fl ve
önceki dönemlerinde var olmayan yeni bir top-
lumsal kesim oluflmufltur.

Sanayi Devrimi’nin ard›ndan çal›flma koflulla-

r› giderek neden a¤›rlaflm›fl ve yaflan›lan olum-

suzluklar neden çal›flma yaflam› ile s›n›rl› kal-

mam›flt›r?

• Fabrika sahiplerinin, afl›r› kâr etmeye ve kapital
(sermaye) birikimine yönelmeleri, maliyet için-
de iflgücü pay›n›n azalt›lmas›na yönelik uygula-
malara yol açm›fl, bu yüzden de çal›flma koflul-

lar› giderek a¤›rlaflm›fl, iflgücünün demografik

yap›s›n› de¤ifltirmifltir.
• Çal›flma koflullar›n›n giderek a¤›rlaflmas› ile ço-

cuk ve kad›nlar›n fabrikalarda yayg›n ve yo¤un
biçimde ac›mas›zca kullan›m›n›n, toplumsal ya-
flam›n her alan›na olumsuz yans›malar› olmufl ve
büyük çalkant›lara yol açm›flt›r. 

Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde geçerli

ekonomi felsefesi ve kurulu hukuk düzeni, yafla-

n›lan olumsuzluklara neden engel olamam›flt›r?

• Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde geçerli
klasik liberal düflünceler, devletin ekonomik ya-
flama kat›l›m ve kar›fl›m›na karfl›yd›. Bu nedenle
de devletler, giderek a¤›rlaflan çal›flma koflullar›-
na karfl›n, ifl iliflkileri ve yaflam›n› düzenlemek
gereksinimi duymam›flt›r.

• Kurulu hukuk düzeninin dayal› oldu¤u hukuki

eflitlik ve sözleflme serbestisi ilkeleri, fabrika sa-
hipleri ile iflçilerin nitelikleri ve içinde bulun-
duklar› koflullar nedeniyle yaflan›lan olumsuz-
luklara engel olamam›flt›r.

Sosyal nitelikli ilk politikalarla kimlerin, hangi

alanda, neden ve nas›l korunmas› öngörülmüfltür?

• Sanayi Devrimini yaflayan ülkelerde devletler; ifl-
çileri, ifl iliflkileri ve yaflam›nda hukuki düzenle-
melerle koruyabilmek için, sosyal nitelikli politi-
kalar izlemeye bafllam›fllard›r.

Özet
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1. Sanayi Devrimi, önce hangi ülkede yaflanm›flt›r?

a. Almanya
b. ABD
c. ‹ngiltere
d. Fransa
e. Rusya

2. Sanayi Devrimi, hangi enerji gücünün üretim süreci-
ne uyarlanmas› ile bafllam›flt›r?

a. Buhar
b. Elektrik
c. Do¤al gaz
d. Nükleer enerji
e. Petrol

3. Koorporasyon düzeni, hangi dönemde ekonomik
yaflam›n önemli bir parças› haline gelmifltir?

a. 10. yy.’da
b. 10-15. yy. aras›nda
c. 15-18. yy. aras›nda
d. 16-18. yy. aras›nda
e. 18. yy.’da

4. Sanayi Devrimi’nin  yaflan›ld›¤› dönemde,  ifl ilifl-
kileri ve  yaflam›n›n  hangi  alan›nda  bir  olumsuz-
luk  gözlenmemifltir?

a. Çal›flma süreleri
b. Ücretler 
c. Çocuk ve kad›n iflgücü kullan›m›
d. Hukuki eflitlik
e. ‹flgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i

5. Sanayi Devrimi önce hangi sektörde yaflanm›flt›r?
a. Hizmet
b. Dokuma
c. ‹nflaat
d. Kimya
e. G›da

6. Afla¤›dakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin üretim
süreci üzerinde oluflturdu¤u de¤iflikliklerden birisi de-

¤ildir?

a. Üretim sürecinin h›zlanmas›
b. Üretim tekni¤inin basitleflmesi
c. Üretimin çeflitlenmesi
d. Üretim birim maliyetinin yükselmesi
e. Üretimin ço¤almas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin yaflan›l-
d›¤› dönemde kad›n iflgücünün yayg›n ve yo¤un biçim-
de kullan›lmas›n›n nedenlerinden birisi de¤ildir?

a. Say›sal ço¤unlukta olmalar›
b. Ailelerin birden çok üyesi ile çal›flmak zorunda

kalmas›
c. Ucuz iflgücü olmalar›
d. Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri
e. Üretim tekni¤inin basitleflmesi

8. Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde, hangi eko-
nomik görüflün hakim oldu¤u söylenebilir?

a. Klasik liberal
b. Sosyalist
c. Kollektivist
d. Karma ekonomi
e. Yeni liberal

9. Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde hangi ilke-
lere dayal› bir hukuk düzeni hakimdi? 

a. Hukuki eflitlik ve sözleflme serbestisi
b. ‹flçi yarar›na yorum ve iflçiyi koruma 
c. Hukuki ve sosyal koruma
d. Kat›l›mc› ve kar›fl›mc› devlet korumas›
e. Sosyal devlet ve hukuk devleti

10. ‹lk sosyal nitelikli politikalar›n konusu kimlerdi?
a. Çocuk iflçiler
b. Çal›flan kad›nlar
c. Genç iflgücü
d. Dokuma sanayinde çal›flanlar
e. Maden iflçileri

Kendimizi S›nayal›m
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Sanayi Devrimi neden bir baflka ülkede de¤il de önce
‹ngiltere’de yaflan›lm›flt›r? Bu sorunun yan›t› 5 temel ne-
den çerçevesinde verilebilir:

a. ‹ngiltere, sanayileflmenin iki temel kayna¤› olan
kömür ve demir madenleri yönünden zengin bir ülke-
dir. Sanayiin kurulup geliflmesi için gerekli olan bu iki
maden, hem birbirine ve hem de denize yak›nd›r. Böy-
lece, tafl›nmalar› kolaylafl›yor, giderler büyük ölçüde
azal›yordu.

b. Bu dönemde bir çok Avrupa ülkesinde iç pazarlar
gümrük duvarlar› ile korunuyordu. Bu nedenle de tica-
ret yaflam› yeterince geliflememiflti. Oysaki ‹ngiltere’de,
ticaret serbestisi nedeniyle sanayileflme hiç bir engelle
karfl›laflmam›fl ve bu yüzden de hayli ilerlemiflti. ‹ngilte-
re’nin denizcilikte baflka dünya devletlerinin önünde
bulunmas› da bu yönde bir geliflmeyi uyarm›flt›.

c. ‹ngiltere, kapital yönünden de zengin bir ülkey-
di. Büyük toprak sahipleri taraf›ndan tar›m teknoloji-
sinin sürekli gelifltirilmesi, sömürge ülkeleriyle yap›-
lan ticaret ve sanayi yat›r›mlar› için gerekli sermaye-
nin zaman içinde birikimine yol açm›flt›. Ayr›ca kredi
olanaklar› genifl, ileri bir bankac›l›k siteminin kurulu
bulunmas› da, teknolojik bulufl ve yat›r›mlar›n finan-
se edilebilmesini büyük ölçüde kolaylaflt›r›yordu.

d. Avrupa ülkeleri aras›nda en genifl sömürge impa-
ratorlu¤una ‹ngiltere sahipti. ‹spanya, Hollanda ve Fran-
sa’ya göre Asya, Afrika ve Amerika’da daha genifl pa-
zarlar› vard›. Bu denizafl›r› pazarlar ‹ngiltere’ye; hem sa-
nayi için gerekli kapital zenginli¤ini, hem de üretti¤i
mallar› kolayca satabilme olanaklar› sa¤l›yordu. Bu alan-
daki üstünlü¤ü, sanayisinin geliflebilmesi için gerekli
hammaddeleri ve halk› için gerekli besin maddelerini
kolayca elde edebilmesine de yard›mc› oluyordu.

e. ‹ngiltere ada üzerinde kurulu bir devlettir. Tari-
hinin hemen hemen her döneminde güçlü donanma-
lara sahip olmufltu. Bu yüzden de yabanc› istilalara
karfl› daha iyi korunmufl, kendi topraklar›nda hiç sa-
vaflmam›flt›r. Oysa ki; ayn› dönemlerde Avrupa ülkele-
ri, uzun ve büyük kay›plara yol açan savafllar, hane-
dan çekiflmeleri, din ve meshep kavgalar› nedeniyle
yorulmufl ve dinamizmini yitirmiflti.

Kaynak: Yukar›daki metin, Tanilli (1997), Aybay,
(1970) ve Gimpel’in (1976) çal›flmalar›ndan  yararlan›la-
rak haz›rlanm›flt›r.

Sanayi Devriminde Yaflan›lan Teknolojik Geliflme-

lerin Bafll›calar›

Teknolojik geliflmeler, üretim sürecine ilk kez dokuma

ve maden kesimlerinde uyarlanm›flt›r.
1769 ile 1780 y›llar› aras›nda ‹ngiliz dokumac›s› Richard
CARTWRIGHT taraf›ndan gelifltirilen pamuk e¤irme ma-

kinesi ile i¤lerin say›s› ço¤alt›lm›fl, hemen ard›ndan ra-
kibi Edmond CARTWRIGHT taraf›ndan da i¤leri tafl›yan
ayg›t ile dokunan kumafl›n sar›ld›¤› silindiri biraraya ge-
tiren mekanik bir dokuma tezgah› oluflturularak üretim
süreci h›zland›r›lm›flt›r. Bu tezgahlara, 1769’da James
WATT taraf›ndan yap›lan buhar makinesi uyarlanarak
üretimde büyük ölçüde h›z, süreklilik ve standartl›k

sa¤lan›lm›flt›r. Böylece üretim makineleflerek, günü-
müzdekileri ça¤r›flt›ran ilk dokuma fabrikalar› kurul-
mufltur. 1792 y›l› Sonbahar›’nda, Avrupa pazarlar›na ilk
kez sunulan bu fabrikalarda üretilen iplikler, niteli¤i,
ucuzlu¤u, çeflitlili¤i ve düzgünlü¤ü (standartl›¤›) ile her-
kesi etkilemiflti.
Dokuma kesimindeki makinalaflman›n hemen ard›n-
dan, bir dizi önemli teknolojik geliflme de kömür ile de-

mir ve çelik üretimi alan›nda yaflan›ld›. Önce, ham de-
mir elde etmek için kok f›r›nlar› kullan›lmaya, daha son-
ra da, ham demir dövülerek, demir ve çelik haline ge-
tirilmeye baflland›. Bu arada demiri ifllemede yeni yön-
temler gelifltirildi. Demir ve çelik üretiminin h›zla ço¤a-
l›fl›, maden üretiminin ço¤alt›lmas›n› da gerektiriyordu.
Bu nedenle, ocaklarda pek çok yeni teknik ve yöntem
uygulamaya konuldu. Art›k, a¤aç direklerin yerini de-
mir direkler, keten halatlar›n yerini çelik teller al›yor,
ocaklarda demir kaplar, tafl›y›c›lar, tekerlekli arabalar
kullan›lmaya bafll›yordu.
Demir, çelik sanayi tüm sanayii kollar›nda kullan›lan
makinalar›n yap›m› ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Nitekim,
dokuma ile demir ve çelik sanayiilerindeki bu teknolo-
jik geliflmeler, makine yap›m sanayiindeki teknolojik
geliflmeleri de etkilemifltir. Ezme, delik açma makinala-
r›, torna tezgahlar›, bileyici, istim çekici vb. makinalar
imal edilmifl, art›k her yeni bulufl ile daha h›zl›, daha
çok ve daha çeflitli mal üreten makineler fabrika üreti-
minde kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Daha sonraki dönemlerde, çeflitli sanayi kollar› birbirle-
rini karfl›l›kl› uyarm›fl, sanayileflme dalgalar halinde yay-
g›nlaflarak h›zlanm›flt›r. Çimento bulunmufl, ABD’de ilk
buharl› gemiler ve George STEPHENSON’un lokomotif
üzerindeki çal›flmalar› sonucu, 1830’dan itibaren de ilk

Yaflam›n ‹çinden Okuma Parças›

”

“
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buharl› trenler ifllemeye bafllam›flt›r. Böylece demiryol-
lar›, köprüler, kanallar, tüneller infla edilerek, gemiler,
limanlar gelifltirilmifltir. Ulafl›m›n h›zlan›p, kolaylaflmas›
ile hammadde sa¤lama ve üretime pazar bulabilme ala-
n›nda karfl› karfl›ya bulunulan s›n›rl›l›klar büyük ölçüde
afl›l›yor, hammaddeler dünyan›n her köflesinden sanayi
merkezlerine tafl›n›yor ve y›¤›n üretim ise dünyan›n he-
men her yöresindeki pazarlara kolayca ulaflt›r›labiliyor-
du. 19. yüzy›’›n ortalar›na do¤ru kimya sanayii gelifle-
rek, alimünyum, analin boyalar gibi yeni ara maddeler
bulundu. Ayn› yüzy›l›n sonlar›nda ise önce elektrik, da-
ha sonra da benzin motoru itme ve iflletme gücü olarak,
o güne kadar kullan›lan buhar gücünün yerini al›yor ve
iletiflim alan›ndaki geliflmeler bafll›yordu. 

Kaynak: Yukar›daki metin; Dawson (1972, s: 19-31) ve
Tanilli’den (1997, s. 42-43) yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

1. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi ve Koflullar›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

2. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi ve Teknolojik Geliflmeler” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sosyal
Politikalar›n Sanayi Devrimi’ne Dek Geçen
Dönem ‹çindeki Tarihsel Geliflimi” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

4. d Sendikalar, 19. yüzy›’›n sonlar›na do¤ru,
hukuken meflrulaflt›r›larak kurulup, kademelen-
meye bafllam›fllard›r. Sanayi Devrimi’nin
yaflan›ld›¤› dönemlerde varolmayan bir olgudur
ve bu nedenle de do¤ru yan›t de¤ildir. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Sanayi
Devrimi ve Toplumsal De¤iflim” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

5. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi ve Teknolojik Geliflmeler” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

6. d Sanayileflme süreci ile üretim birim maliyeti yük-
selmemifl, tersine düflmüfltür. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayamad›ysan›z, “Sanayi Devrimi ve
Teknolojik Geliflmeler” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

7. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi ve Toplumsal De¤iflim” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

8. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Geçerli
Ekonomi Felsefesi” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

9. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Devrimi’nin Yaflan›ld›¤› Dönemde Kurulu
Hukuk Düzeni” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

10. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sanayi
Döneminde ‹zlenilen Sosyal Politikalar›n
Tarihsel Geliflimi” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

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

‹flledikleri topraklar›n ve kulland›klar› üretim araçlar›-
n›n sahibi olmamalar›, serfleri büyük ölçüde feodal bey-
lere ba¤›ml› k›lmaktayd›. O dönemlerde önem kazanan
güvenlik gereksinimi, serflerin kendileri için daha öz-
gür bir yaflam ve çal›flma biçimi yaratabilmelerini nere-
deyse olanaks›zlaflt›rmaktayd›. Bu koflullar›n serflerin
özgür iradelerini büyük ölçüde s›n›rland›rd›¤› düflünce-
sinden hareketle baz› düflünce sahipleri serfleri toprak
köleleri olarak irdeler. 

S›ra Sizde 2

Lonca içindeki iliflkiler teammüllerle kat› bir disiplin al-
t›nda düzenleniyordu. Örne¤in; uzun y›llar uygulanm›fl
granit ve somaki gibi çok sert tafllar›n ifllenilmesinde
kullan›lan kalemlere, zil, çalpara üretiminde en iyi t›n›-
lar›n yarat›lmas›na, çini sanat›nda mercan k›rm›z›s› ren-
ginin verilmesine iliflkin pek çok s›rr›n yüzlerce y›l çok
say›da kalfa, usta, üstad, pir taraf›ndan bilinmesine kar-
fl›n, daha sonraki dönemlere aktar›lmamas› bu örgüt-
lerin iç disiplini konusunda bizle yeterli bir düflünce
verebilir.

S›ra Sizde 3

Bu sorusunun yan›t›, 3. ünitenin sonundaki Yaflam›n
‹çinden bafll›¤› alt›nda yer verilen metinde verilmektedir.

S›ra Sizde 4

K›rsal yörelerde yaflayan ve o döneme dek büyük ço-
¤unlu¤u tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan pek çok kifli-
nin, kurulan ilk fabrikalar›n kalifiye olmayan (vas›fs›z)
iflçi dokusunu oluflturdu¤unu düflünebiliriz. Fabrika üre-
timi ile rekabet edemeyen küçük zanaat kollar›n›n kal-
fa ve ustalar› ise bu fabrikalar›n yar› kalifiye (yar› vas›f-
l›) ya da kalifiye (vas›fl›) iflçileri haline gelmifllerdir. 

S›ra Sizde 5

Frans›z Devrimi 1789 y›l›nda oldu. Sanayi Devrimi’nin
ise ‹ngiltere’de fabrikalarda üretilen ipliklerin Avrupa
piyasalar›nda ilk sat›lmaya baflland›¤› 1790’l› y›llarda
bafllad›¤› kabul edilir. Her iki devrim de ayn›  zaman
diliminde, 18. yüzy›l›n son çeyre¤inde yaflan›lm›flt›r.
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Sosyal Politikalar›n
Türkiye’deki 
Tarihsel Geliflimi

Bir önceki ünite metninde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere birçok ülkede devlet-
ler, benzer koflullar alt›nda sosyal nitelikli politikalar izlemeye bafllam›fl ve zaman
içinde bu politikalar yine benzer ortamlarda geliflmifltir. Ancak, Sanayi Devri-
mi’ni yaflayan Bat› Avrupa ülkeleri ile Sanayi Devrimi’nin kendine özgü koflulla-
r›n›n oluflmad›¤› sanayileflen ülkeler aras›nda, bu politikalar›n tarihsel geliflimle-
ri yönünden baz› farkl›l›klar vard›r. Türkiye’de de Sanayi Devrimi tüm nesnel ko-
flullar› ile yaflan›lmam›flt›r. Bu nedenle, ülkemizde sosyal politikalar, Sanayi Dev-
rimi’ni yaflayan ülkelerden daha farkl› bir çizgide ve zaman diliminde izlenme-
ye bafllanm›flt›r.

Sosyal politikalar›n tarihsel geliflimini önce, Sanayi Devrimi’ni yaflayan ‹ngilte-
re ve baz› Bat› Avrupa ülkeleri aç›s›ndan ele alarak iflledik. Bu ünitede ise konuyu
ülkemiz yönünden irdeleyece¤iz. Böyle bir yol izleyerek, sosyal politikalar›n gelifl-
me süreci ve özellikleri yönünden, Sanayi Devrimi’ni yaflayan ve ülkemiz gibi Sa-
nayi Devrimi’ni yaflamayan ülkeler aras›nda daha iyi bir karfl›laflt›rma yap›labi-
lece¤i kan›s›nday›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda sosyal nitelikli politika aray›fllar›, hangi dönem-
de, hangi koflullar alt›nda, hangi alanlarda bafllay›p sürdürülmüfltür?
Sosyal politikalar›n Bat› Avrupa ülkeleri ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u’daki ta-
rihsel geliflimleri aras›nda hangi benzerlikler ve farkl›l›klar bulunur?
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde sosyal politikalar hangi koflullar alt›nda
izlenilmeye bafllam›fl ve nas›l geliflmifltir? Bu politikalar›n özellikleri nelerdir?

N

N

N

4



• CUMHUR‹YET’DEN ÖNCEK‹ DÖNEM
• Tanzimat’a Dek Süregelen Dönem
• Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi

• CUMHUR‹YET DÖNEM‹

Örnek Olay

Memleketimden ‹nsan Manzaralar›
“Ne güzel flehirleri var Anadolu’mun benim

Akdeniz k›y›s›nda.
Küçüktürler,
portakal gibi günefllidirler
diri bal›k gibi p›r›lt›l›
ve renklidirler ac› zakkum gibi.
“Üç nokta” flehri 45 bin nüfusludur:
Giritliler, Araplar, yerli Türkler.
Evlerin ço¤u ahflap

(Rumlardan kalanlar en güzelleri)
yeniler beton, kübik,

ve hepsi akar sularla ›fl›lt›l› bahçeler içinde.
Ve iki park›, iki gazinosu
bir “fiehir Kulübü” ve “Askeri Mahfil”,

(flehirde bir piyade alay› var).
Bir sinema, iki hastane

(memleket ve askeri).
Köy Enstitüsü, Lise,
K›z Akflam Sanat Okulu.
Elektrik.
4 çeltik, 3 tane un, 2 susam fabrikas›.
So¤uk hava deposu:2.
Hal: 2 -

- sebze ve etle bal›k.
Ticaret ve Sanayi Odas› ve bankalar:

Osmanl›, Ziraaat, ‹fl.
Ve Zahire Borsas›.
Vilayette arpa, bu¤day ve yulaf 100 milyon kilo istihsal edilir,
m›s›r - 10 milyon
pirinç - 15,
akdar›, fasulya - 10,

susam - 100 milyon.
Sonra mandalina, portakal, muz,

turunç, limon.
Domates, biber, bilhassa enginar, 

karn›bahar ve patl›can...
Bal›klar:
barbunya, çipura, mercan...”

Naz›m H‹KMET
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Anahtar Kavramlar
• Osmanl› ‹mparatorlu¤unda 

Ekonomik ve Sosyal Yap›
• Tanzimat ve Meflrutiyet 

Dönemlerinde Sanayileflme
• Tanzimat ve Meflrutiyet 

Dönemlerinde ‹fl ‹liflkileri ve Yaflam›

• Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde
‹zlenilen Sosyal Politikalar

• Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde
Sanayileflme 

• Türkiye’de ‹fl ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku’nun Cumhuriyet 
Dönemindeki Tarihsel Geliflimi

‹çindekiler



CUMHUR‹YET’DEN ÖNCEK‹ DÖNEM 
Sanayii ile Sosyal Politika’ya konu olan kamusal karar ve uygulamalar›n geliflimi
aras›nda yak›n bir iliflkinin var oldu¤una, önceki ünite metinde nedenleri ile birlik-
te yer verilmiflti.

19. yüzy›l ortalar›na dek, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun tar›m ve hayvanc›l›¤a, ti-
caret, el ve ev sanatlar›na dayal› ekonomik yaflam›nda önemli bir de¤iflme olmam›fl-
t›r. ‹mparatorluk, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda sanayileflmeye bafllam›flt›r. Ancak Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun içinde bulundu¤u a¤›r ekonomik, toplumsal ve siyasal ko-
flullar nedeniyle sanayii, Cumhuriyet Dönemi’ne dek önemli bir geliflme göstereme-
mifltir. Ulusal sanayii kurma çabalar›, iflçi kesiminin ortaya ç›kmas› ve bu geliflmele-
re koflut olarak, devletin sosyal nitelikli politikalar izlemeye yönelmesi ile birlikte
Cumhuriyet Dönemi’nde bafllam›flt›r. Bu nedenle de sosyal politikalar›n ülkemizde-
ki tarihsel geliflimini, “Cumhuriyet Öncesi” ve “Cumhuriyet Dönemi” olmak üzere
iki ayr› bafll›k alt›nda ele alarak incelemek kan›m›zca daha uygun olacakt›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Sanayi Devrimi’nin nesnel koflullar› oluflmam›fl ve
bu nedenle de bir Sanayi Devrimi yaflan›lmam›flt›r. ‹mparatorluk’da ilk sanayileflme
hareketleri, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bafllar. Bu nedenle, daha önceki dönemler-
de bir iflçi kesiminin varl›¤›ndan söz edilemez. Böyle bir yaklafl›mla, Cumhuriyet
Öncesi dönem de kendi içinde “Tanzimat’a Dek Süregelen Dönem” ve “Tanzimat
ve Meflrutiyet Dönemi” olmak üzere iki ayr› bafll›k kapsam›nda irdelenebilir.

Tanzimat’a Dek Süregelen Dönem
Sosyal koruma gereksinimi; ‹mparatorlu¤un küçük yerleflim merkezlerinde yafla-
yan kalabal›k ailelere ve tar›ma dayal› kapal› ekonomik yap›s› içinde büyük ölçü-
de aile üyeleri, akrabalar, komflular aras›nda karfl›lanabilmifltir. Güçlü bir dayan›fl-
ma duygusu ile insanlar, yüzy›llar boyu birbirlerinin yard›mc›s› ve güvencesi ola-
bilmifllerdir. ‹slam dininden kaynaklanan zekat, fitre, adak, kurban, kefaret, sada-
ka, ba¤›fl vb. yard›mlar›n da bu alandaki gereksinimlerin karfl›lanmas›nda önemli
bir pay› olmufltur.

Ayr›ca hükümdarlar›n, hanedan üyelerinin, yöneticilerin, varl›kl› ailelerin giri-
flim ve ba¤›fllar› ile kurulan vak›flar›n ve özellikle de salt sosyal yard›m amac› olan
avar›z vak›flar›n›n, korunma zorunlulu¤u içinde olan yoksullar, dullar, sakatlar,
yetimler, öksüzler, hastalar ve kimsesiz yafll›lar yönünden önemli bir bofllu¤u dol-
durdu¤u bilinmektedir. 

Tanzimat’a dek süregelen dönemde, ekonomik ve mesleki yaflam üzerinde,
pek çok Avrupa ülkesinde oldu¤u gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da esnaf örgüt-
lerinin büyük rol oynad›¤› görülür. Esnaf örgütleri önce müslümanl›¤›n Türkler
aras›nda yay›lmas› ve Türkler’in ‹slam ülkeleri ve kültürü ile olan yak›nlaflmas› ne-
deniyle Do¤u ve ‹slam ülkelerindeki, ‹stanbul’un fethinden sonra da Bat› ülkeleri
ile ço¤almaya bafllayan iliflkileri nedeniyle de Avrupa’da ki benzerlerinin etkisi al-
t›nda kalm›flt›r. Bu nedenle esnaf örgütleri önceleri daha çok ‹slamiyet kurallar›na
dayal› biçimde yap›lanarak esnaf zaviyeleri, fütüvvet olarak adland›r›lm›flt›r. Faali-
yet alanlar›na maddi dünyaya, bir baflka deyiflle ekonomik yap› ve iflleyifle iliflkin
konular›n girmesi esnaf zaviyelerini, dinsel niteli¤i olan tarikatlardan ay›rmaktayd›.
Bu arada, kökleri Orta Ça¤’a 10. yüzy›l’a dek uzanan ve 13. yüzy›lda Selçuklular
döneminde daha çok dinsel temellere dayal› ifllev gören Ahilik kurumunun da bu
ba¤lamda bir ifllev gördü¤ü söylenebilir. 
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u,
Tanzimat Dönemi’nde
sanayileflmeye bafllam›flt›r.
Ancak; ‹mparatorlu¤un
içinde bulundu¤u a¤›r
ekonomik, toplumsal ve
siyasal koflullar nedeniyle
ulusal sanayii, Cumhuriyet
Dönemi’ne dek önemli bir
geliflme gösterememifltir.

19. yüzy›l ortalar›na dek,
ekonomik ve mesleki yaflam
üzerinde, pek çok Avrupa
ülkesinde oldu¤u gibi
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
da esnaf örgütleri etkili
olmufltur. 



Bu ba¤lamda bir ifle hangi koflullar alt›n-
da, nas›l girilece¤i, sürdürülece¤i, bir mes-
lekte nas›l yükselinece¤i, ürünlerin hangi
koflullar alt›nda üretilip, fiyatland›r›laca¤› bu
örgütler taraf›ndan oluflturulan ve y›llar bo-
yu uygulanarak gelenekselleflen kat› kural-
lara ba¤l› k›l›nmaktayd›. Özenle ve kesinlik-
le uyulan bu teamül kurallar› ise Fütüvvet-
name olarak adland›r›lan yaz›l› bir kaynak
içinde toplu olarak yer al›yordu. Ne var ki
Esnaf Zaviyeleri’nin çat›lar› alt›nda yaln›zca
müslüman esnaf ve zanatkarlar yer alabili-
yordu. Al›nan kararlar gayrimüslim esnaf ve
zanaatkarlar› ba¤lam›yordu. Bu nedenle za-
viyelerin etkinlikleri ve buna ba¤l› olarak da
güçleri giderek azald›. ‹stanbul’un fethinden
sonra ‹mparatorlu¤un Bat› Avrupa ülkeleri
ile iliflkileri giderek ço¤alm›fl, bu ülkelerde
kurulu korporasyon düzeni Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda art›k lonca olarak an›lacak
olan esnaf orgütleri için yeni bir model ol-
mufltu. Böylece esnaf ve sanatkarlar art›k
kendi sorunlar›n› serbestçe, kat› kural ve ko-
flullara ba¤l› olmaks›z›n görüflebilmek, her-
kesin uyabilece¤i kararlar alabilmek için din-
sel bir ayr›m gözetmeyen loncalar›n çat›lar›
alt›nda toplanmaya bafll›yor, bu yolla Bat›
Avrupa ülkelerinde kurulu korporasyon dü-
zenine benzeyen bir düzen Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda da yerlefliyordu.. 

Esnaf ve zanaatkarlar yönünden bu örgütlerin önemli bir sosyal güvence kay-
na¤› oldu¤u görülür. Örne¤in, lonca yap›s› içinde oluflturulan ve baz› düflüncelere
göre ülkemizde, sosyal sigortalar›n köklerini oluflturan teavün (orta) sand›klar›n-
dan yafll›l›k nedeniyle iflini sürdüremeyen, çok çocu¤u, kalabal›k ailesi olan, evle-
nen, sakatlanan, hastalanan esnaf ve zanaatkarlara ya da ailelerine aynî ya da pa-
rasal nitelikte yard›mlar yap›labilmekte, borç para verilebilmekte, ölmeleri halinde
ise cenaze giderleri karfl›lanabilmekteydi.

Loncalar ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler edinmek isterseniz, Gürata’n›n (1975) Unutulan
Adetlerimiz ve Loncalar adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Tanzimat ve Meflrutiyet Dönemi
Ekonomik yaflam›n h›zla de¤iflen koflullar›na ayak uyduramayan loncalar, zaman-
la güçlerini yitirmekle birlikte, varl›klar›n› Tanzimat dönemine dek sürdürmüfller-
dir. Y›llarca yeterli olabilmifl dayan›flma ve yard›mlaflma, ‹mparatorlu¤un 19. yüz-
y›l sonlar›na do¤ru zay›flamaya ve çözülmeye bafllayan ekonomik ve toplumsal
yap›s› içinde anlam›n› h›zla yitirmeye bafllad›. Vak›flar›n etkinli¤i ise azalm›flt›.
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Tanzimat ve Meflrutiyet döneminde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Bat› Avrupa ül-
keleri aras›ndaki siyasal yak›nlaflma, ekonomik iliflkilere de yans›m›flt›r. ‹mpara-
torluk, bir yönden Sanayi Devrimi’ni yaflam›fl ve sanayileflmede belirli bir yol ka-
tetmifl Bat› Avrupa ülkeleri için yeni bir pazar haline gelirken, bir baflka yönden
ilk sanayileflme hareketleri de bafllam›flt›.

Ancak Bat› Avrupa ülkelerinden yaklafl›k 100 y›l daha geç ve daha güç koflullar
alt›nda kurulmaya çal›fl›lan sanayii; yurt d›fl›ndan ithal edilen mallar›n›n ucuzlu¤u,
çeflitlili¤i ve çoklu¤u nedeniyle rekabet edilememesi, sanayileflmifl ülkelere tan›-
nan kapütilasyon ayr›cal›klar›, yerli sanayiin korunup, desteklenmesine yönelik
önlemlerin al›namay›fl› ve Bat› Avrupa ülkelerinin Osmanl› ‹mparatorlu¤u üzerin-
deki ekonomik denetimi yüzünden h›zl› ve yayg›n bir geliflme gösterememifltir.
Hattâ, evlerde, atelyelerde sürdürülen kurulu tezgah sanayiinin de yine ayn› ne-
denlerle önce duraksad›¤›, ard›ndan da h›zla çökmeye bafllad›¤› görülür.

Tanzimat ve Meflrutiyet döneminde; II. Mahmut zaman›nda bafllan›lan ve Ab-
dülmecit döneminde sürdürülen; yap› (kara ve demiryollar›), deri, cam, hal›, do-
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Loncalarda Hiyerarflik Düzen 

Lonca örgütü içinde yer alan zanatkarlar aras›nda yamak, ç›rak, kalfa, usta, üs-
tad, pir biçiminde mesleki bir ünvan hiyerarflisi bulunuyordu.

Bir mesle¤i ö¤renmeye ancak yamak olarak bafllan›labilirdi. Yamak olabilmek
için 10 yafl›ndan küçük olmamak, veli ya da vasinin onay›n› almak zorunlulu¤u
bulunuyordu. 2 y›l süreyle ücretsiz olarak çal›flan yamak, daha sonra lonca bafl-
kan›n›n dükkan›nda yap›lan küçük bir törenle, yan›nda çal›flt›¤› ustan›n onay› ile
ç›rakl›¤a yükseltilirdi. Bu törende lonca baflkan› taraf›ndan, ç›rakl›¤a yükseltilen
kifliye ustas› taraf›ndan verilecek haftal›k ücret de saptan›l›r ve bu ücretin iki haf-
tal›k tutar› “Orta Sand›¤›” ya da “Teavün Sand›¤›” olarak adland›r›lan bir fona ba-
¤›fllanarak, aktar›l›rd›. Ç›rakl›k süresi, ç›ra¤›n yeteneklerine ba¤l› olmakla bera-
ber, ço¤unlukla 3 y›l sürüyordu. Koflullar› yerine getiren bir ç›rak, lonca odas›n-
da düzenlenen daha büyük bir törenle lonca kurulu önünde geleneklere uygun
olarak kalfal›¤a yükseltilirdi. Kalfal›ktan ustal›¤a yükselebilmek için ise en az 3
y›l çal›flm›fl olmak gerekiyordu. Bu süre sonunda kalfalar görkemli bir törenle us-
tal›¤a yükseltilirdi.

Loncalar kendi aralar›nda biraraya gelerek, üst lonca örgütünü oluflturuyordu.
Bu örgütün bafl›nda da esnaf ile hükümet aras›ndaki iliflkileri sa¤lamak üzere,
önceleri hükümetler taraf›ndan atanan, daha sonralar› esnaf taraf›ndan ve ken-
di aralar›ndan seçilen bir Kethüda bulunurdu. Esnaf ile Kethüda aras›ndaki ilifl-
kileri ise, her esnaf›n Yigitbafl›lar› düzenlerdi. En az 5 usta yetifltirmifl ustalar
aras›ndan seçilen 5 kiflilik lonca kurullar›, esnaf ve zanaatkarlar›n toplu olarak
bulundu¤u yöredeki ya da mekandaki lonca olarak adland›r›lan bir yerde top-
lan›r ve loncay› yöneltirdi. Her loncan›n ise, o zanaat dal›nda en az 3 usta ye-
tifltirmifl, ço¤unlukla da en k›demlisi olan bir lonca baflkan› olurdu. 

Esnaf ve zanaatkarlar›n ba¤›fllar›, ç›rakl›ktan kalfal›¤a, kalfal›ktan ustal›¤a geçer-
ken yap›lan aktar›mlar ve toplanan aidatlar ise Orta ya da Teavün Sand›¤› olarak
adland›r›lan bir yard›mlaflma sand›¤›n›n bafll›ca gelir kaynaklar›n› oluflturuyordu. 

Yukar›daki metin, Mithat Gürata taraf›ndan yaz›lan Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar (1975) adl›

kaynaktan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.



kuma, savafl donat›m (tersaneler, kundura fabrikalar›, baruthaneler, dikimevleri
vb. gibi) sanayiinin kurulmas› ve gelifltirilmesi çabalar› sonucu, ‹stanbul ve Rume-
li’de, ço¤u yabanc› sermaye ve ortakl›klar taraf›ndan kurulup, iflletilen bu fabrika-
larda iflçi olarak çal›flanlar›n say›lar›nda yo¤un ve h›zl› olmasa da bir ço¤alma gö-
rülür. Bu koflullar alt›nda, iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda
korunmalar›n› öngören politikalar›n izlenece¤i sosyo-ekonomik bir ortam da olufl-
maya bafllam›flt›r. Önce ifl iliflkileri ve yaflam›n› düzenleyen geleneklerin görenek-
lerin, bir baflka deyiflle teamül hukuku kurallar›n›n yerini, pozitif hukuk kurallar›
alm›fl, art arda yürürlü¤e konulan bir kaç nizamname ile ilk yaz›l› hukuk kurallar›-
na ifllerlik kazand›r›lm›flt›r. 

Bu alanda ilk örnek, 1865 y›l›nda ç›kar›lan Dilâver Pafla Nizamnamesi dir. Bu ni-
zamnamede yer alan hükümlerle maden iflletmelerinde iflçi statüsüyle çal›flanlar›n ifl
iliflkileri ve yaflamlar›n›n korunmalar› hedefleniyordu. Örne¤in; iflçilere yatacak yer
sa¤lan›lmas›, çal›flma saatlerinin günde 10 saat olarak belirlenmesi, iflçi alacaklar›na
öncelik tan›nmas›, iflten ç›kar›lacaklara ihbar önelleri verilmesi, ifl kazas› ve hastal›k-
lara karfl› baz› önlemler al›nmas› bu hükümler kapsam›nda öngörülüyordu.

1869 y›l›nda yine maden iflletmelerinde; zorunlu çal›flmay› kald›ran, iflçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i önlemlerini geniflleten ve ifl kazas› sonucu ölen iflçilere parasal bir ödeme-
de bulunulmas›n› öngören Meaddin (maden) Nizamnamesi yürürlü¤e konulmufltur.
K›z›lay ve Darülaceze gibi toplumda özel olarak korunmas› gereken kesimlere yö-
nelik sosyal yard›m amaçl› ilk dernekler de yine bu dönemde kurulmufltur. 

1877 y›l›nda ise ülkemizin ilk medeni kanunu olan Mecelle yürürlü¤e girmifltir.
Mecelle’de iflçi ile iflveren aras›ndaki ifl iliflkilerini, sözleflme (akit) serbestisi ilkesi-
ne dayal› olarak liberal bir yaklafl›mla irdeleyen hükümlere de yer verilmiflti. Me-
celle’nin ‹carei Âdemi (adam, insan kiras›) bafll›¤›n› tafl›yan bölümünde iflçi, “ecir
(iflçi) nefsini kiraya veren kimse” olarak tan›mlan›yordu. Mecelle’de kira sözleflme-
si, eski Roma Hukuku’nda oldu¤u gibi eflya kiras› ve insan›n iflgücünün kiras› ola-
rak ikili bir ayr›ma tabi tutulmufltu. Bu ba¤lamda ifl iliflkileri, kira sözleflmesinin hü-
kümlerine göre düzenlenmekteydi. Mecelle’de ayr›ca, ücretlerin aynî olarak öden-
mesini yasaklayan, günlük çal›flma sürelerinin gün do¤uflundan, gün bat›fl›na dek
uzayabilece¤i öngören hükümlere de yer verilmiflti. Ne var ki, Mecelle’nin kapsa-
m› ve hükümleri ülkenin h›zla de¤iflerek geliflen yeni koflullar› karfl›s›nda k›sa sü-
rede yetersiz kald›. Zaman içinde ortaya ç›kan boflluk ve gereksinimlerin, haz›rla-
narak yürürlü¤e konulan çeflitli nizamname hükümleriyle doldurulmas›na çal›fl›ld›.

Ülkemizde bilinen ve belgelenmifl olan ilk iflçi kuruluflu, 1871 y›l›nda kurulan
Ameleperver Cemiyetidir. 1895 y›l›nda Tophane fabrikas› iflçilerince Osmanl› Ame-
le Cemiyeti kurulmufl, daha sonra kapat›lan bu cemiyetin üyeleri 1908 y›l›nda Os-
manl› Terakk-i Sanayi Cemiyeti’ni kurmufllard›r. Yine ayn› y›l içinde Mürettibini
Osmaniye Cemiyeti ad›nda bir baflka iflçi kuruluflunun da faaliyete geçti¤i görülür. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 19. yüzy›l sonlar›na do¤ru sanayileflmenin, art›k
sendikalar›n kurulabilece¤i ekonomik ortam› oluflturabilecek düzeye geldi¤i ve bu
örneklerden de anlafl›labilece¤i gibi, iflçilerin dernekler (cemiyetler) çat›s› alt›nda bi-
raraya gelerek örgütlenmeye bafllad›klar› görülür. S›n›rl› baz› bilgi ve kaynaklardan
I.Meflrutiyet’in ilan›n› (1876) izleyen y›llarda gözlenen baz› grevler ve gösterilerle
ülkemizdeki ilk iflçi eylemlerinin de bafllad›¤›n› ö¤reniyoruz. Bu eylemler giderek
ço¤alm›fl, 1872-1906 y›llar› aras›nda saptan›labilenlerin say›lar› 25’i bulmufltur (Sen-
cer, 1974, s: 147-148; Fiflek, 1969 s: 45). Özellikle yabanc› sermaye ortakl›klar›n›n iflyer-
lerinde yo¤unlaflmas› nedeniyle, bu eylemleri antiemperyalist düflüncelere ba¤layan
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‹mparatorluk önce, Ere¤li
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kazand›rm›flt›r.

Daha çok ‹stanbul ve
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iflletmelerde, sanayiin
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yavafl bir h›zla ço¤alan iflçi
kesimi, 19. yüzy›l’›n son
çeyre¤inde dernekler çat›s›
alt›nda örgütlenmeye
bafllam›flt›r.



görüfllerin yan› s›ra, o dönemin a¤›r çal›flma ve olumsuz ekonomik koflullar› karfl›s›nda
oluflan bir tepki olarak de¤erlendiren düflünce sahipleri de bulunmaktad›r.

20. yüzy›l bafllar›na gelindi¤inde ise, II. Meflrutiyet ilan›n›n yaratt›¤› özgürlük
ortam› içinde iflçiler, yine dernekler çat›s› alt›nda örgütlenmeyi sürdürmüfller ve
özellikle ‹mparatorlu¤un yaflad›¤› ekonomik bunal›mlar nedeniyle ödenemeyen
ücretlerini alabilmek için topluca ifli b›rakma eylemlerine yönelmifllerdir. Nitekim,
1908 y›l›nda iflçi derneklerinin kurulabilmesini yasaklayan ve kurulanlar›n ise fes-
hedilmesini öngören Ta’til-i Eflgal Cemiyetleri Hakk›nda Kanun’u Muvakkat ile
1909 y›l›nda yürürlü¤e giren 20. yüzy›l ortalar›na dek sürdürecek olan Ta’til-i Efl-
gal Kanunu giderek ço¤alan ve sertleflen iflçi eylemlerini yasaklamak üzere 1909
y›l›nda yürürlü¤e konulmufltur.

Ta’til-i Eflgal Kanunu ile ilgili olarak daha ayr›nt›l› bilgiler edinmek isterseniz Ökçün’ün
(1982) Ta’til-i Eflgal Kanunu, 1909, Belgeler-Yorumlar adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

19. yüzy›l sonlar›nda, özellikle kamu görevlilerinin sosyal güvenlik gereksiminle-
rini karfl›layabilmek amac›yla baz› yard›m sand›klar› kurulmufl ve bu sand›klar›n
düzenlenmesi öngören hukuki düzenlemeler haz›rlanarak yürürlü¤e konmufltur.
1860’da kurulan Askeri Sefain Tekaüt Sand›¤›, 1881’de kurulan Sivil Memurlar
Emekli Sand›¤›, 1890’da kurulan Seyri Sefain Tekaüt Sand›¤› yafll›l›k sigortas› iflle-
vi bulunan bu sand›klar›n ilk örnekleridir. 19. yüzy›l sonlar›nda ise hukuki düzen-
lemelere gerek duyulan baz› alanlarda, 1889’da Askeri Fabrikalar Nizamnamesi ve
1899’da Amele Tahririne Mahsusu Nizamnamesi gibi yeni nizamnameler haz›rla-
narak yürürlü¤e konulmufltur.

Meflrutiyetin ilân›ndan sonra, daha çok kamu görevlilerine yönelik yard›m ve
biriktirme sand›klar›; 1909’da Tersane-i Âmiriye’ye Mensup ‹flçi ve Sairenin Teka-
üdiyeleri Hakk›nda Nizamname, 1909’da Askeri ve Mülki Tekaüt Sand›¤› Nizam-
namesi, 1910’da Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine Yard›m Nizamna-
mesi, 1917’de fiirket-i Hayriye Tekaüt Sand›¤› Nizamnamesi ile hukuki bir temele
oturtulmufltur. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde sanayileflme süreci, belki Bat› ülkelerinde
oldu¤u gibi çocuk ve kad›n iflçilerin yo¤un biçimde kullan›m›na yol açmam›flt›r.
Osmanl› aile yap›s› ile gelenek ve görenekler bu yönde bir demografik de¤iflimi
uyarmam›flt›r. Ancak, yine de örne¤in Bursa ‹pek Fabrikas›, ‹zmir, Kula, Uflak, Sa-
huhan Hal› Fabrikalar›, Kazl›çeflme ‹pek, Reji (tütün) Fabrikalar› çal›flt›rd›klar› çok
say›da kad›n iflçi ile dikkat çeker. Önce Balkan, daha sonra 1. Dünya ve Ulusal
Kurtulufl Savafl› nedeni ile savafla kat›lan erkeklerin boflaltt›¤› ifl alanlar›n›n doldu-
rulmas›na gereksinim duyulmas› ve ekonomik s›k›nt›lar, kad›nlar›n çal›flma alan›-
n›n genifllemesine yol açm›flt›r. 1. Dünya Savafl›’na giden erkeklerden boflalan ba-
z› devlet dairelerine toplu olarak kad›n memurlar al›nm›fl, Ticaret Bakanl›¤› taraf›n-
dan haz›rlanan bir kanun ile Adana ve Urfa’da kurulan askeri çal›flma bölgelerin-
deki çorap fabrikalar›nda kad›n iflçi çal›flt›r›lmas›na yönelik hukuki düzenlemeler
yürürlü¤e konulmufltu. Ayn› kanun ‹zmir, Sivas, Konya, Akflehir, Isparta, Ni¤de,
Ayd›n, Kütahya, Eskiflehir ve Karahisar’da 15.000 kad›n iflçinin çal›flt›r›lmas›n› da
öngörmekteydi (Altan, 1980, s: 49).

Lonca düzeninde, ifl iliflkileri ve yaflam› hangi kukuk kurallar›na göre düzenleniyordu? Bu
kurallar ne ölçüde etkili olabilirdi?
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Meslek örgütlerinin, daha
çok ödenemeyen iflçi 
ücretlerini alabilmek için
bafllatt›klar› ifli b›rakma
eylemlerinin ço¤almas›, 20.
yüzy›l bafllar›nda yürürlü¤e
giren bir kanun ile
kapat›lmalar›na yol
açm›flt›r. 

Duyulan sosyal güvenlik
gereksinimlerini 
karfl›layabilmek için, 19.
yüzy›l sonlar›nda çeflitli 
nizamnamelerle kurulan
biriktirme ve yard›m
sand›klar›ndan
yararlan›lm›flt›r. 
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 19. yüzy›l bafllar›nda yo¤unluk kazanan iflçi hareketleri, hak
kazanma mücadeleleri ya da ideolojik nitelikli eylemler olarak irdelenebilir mi?

Tanzimat ve Meflrutiyet dönemini konumuz yönünden daha önceki dönemlerden ay›ran en
önemli özellik nedir? 

.
CUMHUR‹YET DÖNEM‹
Yeni Türk Devleti’nin kurulmas› ile birlikte, ülkenin sanayileflerek kalk›nabilece¤i
görüflü benimsenmifl, ulusal sanayiin kurulmas›na ve korunarak gelifltirilmesine
yönelik çabalar bafllam›flt›r.

Nitekim, bu yönde izlenilecek bir politikan›n belirlenebilmesi amac› ile, 1923
y›l›nda ‹zmir’de “‹zmir ‹ktisat Kongresi” olarak adland›r›lan bir kongre düzenlen-
mifltir. Kongre’de ülkenin her yöresine yay›lm›fl olan yabanc› sermayeye son veril-
mesi ve bunun yerine kurulacak ulusal sanayiin gelifltirilmesi için izlenilecek poli-
tikalar sorgulanm›flt›r. Bu çerçevede önce, 1927 y›l›nda Teflvik-i Sanayi Kanunu
haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufltur. Kanun; kurulacak sanayi kurulufllar› için giri-
flimcilere bedelsiz arsa verilmesini, vergi ve gümrük ba¤›fl›kl›klar› tan›nmas›n›, ka-
musal tafl›ma araçlar›ndan ayr›cal›kl› olarak yararlan›lmas›n›, ulusal üretimin güm-
rüklerle korunmas›n›, devlet al›mlar›nda yerli mallar›n ye¤lenilmesini öngören hü-
kümler içeriyordu. Daha sonra 1932 y›l›nda, yabanc› uyruklu kiflilerin Türkiye’de
çal›flmas› “Türkiye’de Türk Vatandafllar›na Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hak-
k›nda Kanun” ile s›n›rland›r›lacak ve daralan ifl olanaklar›ndan Türk vatandafllar›-
n›n yararlanmas› sa¤lan›lacakt›r. Ayr›ca sanayiin geliflmesine engel olabilece¤i kay-
g›s›yla; 1925 y›l›nda yürürlü¤e konulan “Takrir-i Sükun Kanunu” ile mesleki yön-
den örgütlenebilme engellenmifl, 1933 y›l›nda Türk Ceza Kanunu’nda yap›lan bir
de¤ifliklikle de grev ve lokavt yasaklar› cezai hükümlerle a¤›rlaflt›r›lm›flt›. 

1923 y›l›nda ‹zmir’de yap›lan Türkiye ‹ktisat Kongresi ile ilgili olarak daha ayr›nt›l› bil-
giler edinmek isterseniz, Ökçün’ün (1971) Türkiye ‹ktisat Kongresi, 1923-‹zmir, Ha-
berler-Belgeler-Yorumlar adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Cumhuriyet döneminde devletin çal›flma yaflam›na ilk müdahalesi, 1921 y›l›n-
da yürürlü¤e konulan, Zonguldak ve Ere¤li Havzai Fahmiyesinde mevcut Kömür
Tozlar›n›n Amele Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun ve Ere¤li Havza-
i Fahmiye amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’un yürürlü¤e girmesi ile bafl-
lam›flt›r. Kanun hükümleriyle Ere¤li ve Zonguldak kömür madenlerinde çal›flan
iflçilerin çal›flma koflullar› yeniden düzenlenmifltir. Bu hukuki düzenlemeler; gün-
de 8 saatlik bir ifl süresini öngörmekte, yeralt› ifllerinde asgari çal›flma yafl› 18 ola-
rak belirlenmekte, zorunlu çal›flt›rma yasaklanmakta, asgari ücretlerin üçlü bir ko-
misyon taraf›ndan belirlenmesi benimsenmekte, iflçilerin konut sorunu ele al›na-
rak, kömür iflçileri ile ilgili ilk sosyal sigorta kollar› (hastal›k, ihtiyarl›k, ifl kazas›)
yürürlü¤e konulmaktayd›.

Devletin, Cumhuriyet’in ilan›ndan hemen sonra, kömür madenlerinde çal›flan
iflçilerin korunmas›na öncelik vererek, çal›flma koflullar›n› düzenleme gere¤i duy-
mas›, kuflkusuz bir rastlant› de¤ildir. Çünkü bu dönemde, Ere¤li ve Zonguldak
kömür havzas›nda kalabal›k bir iflçi kitlesi bulunuyordu. Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’ndan kalma bir kaç nizamnamenin yetersiz hükümleriyle düzenlenen, eski
teknolojiye dayal› çal›flma koflullar› çok a¤›rd›. Bir baflka yönden, kömür ve de-
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çal›flan iflçilerin
korunmas›n› öngören
politikalara pozitif hukuk
kurallar› ile ifllerlik
kazand›rm›flt›r.



mir üretiminde verimlili¤in ço¤almas› ülkemizde sanayiin geliflebilmesi için ayr›
bir önem de tafl›yordu.

Ülkemizde bireysel ifl iliflkileri ilk kez 1926 y›l›nda yürürlü¤e konulan Borçlar
Kanunu’nun “hizmet akdi” bafll›¤› alt›nda yer verilen hükümleriyle düzenlenmeye
bafllam›flt›r. Bu hükümlerin geçerlili¤i, yürürlükte bulunan 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu’nun uygulama alan› d›fl›nda b›rak›lan ifllerde günümüzde de sürmektedir. Haf-
tada bir gün tatil yapabilmesine olanak tan›yan 394 say›l› “Hafta Tatili Hakk›nda
Kanun” hükümleri de 1924 y›l›nda uygulanmaya konmufltur.

1929 y›l›nda yaflan›lan yüzy›l›n en büyük ekonomik bunal›m›, ABD baflta ol-
mak üzere daha çok liberal ekonomi politikalar›n› izleyen sanayileflmifl ülkelerde
etkili oldu. Bu nedenle de bunal›m Türkiye’yi çok etkilemedi. Ancak ekonomik
bunal›m, o döneme dek kuruldu¤u ve art›k bozulmayaca¤› düflünülen dengeleri
de¤ifltirmifl, devletin ekonomik ve sosyal yaflam içindeki yerini güçlendiren politi-
kalara yönelinmesine yol açm›flt›. Böylece devletler ekonomik ve sosyal yaflam
içinde daha genifl ve etkin biçimde yer alarak, ekonomik ve sosyal planlar›n dü-
zenleyicisi, endüstri ve sosyal güvenlik sistemlerinin tafl›y›c›s› haline gelmifllerdir.
Bu yöndeki geliflmeler, sosyal devlet olarak adlandr›lan yeni bir ilkeye de biçim
vermeye bafllad›. Bu ba¤lamda devletler ekonomide özel kesimin yan›nda yer ala-
rak kamu iflvereni niteli¤i kazan›yor ve karma olarak nitelindirilen yeni bir ekono-
mi politikas› izlenmeye bafll›yorlard›.

1929 Ekonomik Bunal›m› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler edinmek isterseniz ansiklopedik
sözlüklerden ve Toprak taraf›ndan Türkçe’ye çeviriler 1929 Krizi adl› kitab›ndan
yararlanabilirsiniz.

Türkiye’de ise; 1930’lu y›llara gelindi¤inde, ulusal sanayiin özel kesimin önder-
li¤inde yeterince geliflip, yayg›nlaflamad›¤› ortaya ç›km›flt›. Bu çok da yad›rgan›la-
cak bir durum de¤ildi. Çünkü, Kurtulufl Savafl›’n›n ard›ndan kurulan Türkiye Cum-
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huriyeti, genç insan gücünün önemli bir bölümünü savafllarda yitirmiflti. Ekonomik
yönden güçsüzdü. Ülke insan›n›n büyük ço¤unlu¤u yoksuldu. Bu nedenle de ulu-
sal sanayiin kurulabilmesi için ülkede ne yeterli kapital zenginli¤i, ne de gerekli bi-
rikimli ve deneyimli giriflimciler vard›.

Bu durum, yeni aray›fllar› da beraberinde getirmiflti. 1929 Ekonomik Bunal›m›
sonras›nda çeflitli ülkelerde izlenilmeye bafllan›lan karma ekonomi modeli Türkiye
için bir esin kayna¤› oldu. Böylece özel teflebbüsün yan›nda bizzat iflveren olarak
devlet dokuma, çimento, ka¤›t, cam, maden, fleker gibi sanayii alanlar›na girerek ül-
kemizde kamusal a¤›rl›kl› bir ekonomi politikas› izlenmeye baflland›. Bu yöndeki
geliflmeler, iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n ülke genelinde yayg›n olarak ço¤almas›-
na yol açt›. Yetiflkin iflçilerin yan›s›ra ilk kez kad›n, genç ve çocuk iflçileri çal›flma
yafl›, süreleri, iflin nitelik ve koflullar› yönünden koruyan Umumi H›fs›zs›hha Kanu-
nu iflte böyle bir ortam içinde haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufltur.

Yine bu dönemde; 1930 y›l›nda yürürlü¤e konulan 1580 say›l› “Belediyeler Ka-
nunu”nda ilk kez kimsesi bulunmayanlar ile sakatlara yard›m ve iflyerlerinde sa¤-
l›k denetimlerinin yap›lmas› konular›nda yerel yönetimlere (belediyelere) yüküm-
lülükler getiren hükümlere yer verilmekteydi. 1935 y›l›nda ise sanayi ve ticari fa-
aliyetlerde tatil günlerini düzenleyen “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk›nda-
ki Kanun” yürürlü¤e konulmufltur. 

Geliflen sanayii ile birlikte canlanan ekonomik yaflam, iflçi ve iflverenlerin ifl ilifl-
kileri ve yaflam›n› düzenleyecek özel bir ifl kanununun haz›rlanarak yürürlü¤e ko-
nulmas›n› art›k zorunlu hale getirmiflti. Asl›nda bu amaç do¤rultusunda daha önce
çeflitli tarihlerde de baz› giriflimler olmufl, ancak bunlardan olumlu bir sonuç al›na-
mam›flt›. Örne¤in; Frans›z ‹fl Kanunu’ndan esinlenerek haz›rlanan ve 120 maddeden
oluflan Mesai Kanunu adl› bir ifl kanunu tasar›s› ile 1932 y›l›nda ‹ktisat Vekaleti ta-
raf›ndan haz›rlanan 192 maddelik bir baflka tasar› Bakanlar Kurulu taraf›ndan
TBMM’ne sunulmufltu. Ancak, her iki tasar› da, Yeni kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin daha önceki dönemlerden a¤›r ekonomik koflullar devrald›¤›, ekonomik yön-
den güçlenmek, bunun içinde ulusal sanayii kurmak ve gelifltirmek zorunda bu-
lundu¤u, bu durumun iflçilerin de özveride bulunmas›n› gerektirdi¤i, bu nedenle
yaln›z iflçinin de¤il, ürkmemesi için sermayenin ve iflverenin de korunmas›n›n uy-
gun olaca¤› kayg›s›yla kanunlaflt›r›lamam›flt› (Erkul, 2000, s: 49).

Ancak ülkemizde sanayileflme, h›zl› olmasa da bir geliflme göstermifl ve do¤al
olarak da iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n say›lar› ço¤alm›flt›. 1929 Ekonomik Buna-
l›m›’n›n ard›ndan; hukuki eflitlik ve sözleflme serbestisi ilkelerine dayal› ferdiyetçi
hukuk düzeni yerini, güçsüz kesimlerin özel hukuki düzenlemelerle korunmalar›-
n› öngören yeni bir sosyal hukuk anlay›fl›na b›rakm›flt›. Bu nedenlerle, yönetime
egemen olan yukar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m›z düflüncelerde de bir de¤iflim oldu.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin savafltan yeni ç›kt›¤›, di¤er sanayileflen ül-
kelerde yaflan›lan s›n›f mücadelelerine esasen yetersiz olan ulusal ekonomisi nede-
ni ile dayanabilme gücü bulunmad›¤›, bunun önlenebilmesi için de çal›flanlara
baz› haklar›n bafllang›çta sa¤lan›lmas› ve ç›kar›lacak bir yasa ile çal›flanlar›n ifl
iliflkilerinin düzenlenmesinin hedef al›nmas› gerekti¤i görüflü a¤›rl›k kazand›
(Erkul, 2000, s: 50). TBMM’de 8 Haziran 1936 günü kabul edilen 3008 say›l› ilk ‹fl
Kanunu, iflte böyle bir ortamda haz›rlan›p, Resmi Gazete’de yay›nlanmas›ndan 1
y›l sonra, 15 Haziran 1937’de yürürlü¤e konulmufltur.

Ülkemizde bireysel ifl iliflkilerini ilk kez özel olarak düzenleyen 3008 say›l› ‹fl
Kanunu’nun uygulama alan› bafllang›çta dar tutulmufltu. Kanun, 10 ve daha yuka-
r› say›da iflçi çal›flt›ran iflyerlerini kaps›yordu. ‹fl uyuflmazl›klar› zorunlu uzlaflt›rma
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(tahkim) sistemine ba¤lanarak, grev ve lokavt yasaklanm›flt›. ‹lke olarak günlük
normal ifl süreleri 8 saat olarak belirlenmifl, ifle alma ve iflten ç›karma özel düzen-
lemelere ba¤lanm›flt›. Ayr›ca ücretlerin korunmas›n› ile iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i yö-
nünden iflyerleriyle ilgili baz› özel hukuki düzenlemeler de getirilmiflti. Bu arada ifl
ve iflgücü sa¤lama hizmetlerine kamusal bir nitelik kazand›r›lm›fl, sosyal sigorta
kollar›na kademeli olarak yürürlü¤e konulmas› öngörülmüfl ve bu kanun hüküm-
lerinin uygulanabilmesi do¤rultusunda o dönemdeki ad› ile ‹ktisat Bakanl›¤›’na
ba¤l› bir “‹fl Dairesi”nin kurulmas› hükme ba¤lanm›flt›. Ülkemizde bireysel ifl iliflki-
leri ve yaflam›, 1937-1967 y›llar› aras›nda, yani 30 y›l boyunca 3008 say›l› ‹fl Kanu-
nu hükümleriyle düzenlenmifltir.

Ulusal sanayin gelifltirilebilmesinde en çok vas›fl› (kalifiye) iflgücüne gereksinim
duyuluyordu. Bu nedenle, 1930’ lu y›llarda ülkemizin hemen her yöresinde kuru-
lan teknik okullar arac›l›¤›yla mesleki e¤itim hizmetleri verilmeye bafllanm›flt›r. Ay-
r›ca, 1938 y›l›nda kabul edilen bir kanunla sanayi iflyerlerine ç›rak, kalfa ve ustala-
r›n mesleki bilgilerini ço¤altmak üzere kurslar açma zorunlulu¤u getirilmifltir. 

Bu arada, 1937 y›l›nda Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün “Kad›n›n Maden Ocak-
lar›nda ve Yer Alt›nda Çal›flt›r›lmamas›”na iliflkin 45 say›l› Sözleflme’sinin onayla-
narak ulusal mevzuat›m›za kat›ld›¤› görülür. Ancak, ülkemizdeki maden ocakla-
r›nda kad›n iflgücü kullan›m› Bat› ülkelerinde oldu¤u gibi yayg›n de¤ildir. Ayr›ca
3008 say›l› ‹fl Kanunu’nda da bu yönde bir yasaklay›c› hüküm bulunmaktad›r. Bu
nedenle Sözleflme’nin ulusal sosyal politikalara bu alanda herhangi bir yenilik ge-
tirdi¤i söylenemez.

Ülkemizde, devletin “sosyal” nitelikli kamusal politikalar izlemeye Cumhuriyet
Dönemi’nde, özellikle 1930’lu y›llarda bafllad›¤›n› yukar›da belirtmifl ve sizlere kro-
nolojik bir s›ralamayla bu düflünceyi do¤rulayan baz› örnekler vermifltik. Kapsam›n-
daki ve içeriklerindeki s›n›rl›l›klar tart›fl›labilir olmakla birlikte, bu düzenlemelerle,
1930’lu y›llar›n Türkiyesi’nde hiç de küçümsenemeyecek ad›mlar at›lm›flt›r. 

2. Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan, konumuz aç›s›ndan h›zl› ve önemli baz›
geliflmeler olmufltur.

1945 y›l›nda önce Çal›flma Bakanl›¤›, ard›ndan da ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu ku-
rulmufltur. Ayn› y›l 4772 say›l› ‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigorta-
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s› Kanunu ile ülkemizde ilk kez bir sosyal sigorta koluna ifllerlik kazand›r›lm›flt›r.
Ayr›ca, 4792 say›l› Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu yine 1945 y›l›nda haz›rlana-
rak yürürlü¤e konulmufltur. 1949 y›l›nda ise kamu görevlilerine yönelik olarak ön-
ceki tarihlerde kurulmufl olan çeflitli kurum ve kurulufllara ait yard›m ve biriktirme
sand›klar› 5434 say›l› kanun ile kurulan T.C.Emekli Sand›¤› çat›s› alt›nda bir araya
getirilmifltir. 1949 y›l›nda 5417 say›l› Kanunla önce “‹htiyarl›k,”, 1950 de ise 5502
say›l› Kanunla “Maluliyet, ‹htiyarl›k ve Ölüm” sigortalar›n›n uygulamaya konuldu-
¤u görülür.

1946 y›l›nda ise, tek partiye dayal› siyasal rejimden çok partili demokratik bir
yaflama geçilmifltir. Bu geçifl hiç kuflkusuz, demokratik hak ve özgürlüklerin gelifl-
tirilmesini de zorunlu k›l›yordu. Dahas›, Türkiye uluslararas› iliflkileri çerçevesinde
Birleflmifl Milletler Anayasas›, Evrensel ‹nsan Haklar› Bildirgesi, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi, Uluslararas› Çal›flma Örgütü üyeli¤i gibi çeflitli andlaflmalar›
ve belgeleri onaylayarak bu alanda baz› yükümlülükler de üstlenmiflti. Bu ba¤lam-
da, art›k sendikalar›n kurulup geliflebilecekleri hukuki bir ortam›n yarat›lmas› ge-
reksinimi  de do¤mufltu. 1946 y›l›nda önce Cemiyetler Kanunu de¤ifltirilerek sen-
dikalar›n kurulup, mesleki faaliyetlerde bulunabilmeleri hukuken meflru hale geti-
rildi. Ne var ki uygulamalar, sendikalar›n art›k derneklerden ve tâbi olduklar› der-
neklere iliflkin mevzuat hükümlerinden ayr›lmas›n› gerektiriyordu. Sendikalara ilifl-
kin hukuk kurallar›n› içeren özel bir kanun haz›rlanarak, 20 fiubat 1947 y›l›nda
5018 say›l› “‹flçi ve ‹flveren Sendikalar› ve Sendika Birlikleri Hakk›nda (ki) Kanun”
ad› ile kabul edilerek yürürlü¤e girdi. Böylece Türkiye’de sendika kurma hakk› ilk
kez özel bir kanunla tan›n›yordu. Bu nedenle 1947 y›l›, Türk sendikac›l›¤›n›n do-
¤uflu ve gelifliminde bir bafllang›ç noktas› olarak kabul edilebilir. Kanun’un hemen
ard›ndan da ilk sendikalar kurularak, h›zla ço¤almaya bafllad›. 

Bu kanun ile sendika kurma, herhangi bir makam›n iznine ba¤l› olmaks›z›n, tü-
mü ile iflçi ve iflverenin serbest iradelerine b›rak›lm›flt›. ‹flçiler ya da iflverenler bir
sendikaya girip, girmemekte özgürdüler. Ayn› iflkolunda birden çok sendikan›n
kurulabilmesinin yan›nda sendikalar›n, sendika birlikleri, federasyonlar ve konfe-
derasyonlar biçiminde kademelenebilmelerine de olanak tan›nm›flt›. Kurulan sen-
dikalar devletçe denetlenebilmekte ve gerekirse ancak yarg› organlar›n›n karar› ile
kapat›labilmekteydi. Ancak o dönemde yürürlükte olan Anayasa’da sendikalarla il-
gili herhangi bir hüküm bulunmad›¤› için, sendikalar anayasal bir güvenceden
yoksundu. Ayr›ca sendikalar, grev ve lokavt gibi mücadele araçlar›na da henüz hu-
kuken sahip bulunmuyorlard›. An›lan Kanun yukar›da özetle ifade etmeye çal›flt›-
¤›m›z yeni ve ileri hükümlerine karfl›n; sendika kurma, üyelik ve denetim alanla-
r›nda getirilen baz› s›n›rlamalar nedeni ile tam bir serbesti temeline dayal› de¤ildi.
Ancak tüm bu olumsuz koflullar alt›nda bile 1948 y›l› içinde; 74 iflçi, 4 iflveren sen-
dikas›n›n kuruldu¤u ve bunlara ba¤l› üye say›s›n›n yaklafl›k 52.000’e ulaflt›¤› görü-
lür. Bu say›, ayn› y›l içinde ülkemizdeki toplam iflçilerin yaklafl›k %8’ini olufltur-
maktayd› (Altan, 2002, s: 75).

Türkiye’nin Bat› ekseninde bir yörüngeye oturan uluslararas› iliflkileri çerçeve-
sinde onaylanan baz› Birleflmifl Milletler’in belgeleri ile Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün sözleflme kararlar›, ulusal sosyal politikalara yine bu dönemde yön ve bi-
çim vermeye bafllar.

1950’li y›llarda sanayiin geliflimi, yeni istihdam alanlar› da yaratm›flt›. Bir baflka
yönden; ekonominin h›zla ço¤alan nüfusa yeni ifl olanaklar› yaratamamas›, kamu
hizmetlerinin ülke genelinde yetersiz da¤›l›m›, toprak düzenindeki aksakl›klar gi-
bi nedenlerle, k›rsal kesimlerden büyük kentlere do¤ru ailece göçler de bafllam›fl-
t›. Bu sosyo-ekonomik olgu, kentleflen aileleri kad›n-erkek tüm üyeleriyle ve özel-
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likle ekonomik nedenlerle çal›flma yaflam›nda yer almak zorunda b›rakm›flt›. Bu
koflullar alt›nda ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n say›lar›, önceki dönemlere gö-
re ço¤almakla kalmam›fl, iflgücünün demografik yap›s› da de¤iflmeye bafllam›flt›r.

1950’li y›llarda da konumuz aç›s›ndan baz› geliflmeler kaydedilmifltir. Örne¤in;
1951 y›l›nda yürürlü¤e konulan bir kanun ile hafta tatili günü için iflçilere yar›m
günlük ücretlerinin ödenmesi hükme ba¤lan›lm›fl, daha sonra 1956 y›l›nda yap›lan
bir de¤ifliklikle de yar›m günlük ücret, tam günlük ücrete dönüfltürülmüfltü. 3008
say›l› ‹fl Kanunu’nun öngördü¤ü asgari ücretlere iliflkin uygulamalar ise ilgili yönet-
meli¤in 1951 y›l›nda yürürlü¤e girmesinden sonra bafllam›flt›r. 1951-1952 y›llar›
aras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak aç›lan körler ve sa¤›rlar okullar› ile
ülkemizde sakatlar, temel ve özel e¤itimleri yönünden ilk kez kamusal politikala-
ra konu oluyorlard›. Bu arada 1952 y›l›nda ülkemizdeki ilk iflçi konfederasyonu
olan Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (Türk-‹fl) kurulmufltur. Ayr›ca; 3008
say›l› ‹fl Kanunu’nun düzenleme alan› d›fl›nda b›rak›lan deniz ve bas›n ifllerinde, bi-
reysel ifl iliflkilerini düzenleyen Deniz ‹fl Kanunu ile Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlar-
la Çal›flt›r›lanlar Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›nda Kanunlar 1953
y›l› içinde ardarda haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufltu. 1957 y›l›nda kabul edilen
6972 say›l› Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakk›nda Kanun da sosyal yard›mlar
konusunda uygulamaya konulan ilk hukuki düzenleme olma niteli¤ini tafl›yordu. 

Türkiye’de 1945-1950 y›llar› aras›nda h›zla oluflup, geliflmeye bafllayan sosyal
nitelikli politikalar, 1950’li y›llarda duraksamakla birlikte 1960’l› y›llarda yeniden
ivme ve etkinlik kazanmaya bafllam›flt›r. Özellikle çal›flma politikalar›na yeni ve ile-
ri boyutlar kazanan bu geliflmeyi, 9 Temmuz 1961 günü yürürlü¤e konulan Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasas› hükümleri uyarm›flt›.

1961 Anayasas›’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri aras›nda sosyal hukuk
devleti ilkesine de yer vermiflti. Klâsik demokrasinin kiflilere tan›d›¤› hak ve özgür-
lüklerinin ötesinde ilk kez iktisadi ve sosyal haklar ve ödevler (m.53) Anayasa hü-
kümleriyle düzenlenmekteydi. Anayasa’n›n 46. maddesinde ise tüm iflçiler ve iflve-
renler için sendika kurma hakk› tan›narak, özgür sendikac›l›¤›n temel ilkeleri be-
nimsenmiflti. Anayasa’n›n 47. maddesi hükümleriyle iflçi sendikalar›na, üyelerinin
iktisadi ve sosyal durumlar›n› korumak ve düzeltmek amac›yla toplu ifl sözleflmesi
yapma ve greve gitme hakk› verilmiflti. Böylece o döneme dek süregelen grev ve
lokavt yasa¤› da kald›r›lm›flt›. 15 Temmuz 1963 gün ve 274 say›l› Sendikalar Kanu-
nu, 15 Temmuz 1963 gün ve 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanu-
nu ile 9 Haziran 1965 gün ve 624 say›l› Devlet Personeli Sendikalar› Kanunu hü-
kümleri bu ilkelere yanl›zca ifllerlik kazand›rmakla kalmay›p, ayn› zamanda toplu
ifl iliflkilerinde yeni ve hareketli bir dönemin bafllamas›na yol açt›. 1962 y›l›nda yak-
lafl›k 300.000 olan ülkemizdeki toplam sendikal› say›s›, 1969 y›l›nda 1 milyonu afl-
m›fl, kurulu iflçi sendikalar›n›n say›lar› ise 500’ü bulmufltu. (Altan, 2002, s: 78). Ku-
rulan Türk Endüstri ‹liflkileri Sistemi art›k h›zl› bir birikim ve deneyim kazanma sü-
recine girmiflti. Yine bu dönemde 1964 y›l›nda yürürlü¤e konulan 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanunu ile daha önce çeflitli tarihlerde kurulmufl olan sigorta kollar›
kapsamlar› da geniflletilerek biraraya getirilmiflti. Ayr›ca; MEYAK (Memur Yard›m-
laflma Kurumu), ‹YAK (‹flçi Yard›mlaflma Kurumu), OYAK (Ordu Yard›mlaflma
Kurumu) gibi Sosyal Güvenlik Sistemi’ni finansal yönden güçlendirecek kurumla-
r›n kurulmas› da gözard› edilmemiflti. Sosyal güvenlik flemsiyesi alt›nda yer alama-
yan ba¤›ms›z statüler alt›nda çal›flanlar ise, 1497 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar ve Di-
¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun yürürlü¤e konul-
mas› ile 1971 y›l›nda sigorta güvencesine kavuflturulmufl ve sosyal güvenli¤in kap-
sam› daha da genifllemifltir.
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1950’li y›llarda, 1945-1950
y›llar› aras›nda 
gerçeklefltirilenler kadar
önemli ve h›zl› olmasa da,
baz› yeni ad›mlar›n at›larak
geliflmelerin sürdü¤ü
görülür.

Türkiye’de sosyal 
politikalar›n geliflimi 
1960’l› y›llarda 
yeniden ivme 
kazanm›flt›r. 



Bir baflka yönden, 1960’l› y›llara gelindi¤inde, 3008 say›l› ‹fl Kanunu ülkenin
ekonomik ve toplumsal yap›s›ndaki geliflmeleri yans›tabilmede art›k yetersiz kal-
maya bafllam›flt›. Kapsam›n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle ülke genelinde uygulanam›-
yordu. Bu kanunun düzenleme alan› d›fl›nda do¤an yeni gereksinimler ço¤u kez
karfl›lanam›yor, bu bofllu¤u giderebilmek amac› ile yürürlü¤e konulan yeni huku-
ki düzenlemeler ve de¤ifliklikler ise birbiriyle çeliflen uygulamalara, ifl mevzuat›n-
da bir da¤›n›kl›¤a yol aç›yordu. Dahas›; 3008 say›l› ‹fl Kanunu’nun özü ve sözü ile
1961 Anayasas› hükümleri aras›ndaki uyumsuzluklar da ülkemizde çal›flma iliflkile-
rini düzenleyen yeni bir ifl kanununun ç›kar›lmas›n› kaç›n›lmaz hale getirmektey-
di. Nitekim, bu koflullar alt›nda 1964 y›l›nda yeni bir ifl kanunu tasar›s› haz›rlana-
rak TBMM’ye sunuldu. Bu tasar› ancak 1967 y›l›nda 931 say› ile kabul edilerek yü-
rürlü¤e girebilmifltir. 931 say›l› ‹fl Kanunu, 3008 say›l› ‹fl Kanunu’ndan sonra ülke-
mizde yürürlü¤e giren ikinci ‹fl Kanunu olmufltur.

931 say›l› ‹fl Kanunu, kabulü s›ras›nda TBMM’nde yap›lan flekil hatalar› nedeni
ile 3 y›l› aflk›n bir uygulamadan sonra Anayasa Mahkemesi taraf›ndan flekil (biçim)
yönünden tümü ile iptal edilmifltir. Böylece 931 say›l› ‹fl Kanunu’nun çok benzeri
olan ve hiç bir köklü de¤ifliklik getirmeyen 1475 say›l› ‹fl Kanunu, 25 Temmuz
1971 günü kabul edilerek, 1 Eylül 1971 günlü Resmî Gazete’de yay›nlanm›fl ve ay-
n› gün yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun; üzerinde çeflitli zamanlarda, çeflitli kanunlar-
la, çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›fl olmas›na karfl›n, 2003 y›l›na dek bireysel (ferdi) ifl
iliflkilerini düzenleyen temel kanun olma niteli¤ini korumufltur. 

1970’li y›llar ülkemiz yönünden çalkant›lar ve bunal›mlarla geçmifltir. Henüz 3-
5 y›ll›k geçmifli olan Türk Endüstri ‹liflkileri Sistemi t›kanm›fl, uyuflmazl›klar sert ça-
t›flmalara, eylemlere dönüflmüfltür. Siyasal ve ekonomik istikrars›zl›k toplumsal ya-
flam›n hemen hemen her alan›na yans›yarak, pek çok olumsuzlu¤u beraberinde ta-
fl›m›flt›r. Böyle bir ortam içinde Anayasa’da yap›lan bir de¤ifliklikle kamu görevlile-
rinin sendikalar›n› kurma ve üye olma haklar› 1971 y›l›nda verilen askeri muht›ra-
n›n ard›ndan yürürlü¤e konulan 624 say›l› kanun ile geri al›nm›flt›r.

Türk Silahl› Kuvvetleri, 12 Eylül 1980 günü gerçeklefltirilen bir harekat ile dev-
let yönetimine el koymufltur. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar yaflanan olum-
suzluklar›n nedenlerinden biri olarak görülerek, Genel Kurmay Baflkan› ile Kuvvet
Komutanlar›ndan oluflan Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan faaliyetlerine son veril-
mifl, tüm grev ve lokavtlar ertelenmifl, mal varl›klar›na el konulmufltur. Böylece
toplu pazarl›k sürecinin yerini zorunlu hakem alm›fl, toplu ifl iliflkileri ve yaflam›na
yeni bir biçim verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Daha sonra da Dan›flma Meclisi taraf›ndan
haz›rlanan bir Anayasa tasar›s›, Milli Güvenlik Konseyi’nce yap›lan de¤ifliklik ve
eklerle 07 Kas›m 1982 günü halkoyuna sunulmufl ve kabul edilerek yasallaflm›flt›r.
274 say›l› Sendikalar Kanunu ile 275 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Ka-
nunu yerlerini, 1982 Anayasas›nda yer alan hükümler ve bu hükümler çerçevesin-
de haz›rlanarak günümüzde de yürürlükte bulunan 2821 say›l› Sendikalar Kanu-
nu ile 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununa b›rakm›flt›r. Tüm
bu hukuki düzenlemelerle ülkemizde toplu ifl iliflkileri günümüzde de büyük ölçü-
de geçerlili¤ini koruyan yeni bir yörüngeye yerlefltirilmifltir.

1970’li y›llardan bafllayarak, Arap-‹srail Savafl› gibi uluslararas› dinamiklerin de et-
kisi ile ekonomik büyüme önce duruksamaya ve ard›ndan da gerilemeye bafllam›fl-
t›r. Yüksek enflasyon oranlar›; sendikalar›n el konulan ekonomik varl›klar›n›n ve
sosyal güvenlik fonlar›n›n erimesine yol açm›fl, özel ve kamu kesiminde toplu pazar-
l›k sisteminin ask›ya al›nmas›yla da reel ücretler düflmüfltür. Yüksek enflasyon karfl›-
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1970’li y›llarda yaflan›lan
siyasal ve ekonomik 
sorunlar, sosyal politikalar
yönünden pek çok 
olumsuzlu¤u
beraberinde tafl›m›flt›r.



s›nda giderek ço¤alan kamu aç›klar›n› kapatma zorunlu¤u, MEYAK fonlar›n› eritmifl,
bu koflullar alt›nda ‹YAK’a ise hiç bir zaman ifllerlik kazand›r›lamam›flt›r. 

Yüksek enflasyonla mücadele edebilmek için duyulan tasarruf zorunlulu¤u, yat›-
r›mlar›n durmas›na, yeni istihdam alanlar›n›n yarat›lamamas›na yol açm›fl, h›zl› nüfus
ço¤al›fl›n›n da tetiklemesiyle iflsizlik oranlar› yükselmifltir. D›flsat›m›n önem kazan-
mas›, iflverenleri, sendikal› faaliyetler ile toplu pazarl›k sisteminin donduruldu¤u dö-
nemlerde, iflgücü maliyetlerini olabildi¤ince düflük tutarak uluslararas› piyasalarda
yer alma e¤ilimine sokmufltur. Ayr›ca, sendikalardan ve toplu pazarl›ktan kaç›fl, üc-
retler üzerindeki kesinti eklentilerin giderek ço¤almas›, iflverenleri kay›t d›fl› iflgücü,
taflaron ve geçici iflgücü kullan›m› do¤rultusunda uygulamalara da yöneltmifltir.

1980’li y›llarda, yeni liberal ekonomi politikalar›n›n uygulamaya konulmas›yla,
özellefltirme uygulamalar› iflsizlik sorununun daha da büyümesine ve kay›td›fl› is-
tihdam›n giderek ço¤almas›na yol açm›flt›r. Ekonomik yap› ve yaflamda karfl›lafl›-
lan sorunlar›n kronikleflmesi, ekonomi politikalar›na sürekli bir güncellik kazan-
d›rmakta, sosyal politikalar yeterince öne ç›karak gere¤ince önemsenmemektedir.
Ancak, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu hükümleri uyar›nca
yap›lan yard›mlar ile flehit, muhtaç asker ailelerine, 65 yafl›n› doldurmufl muhtaç,
güçsüz ve kimsesiz Türk vatandafllar›na ba¤lan›lan ayl›klar, yard›mlar, konumuzun
bu dönemde belirtilmesi gereken olumlu yönleridir. 

1990’l› y›llarda da süregiden yukar›da özetleyerek ifade etmeye çal›flt›¤›m›z
olumsuzluklar›n yan› s›ra, baz› uluslararas› sözleflmelerin onaylanmas›, bu sözlefl-
me hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerine sendikalaflma hakk›n›n verilmesi,
ifl güvencesinin sa¤lan›lmas›na yönelik haz›rl›klar, iflsizlik sigortalar› uygulamalar›-
n›n bafllamas› gibi at›lan ad›mlar dikkati çekmektedir.

20. yüzy›l’›n ortalar›ndan itibaren yaflanan konuya iliflkin geliflmelerin temelinde acaba
hangi önemli oluflum bulunur? 

Ülkemizde sendikalar›n do¤up geliflebilecekleri hukuki ortam›n haz›rlanmas›nda
çal›flanlar›n ya da baz› toplum kesimlerinin herhangi zorlay›c› bir bask›s›ndan söz
edilebilir mi?
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Türkiye’de ekonomik 
sorunlar›n giderek ço¤alarak
kronikleflmesi, sosyal 
politikalar›n yeterince 
önemsenip, gere¤ince
geliflebilmesini 
engellemektedir.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda sosyal nitelikli poli-
tika aray›fllar›, hangi dönemde, hangi koflullar
alt›nda hangi alanlarda bafllam›fl ve sürmüfltür?

• 19. yüzy›l ortalar›na dek, ekonomik ve mesleki
yaflam üzerinde, pek çok Avrupa ülkesinde ol-
du¤u gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da esnaf
örgütleri etkili olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u,
Tanzimat döneminde sanayileflmeye bafllam›flt›r.
Ancak ‹mparatorlu¤un içinde bulundu¤u a¤›r
ekonomik, toplumsal ve siyasal koflullar nede-
niyle ulusal sanayii, Cumhuriyet Dönemi’ne dek
önemli bir geliflme gösterememifltir.

• ‹mparatorluk önce, Ere¤li maden ocaklar›nda
çal›flan iflçilerin mesleki yönden korunmas›n›
öngören politikalara pozitif hukuk kurallar› ile
ifllerlik kazand›rm›flt›r.

• Daha çok ‹stanbul ve çevresindeki sanayi ifllet-
melerde, sanayiin geliflmesine koflut biçimde, ya-
vafl bir h›zla ço¤alan iflçi kesimi, 19. yüzy›l›n son
çeyre¤inde dernekler çat›s› alt›nda örgütlenmeye
bafllar. Meslek örgütlerinin, daha çok ödeneme-
yen iflçi ücretlerini alabilmek için bafllatt›klar› ifli
b›rakma eylemlerinin ço¤almas›, 20. yüzy›l bafl-
lar›nda yürürlü¤e giren bir kanun ile yasaklan-
malar›n› yol açm›flt›r. 

• Duyulan sosyal güvenlik gereksinimlerini karfl›-
layabilmek için, 19. yüzy›l sonlar›nda çeflitli ni-
zamnamelerle kurulan biriktirme ve yard›m san-
d›klar›ndan yararlan›lm›flt›r.

Sosyal politikalar›n Bat› Avrupa ülkeleri ile Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’daki tarihsel geliflimleri ara-
s›nda hangi benzerlikler ve farkl›l›klar bulunur?

• Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda sanayileflme süreci
h›zl› ve yayg›n bir geliflme göstermemifl, Sanayi
Devrimi’nin nesnel koflullar› oluflmam›flt›r. ‹mpa-
ratorluk 19. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak, Ba-
t› Avrupa ülkelerinden yaklafl›k 100 y›l sonra sa-
nayileflmeye bafllam›flt›r. Sanayi Devrimi’ni yafla-
yan ülkelerde dokuma kesimi ilk sanayileflen alan
olmas›na karfl›n, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda sa-
nayileflme önce maden ve savafl donat›m kesim-
lerinde bafllam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
sanayileflme sürecinde yo¤un biçimde çocuk ve
kad›n iflgücü kullan›lmam›flt›r. Sanayi Devrimini
yaflayan ülkelerde ulusal sanayii kurulup, geliflir-
ken, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda sanayileflme ha-
reketleri yabanc› sermaye ile iflletmeler taraf›n-
dan bafllat›lm›flt›r. Ülkemizde, önce Ere¤li maden
ocaklar›nda çal›flan iflçilerin korunmas›n› öngö-

ren politikalara pozitif hukuk kurallar› ile ifllerlik
kazand›r›rken, Bat› Avrupa ülkelerinde daha çok
çal›flt›r›lma yafl› ile çocuk ve kad›n iflgücü kulla-
n›m›n›n s›n›rland›r›lmas› ve çal›flma süreleri gibi
alanlar öne ç›kmaktad›r. Sanayi Devrimini yafla-
yan ülkelerde devletler, iflçilerin ve onlar› des-
tekleyen kesimlerin oluflturduklar› büyük bir bas-
k› gücünün etkisi ile yönelmek zorunuda kalm›fl-
lard›r. Oysa ki, ülkemizde böyle bir bask› gücü
oluflmam›fl, yani hak kazanma mücadeleleri ya-
flanmam›fl, politikalar daha çok üst yönetimlerin
iradeleri ile yönlenip, biçimlenmifltir. 

• Bat› Avrupa ülkeleri ile Sanayi Devrimi’ni yafla-
madan sanayileflmeye bafllayan ülkemiz aras›nda
baz› benzerlikler de vard›r. Örne¤in; sosyal nite-
likli politikalara önce iflçi statüsü alt›nda çal›flan-
lar konu olmufllard›r. Sosyal politikalar ile sana-
yileflme süreci aras›nda bir koflutluk varolmufl ve
bu politikalara daha çok pozitif hukuk kuralla-
r›ndan yararlanarak ifllerlik kazand›r›lm›flt›r. 

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde sosyal politi-
kalar; hangi koflullar alt›nda izlenilmeye bafl-
lanm›fl ve nas›l geliflmifltir? Bu politikalar›n özel-
likleri nelerdir?

• Cumhuriyet döneminde devlet, önce yine Zon-
guldak ve Ere¤li maden ocaklar›nda çal›flan iflçi-
lerin korunmas›n› öngören politikalara hukuk
kurallar› ile ifllerlik kazand›rm›flt›r.

• 1929 Ekonomik Bunal›m›’ndan sonra Bat› toplum-
lar›nca benimsenen planl›, karma ekonomi mode-
li ve dayand›¤› sosyal devlet anlay›fl›, Türkiye için
bir örnek oluflturmufl, baz› hukuki düzenlemeler
böyle bir ortam içinde ifllerlik kazanm›flt›r.

• Türkiye’de sosyal nitelikli politikalar, 2. Dünya
Savafl›’n›n hemen ard›ndan, kapsam ve içerik yö-
nünden h›zla geliflmeye bafllar.

• 1950’li y›llarda, 1945-1950 y›llar› aras›nda ger-
çeklefltirilenler kadar önemli ve h›zl› olmasa da,
baz› yeni ad›mlar›n at›larak geliflmelerin sürdü¤ü
görülür.

• Türkiye’de sosyal politikalar›n geliflimi 1960’l› y›l-
larda yeniden ivme kazanm›flt›r.

• 1970’li y›llarda yaflan›lan siyasal ve ekonomik so-
runlar, sosyal politikalar yönünden pek çok
olumsuzlu¤u beraberinde tafl›m›flt›r.

• Türkiye’de ekonomik sorunlar›n giderek ço¤ala-
rak kronikleflmesi, sosyal politikalar›n yeterince
önemsenip, gere¤ince geliflebilmesini engelle-
mektedir.
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1. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk sanayileflme hare-
ketleri hangi dönemde bafllam›flt›r?

a. 19. yy. bafllar›nda
b. 19. yy. sonlar›nda
c. Tanzimat döneminde
d. Meflrutiyet döneminde
e. 20. yy. bafllar›nda

2. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk sanayileflme alanlar›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Yol, cam, savafl donat›m ve dokuma
b. Ulafl›m, maden ve imalat
c. Dokuma, maden ve hizmet
d. ‹malat, dokuma ve ulafl›m
e. Dokuma, hizmet ve cam

3. Afla¤›dakilerden hangisi, loncalardaki meslek hiye-
rarflisinin do¤ru s›ralamas›d›r?

a. Yamak-ç›rak-kalfa-usta-üstad
b. Ç›rak-yamak-usta-kalfa-üstad
c. Kalfa-ç›rak-yamak-üstad-usta
d. Yamak-ç›rak-usta-kalfa-üstad
e. Yamak-ç›rak-kalfa-üstad-usta

4. Ta’til-i Eflgal Kanunu hükümleriyle afla¤›dakilerden
hangisi öngörülmüfltür?

a. ‹flçilerin cemiyetler çat›s› alt›nda örgütlenebil-
melerinin s›n›rland›r›lmas›

b. Biriktirme ve yard›m sand›klar›n›n iflçi cemiyet-
leri taraf›ndan kurulabilmesi 

c. Mesleki nitelikli cemiyetlerin ve faaliyetlerinin
yasaklanmas›

d. Mesleki nitelikli üst örgütlenmenin engellen-
mesi

e. ‹flçi statüsü alt›nda çal›flanlara hafta tatili hakk›-
n›n verilmesi 

5. Ülkemizde bilinen ve belgelenen ilk iflçi meslek ku-
ruluflu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Osmanl› Amele Cemiyeti
b. Ameleperver Cemiyeti
c. Terakk-i Sanayi Cemiyeti
d. Mürettibini Osmaniye Cemiyeti
e. Sanayi Amele Cemiyeti

6. Yeni Türk devletinin kurulmas›n›n hemen ard›ndan,
izlenilecek ekonomi politikalar›n›n belirlenmek üzere
düzenlenen iktisat kongresi, hangi ilimizde yap›lm›flt›r?

a. Ankara
b. ‹stanbul
c. ‹zmir
d. Sivas
e. Eskiflehir

7. Türkiye’de çocuk ve kad›n iflgücünün korunmas›na
yönelik hukuki düzenlemeler ilk kez afla¤›daki kanun-
lar›n hangisinde yer alm›flt›r?

a. Mecelle
b. Borçlar Kanunu
c. Umumi H›fz›ss›hha Kanunu
d. 3008 say›l› ‹fl Kanunu
e. 1961 Anayasas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde
maden ocaklar›nda çal›flan iflçilerin sosyal politikalara
konu olmalar›n›n nedenlerinden biri olarak düflünüle-

mez?

a. Maden ocaklar›nda büyük bir iflçi kesiminin ça-
l›fl›yor olmas›

b. Sanayiin geliflmesi için önem tafl›yan kömür üre-
timinde verimlili¤in ço¤alt›lmas›

c. Olumsuz çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi
d. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün normlar›na

uyulmas›
e. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n önlenile-

bilmesi

9. Türkiye’de 1960’l› y›llarda, sosyal politikalarda göz-
lenen geliflmelerin temelinde hangi etken bulunur?

a. Ulusal sanayiin geliflip, yayg›nlaflmas›
b. 1961 Anayasas›nda yer alan hükümler
c. Uluslararas› Çal›flma Örgütü üyeli¤inden do¤an

yükümlülükler
d. ‹flçi sendikalar›n›n mücadeleleri
e. Demokratik bir yönetim biçimine geçilmesi

10. Türkiye’de ilk önce hangi sosyal sigortalar koluna
ifllerlik kazand›r›lm›flt›r?

a. ‹htiyarl›k (yafll›l›k)
b. Malüllük (sakatl›k)
c. Meslek hastal›¤›
d. Ölüm
e. ‹fl kazas›

Kendimizi S›nayal›m
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“Arkadafllar;
Son tavsif etti¤im noktada art›k Osmanl› Devleti haki-
katte ve fiilen mahrum-u istiklâl bir hâle getirmiflti. Bir
devlet ki tebaas›na koydu¤u vergiyi ecnebilere koya-
maz; bir devlet ki gümrükleri için rüsum muamelesi ve-
saire tanzimi hakk›nda menedilir, bir devlet ki ecnebi-
ler üzerinde hak-k› kazas›n› tatbiken mahrumdur. O
devlete müstakil denilemez.
Devletin ve milletin hayat›na yap›lan müdahâlat bun-
dan daha fazlad›r. Milletin ihtiyacat-› iktisadiyesinden
olan meselâ flimendüfer inflas›, meselâ fabrika yapmak
için devlet serbest de¤ildi! Böyle birfleye teflebbüs olu-
nursa behemahâl müdahale olurdu.
Hayat›n› teminden âciz olan bir devlet müstakil
olabilir mi?”

Kaynak: Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye ‹ktisat
Kongresi aç›fl konuflmas›ndan al›nm›flt›r (Ökçün, 1971,
s: 248).

“Tek partili dönem, Türkiye çal›flma iliflkileri tarihinin
kuflkusuz en sevdi¤im alt-dönemi olmufltur. Bu, dönem
içerisinde yaflananlar› benimsemekten de¤il çok boyut-
lu ve heyecan verici bulmaktan kaynaklanmaktad›r. Tek
partili dönem birbirine karfl›t e¤ilimlerin iç içe oldu¤u,
kimi zaman birbirlerine galebe çald›¤›, kimi zaman da
ilginç uzlafl›mlar›n sa¤land›¤› bir dönemdir. Yüzeydeki
azman dalgalar d›fl›nda, farkl› derinliklerinde, farkl› yön-
lerde hareket eden dip ak›nt›lar›n›n bulundu¤u bir ok-
yanus gibidir... Bir dedektif roman› gibidir... T›pk› bir
dedektif roman›ndaki gibi, flifreleri çözerek ilerlemeniz
gerekmektedir. Ço¤u zaman; söylenen, söylenmek iste-
nenden ya da düflünülenden farkl›d›r. Her fleyi, tarihsel
ba¤lam› içerisinde, öncesi ve sonras›yla de¤erlendire-
rek anlamland›rman›z gerekmektedir. Okuyucu, bu dö-
nem için, “büyülü” sözcü¤ünü kullanmam› ba¤›fllas›n.
Hem araflt›rmac›ya, hem de okuyucuya, tek partili dö-
nemden sonra, Türkiye çal›flma iliflkileri tarihinin di¤er
dönemlerinin çok düz gelece¤ini düflünüyorum. Türki-
ye çal›flma iliflkileri tarihinde baflka hiç bir dönem yok-
tur ki, iktisadi, toplumsal, siyasal alanlarla çal›flma ilifl-
kileri alan› birbirlerini bu kadar yak›ndan etkilemifl ve
bu kadar örtüflmüfl olsunlar”

Kaynak: Metin; Prof.Dr. Ahmet Makal’›n, Türkiye’de

Tek Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri; 1920-1946

adl› kitab›n›n (1999) s: 22-23’te yer alan önsözden k›sal-
t›larak al›nm›flt›r.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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1. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Tanzi-
mat ve Meflrutiyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

2. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Tanzi-
mat ve Meflrutiyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

3. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Tanzi-
mat’a Dek Süregelen Dönem” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

4. c Tatil-I Eflgal Kanunu ile mesleki nitelikli cemi-
yetler ve faaliyetleri yasaklanm›flt›r. Bu soruyu
do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Tanzimat ve Mefl-
rutiyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

5. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Tanzi-
mat ve Meflrutiyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

6. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Cum-
huriyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

7. c Türkiye’de çocuk ve kad›n iflgücünün korun-
mas›n› öngören ilk hukuki düzenlemelere,
Umumi H›fzz›s›hha Kanunu hükümlerinde yer
verilmifltir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysa-
n›z, “Cumhuriyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

8. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Cum-
huriyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

9. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Cum-
huriyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

10. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayamad›ysan›z, “Cum-
huriyet Dönemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

S›ra Sizde 1

Lonca düzeninde, ifl iliflkileri ve yaflam›, gelenek ve gö-
reneklerden kaynaklanan yaz›l› olmayan teamüllere da-
yal› biçimde düzenleniyordu.

S›ra Sizde 2

‹mparatorlu¤un içinde bulundu¤u güç ekonomik ko-
flullar nedeniyle iflçilere ücretleri bazen aylarca ödene-
memektedir. Hemen hemen tümü bu yüzden bafllayan
eylemler, birikmifl ücret alacaklar›n›n ödenmesiyle de
son bulmufltur. Bu nedenle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda,
19. yüzy›l bafllar›nda yo¤unluk kazanan iflçi hareketle-
ri, hak kazanma mücadeleleri ya da ideolojik nitelikli
eylemler olarak kan›m›zca irdelenemez.

S›ra Sizde 3

Tanzimat ve Meflrutiyet dönemini konumuz yönünden
daha önceki dönemlerden ay›ran en önemli özelli¤i, bu
dönemde ifl iliflkileri ve yaflam›n›n örf ve adet hukuku
(Teamülü Hukuk) çerçevesinden ç›kar›larak, kanun ve
nizamnamelerle düzenlenmeye bafllanmas›, yani yaz›l›
hukuk düzenine (Pozitif Hukuk’a) geçilmifl olmas›d›r.
Ayr›ca, sosyal politikalar›n geliflmesi için gerekli ekono-
mik ortam›n oluflmas›, bir baflka deyiflle sanayileflme ile
birlikte iflçi say›lar›n›n ço¤almas› ve bunlar›n çal›flma
yaflam› ve ifl iliflkilerinde korunmas› ihtiyac›n›n duyul-
mas› da yine bu döneme rastlamaktad›r.

S›ra Sizde 4

Bu geliflmelerin temelinde Türk siyasal rejiminin 1946
y›l›nda tek parti sisteminden ayr›larak, çok partili de-
mokratik bir sisteme geçmesi bulunur. Bu önemli dö-
nüflüm; 2.Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan siyasal, as-
keri ve ekonomik yönden yeniden yap›lanan dünyada,
Türkiye’nin tüm kural ve kurumlar› ile sa¤l›kl› biçimde
iflleyen demokratik bir ülke olarak yer alma iste¤i ve
iradesine ba¤lanabilir. 

S›ra Sizde 5

Ülkemizde sendikalar›n do¤up geliflebilecekleri hukuki
ortam›n haz›rlanmas›nda çal›flanlar›n ya da baz› toplum
kesimlerinin herhangi zorlay›c› bir bask›s›ndan söz
edilemez. Toplumda yap›sal ya da doktriner bir de¤i-
fliklik de olmam›flt›r. Bu nedenle bu geliflmenin demok-
rasiye yönelik bir siyasal rejimin gerekleri do¤rultusun-
da gerçeklefltirildi¤i söylenebilir.

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



82 Sosyal  Pol i t ika

Erkul, ‹. (1988). Sosyal Politika Dersleri. Eskiflehir: Ana-
dolu Üniversitesi. E¤itim, Sa¤l›k ve Bilimsel Araflt›r-
ma Çal›flmalar› Vakf› Yay›nlar›.

Gülmez, M. (1991). Türkiye’de Çal›flma ‹liflkileri (1936

öncesi). Ankara: Türkiye ve Orta Do¤u Amme ‹da-
resi Enstitüsü Yay›nlar›, b.2.

Gürata, M. (1975). Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar.

Ankara.
Ökçün, G.A. (1982). Ta’til-i Eflgal Kanunu, 1909, Bel-

geler-Yorumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi. SBF.
Yay›nlar›.

Ökçün, G.A. (1971). Türkiye ‹ktisat Kongresi, 1923-‹z-

mir, Haberler-Belgeler-Yorumlar. Ankara: Ankara
Üniversitesi. SBF. Yay›nlar›, b.2.

Makal, A. (1997). Ankara: Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda

Çal›flma ‹liflkileri: 1980-1920: Ankara: ‹mge Kitapevi.
Makal, A. (1999). Türkiye’de Tek partili Dönemde Çal›fl-

ma ‹liflkileri: 1920-1946. Ankara: ‹mge Kitapevi.
Makal, A. (2002). Türkiye’de Çok Partili Dönemde Ça-

l›flma ‹liflkilei: 1946-1963. Ankara: ‹mge Kitapevi.
Talas, C. (1992). Türkiye’nin Aç›klamal› Sosyal Politika

Tarihi. Ankara: Bilgi Yay›nevi.

Baflvurabilece¤iniz Kaynaklar



83

Sosyal Politikalar›n
Uluslararas› Kaynaklar›
ve Uluslararas› Çal›flma
Örgütü

Bu ünitede önce Uluslararas› Sosyal Politika kavram›na aç›kl›k getirilerek, ulusal
sosyal politikalar ile sosyal politikalar›n uluslararas› ilke ve normlar› aras›ndaki
iliflki sorgulanacakt›r. Daha sonra da sosyal politikalar›n uluslararas› boyutlar ka-
zanmas›nda rol oynayan nedenler ele al›nacakt›r. 

Günümüzde Uluslararas› Sosyal Politika çeflitli örgütler taraf›ndan tafl›nmak-
tad›r. Ancak, Uluslararas› Çal›flma Örgüt’ü; ekonomik sistemi, yönetim biçimi ve
geliflmifllik düzeyi ne olursa olsun, her ülkenin üye olma talebinde bulunabilece¤i
bir uluslararas› kurulufltur. Kurulma amac› ve apolitik niteli¤i gözönünde bulun-
durulacak olursa, Örgüt’ün konumuz yönünden tafl›d›¤› önem daha da belirgin-
leflir. Bu nedenle Uluslararas› Çal›flma Örgütü ile örgütün yasama çal›flmalar› da
bu ünite metninde ifllenecektir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Ulusal Sosyal Politikalar ile Uluslararas› Sosyal Politika aras›nda nas›l bir
iliflki bulunur?
Ulusal Sosyal Politikalar hangi nedenlerle uluslararas› boyutlar kazanm›flt›r?
Uluslararas› Sosyal Politika günümüze dek süregelen dönem içinde, hangi
koflullar alt›nda, nas›l geliflmifltir?
Uluslararas› Sosyal Politika’y› tafl›yan kurulufllar aras›nda Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü hangi özellikleri ile öne ç›karak önem kazan›r?
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün organlar› ile bu organlar›n ifllevleri nelerdir?
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Sözleflme ve Tavsiye niteli¤indeki kararla-
r›, örgüte üye devletler yönünden neden önem ve de¤er tafl›r? Bu kararlar
aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün denetim süreci nas›l ifller ve sonuçlan›r?
Örgütün bu ba¤lamda bir etkinli¤inden söz edilebilir mi?

N

N
N
N
N

N
N

N
N

5



• ULUSLARARASI SOSYAL POL‹T‹KA
• Sosyal Politikalar›n Uluslararas› Boyutlar Kazanmas›na Yol Açan Nedenler
• Uluslararas› Sosyal Politika’n›n Tarihsel Geliflimi
• Uluslararas› Sosyal Politika’y› Tafl›yan Bafll›ca Kurulufllar

• ULUSLARARASI ÇALIfiMA ÖRGÜTÜ
• Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yap›s›
• Uluslararas› Çal›flma Örgütünü’nün Faaliyetleri

Örnek Olay

Belarus ve Kolombiya ‘‹flçi Düflman›’
Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada Belarus ve Ko-
lombiya iflçi haklar›n›n en çok çi¤nendi¤i ülkeler listesinde ilk s›ralar› ald›. ILO’nun
Cenevre’de yap›lan y›ll›k toplant›s› için haz›rlanan raporda, iflçi haklar›n›n ve ça-
l›flma yasalar›n›n en fazla ihlal edildi¤i ülkelerin Belarus, Kolombiya, Etiyopya,
Myanmar (Birmanya), Sudan ve Venezüella oldu¤u bildirildi. Listede yer alan bu
ülkelerde iflçi sendikalar›na karfl› sistemli bir bask› uyguland›¤› belirtiliyor. Rapor-
da, sadece Kolombiya’da ve sadece geçen y›l içinde 185 sendikac›n›n öldürüldü¤ü
vurguland›. ILO’ya aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› 175 ülke üye bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajans›, 5 Haziran 2002.
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Anahtar Kavramlar
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• Uluslararas› Çal›flma Örgütü
• Uluslararas› Çal›flma Sözleflmeleri
• Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün

Tavsiye Kararlar›

‹çindekiler



ULUSLARARASI SOSYAL POL‹T‹KA
Sosyal Politika; bu kitab›n 1. ünitesinde “toplumda; ekonomik yönden güçsüz, ba-
¤›ml› çal›flan ve özel olarak bak›m, gözetim, gereksinimi duyan kesimlerin korun-
malar›n› öngören kamusal politikalar” ya da “Devletlerin insan gücünün korunma-
s› ve gelifltirilmesine yönelik olarak ald›klar› kararlar ve sürdürdükleri uygulama-
lar” olarak tan›mlanm›flt›. Özenle okunacak olursa, verilen tan›mlar›n ulusal ba¤-
lamda, ülke s›n›rlar› çerçevesinde bir anlam tafl›d›¤› görülür. 

Kitab›n›z›n ilk ünitesinde vurguland›¤› gibi, geliflmifllik düzeyi, yönetim biçimi,
ekonomik sistemi bir ülkeye özgü sosyal politikalar›n biçimlenmesinde hiç kuflku-
suz büyük rol oynar. Dahas›; sosyal nitelikli ulusal politikalar üzerinde, bir toplu-
mun demografik yap›s›n›n, gelenek ve göreneklerinin, hukuk düzeninin izleri de
bulunur. Ancak, yaflad›¤›m›z dönemde uluslararas› düzeyde benimsenen ilkeler ve
uluslararas› pek çok kurulufl taraf›ndan yarat›lan normlar›n, ulusal sosyal politika-
lar› büyük ölçüde yönlendirdi¤i de bir gerçektir. Özellikle 20. yüzy›l›n son çeyre-
¤inde ivme kazanan globalleflme süreci ile bu etkinin daha da güçlendi¤i yads›na-
maz. Bu nedenle sosyal politika kavram›, ulusal sosyal politikalar-uluslararas› sos-
yal politikalar ba¤lam›nda ayr›mlaflt›r›labilir.

Ulusal ve uluslaras› sosyal politikalar›n konular› aras›nda büyük farkl›l›klar yok-
tur. Uluslararas› Sosyal Politika, insan gücünü koruyup, gelifltirebilmek yönün-
de uluslararas› düzeyde benimsenen ilkelerin ve kurallar›n efldeyiflle normlar›n ya-
rat›lmas›n›, bunlara bölgesel, k›tasal ya da küresel bir co¤rafyada ifllerlik kazand›-
r›lmas›n› hedefler. Bir baflka deyifl ile Uluslararas› Sosyal Politika’n›n amac›; ulusal
sosyal politikalar›n son ba¤lamda evrensel bir yörüngede standartlaflt›rmakt›r.

Bu yöndeki aç›klamalar, ulusal ve uluslararas› sosyal politikalar›n birbiriyle çe-
liflip çeliflmeyece¤i kuflkusunu beraberinde tafl›r. Düflünülecek olursa, sosyal nite-
likli uluslararas› ilke ve kurallar›n oluflturulmas›ndaki amaç, ulusal sosyal politika-
lar›n hedefleri ile özde ayn›d›r. Bu yüzden, uluslararas› sosyal politikalar›n ilke ve
kurallar›, ulusal sosyal politikalar için gözard› edilemeyecek bir kaynak niteli¤i ta-
fl›r. Bir baflka yönden, sosyal politikalar›n uluslararas› normlar›, sa¤lan›lan de¤erli
bir birikimin ve yaflan›lan pek çok deneyimin ürünleridir. Bu ilke ve kurallar, sos-
yal nitelikli ulusal politikalar› yeterince geliflmemifl ülkeler yönünden bazen yol
gösterici bazen de uyar›c› bir de¤er de tafl›r.

Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›, ulusal sosyal politikalar›n önemini
ve geçerlili¤ini ortadan kald›rmaz. Uluslararas› sosyal politikalar, kimliklerini ko-
runduklar› sürece ulusal sosyal politikalar›n geliflmesine katk› sa¤lar. Bu nedenler-
le uluslararas› ve ulusal sosyal politikalar biribiriyle çeliflmez. Biribirini tamamlaya-
rak bütünler.

Sosyal Politikalar›n Uluslararas› Boyutlar Kazanmas›na Yol
Açan Nedenler
Sosyal politikalar önce ulusal düzeyde oluflturulup, uygulamaya konulmufl, daha
sonra da uluslararas› boyutlar kazanm›flt›r. Bu nedenle önce, sosyal politikalar›n
hangi koflullar alt›nda, nas›l uluslararas› boyutlar kazand›¤› sorusunun yan›tlar›n›n
aran›lmas› gerekir. Uluslararas› Sosyal Politika’n›n do¤up, geliflmesine yol açan ne-
denleri befl ayr› bafll›k alt›nda toplayabiliriz.
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Uluslararas› Sosyal
Politika: Sosyal politikalar›n
uluslararas› düzeyde
benimsenen ilkeleri ve
kurallar› ifade edelir.

Sosyal politikalar›n dayal›
oldu¤u uluslararas› ilkeler
ve kurallar, ulusal sosyal
politikalar için bir kaynak
oluflturur.



Rekabet Edilebilirli¤i Sa¤lamak
Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemlerde fabrika sahipleri, iflçi statüsü alt›nda ça-
l›flanlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunmalar›n› öngören hukuki düzenlemelere
bafllang›çta büyük tepki göstermifllerdir. Çünkü izlenilecek politikalarla, iflgücü
maliyetlerinin yükselece¤i ve bu nedenle de piyasalarda rekabet edebilme koflul-
lar›n›n a¤›rlaflaca¤› kayg›s›n› duyuyorlard›. Özellikle de, bu düzenlemelerin d›fl›n-
da kalan fabrikalar ya da kesimlerde iflgücü maliyetlerindeki farkl›l›klar›n, fabrika
sahipleri aras›nda bir rekabet eflitsizli¤ine yol açaca¤› kuflkusuyla devletin izleme-
ye bafllad›¤› sosyal politikalara önceleri karfl› ç›km›fllard›. 

Sanayileflmenin çeflitli ülkelerde yayg›nlafl›p, geliflmesiyle ayn› sorun bu kez de
uluslararas› pazarlarda yaflanmaya baflland›. Çünkü iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n
ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunmas›n› öngören hukuki düzenlemelerin yürürlükte
oldu¤u ülkeler ile yürürlükte olmad›¤› ülkeler aras›nda, iflgücü maliyetleri aç›s›n-
dan önemli farkl›l›klar vard›. Bu farkl›l›klar ise, do¤al olarak ürün ve hizmetlerin
uluslararas› pazarlardaki fiyatlar›na yans›yordu. Bu koflullar; sosyal politikalar izle-
yen ülkeleri uluslararas› piyasalarda temsil eden iflletmeler ile bu politikalar› izle-
meyen ya da yeterince önemsemeyen ülkelerin iflletmeleri aras›nda haks›z bir re-
kabet ortam›n›n do¤mas›na yol açm›flt›.

Ulusal sosyal politikalar›n›n geliflmifllik düzeyleri birbirinden farkl›, sanayileflen
ve sanayileflmekte olan ülkeler aras›nda uluslararas› piyasalarda rekabet eflitli¤ini
sa¤layabilmek için, ortak çal›flma normlar› yaratmak ve bunlar› uluslararas› düzey-
de uygulamaya koymak düflünceleri iflte böyle bir ortam içinde do¤up, geliflmeye
bafllam›flt›r. Nitekim; sosyal politikalara uluslararas› boyutlar kazand›rma giriflimle-
rinin, önce sanayileflmifl ve göreli olarak izledikleri sosyal politikalar›n geliflmifllik
düzeyi daha ileri olan ülkeler ya da bu ülkelerin fabrika sahipleri taraf›ndan yap›l-
m›fl olmas› da bu aray›fllar›n temelinde, uluslararas› düzeyde rekabet eflitli¤ini sa¤-
layabilmek amac›n›n bulundu¤unu do¤rulamaktad›r.

Bu düflüncelerin, günümüzde de geçerlili¤ini korudu¤unu söyleyebiliriz. Bilin-
di¤i gibi ekonomik entegrasyon ve serbest rekabete dayal› piyasa ekonomisinin
koflullar›, ülkeleri uluslararas› piyasalarda pay alma do¤rultusunda k›yas›ya bir re-
kabet ortam›na sürüklemektedir. Bu koflullar alt›nda; sa¤l›kl› iflleyen bir endüstri
iliflkileri sisteminin kurulu olmad›¤›, üretimin iflgücünün bollu¤u ve ucuzlu¤una
dayal› oldu¤u, kay›t d›fl› istihdama yönelmifl, çal›flma sürelerinin uzun tutuldu¤u
ülkeler ürettikleri mal ve hizmetlerle bu piyasalarda öne ç›karak, ekonomik yön-
den göreli bir üstünlük yakalayabilmektedirler. Nitekim; yaflad›¤›m›z dönemde,
uluslararas› pazarlarda üstünlük sa¤layabilmek için iflgücü maliyetlerini olabildi-
¤ince düflük tutulmas›n› ye¤leyen ya da sosyal damping uygulayan ülkelerin ulus-
lararas› piyasalardaki yerini s›n›rland›ran kota uygulamalar›, gümrük birliklerinin
kurulmas› gibi yönelifllerin temelinde de benzer yaklafl›mlar bulunmaktad›r.

Uluslararas› Kamuoyu Bask›s›
Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemde iflçilerin, özellikle de kad›n ve çocuk iflçi-
lerin içinde bulundu¤u a¤›r çal›flma koflullar› ve bu durumun çok yönlü olumsuz
yans›malar› kamuoyunu tedirgin etmifl ve duygusal yönden incitmifltir. Önce ‹ngil-
tere’de sonra da Fransa’da; din adamlar›, sanatç›lar, düflünürler, bilim adamlar›, çe-
flitli mesleki örgütler, sendikalar, ekonomik yönden ba¤›ml› ve güçsüz kesimlerin
korunmas› yönünde bir kamuoyu yaratm›fllard›r. Ço¤ulcu demokratik yönetimle-
rin yayg›nlaflmas› ile oluflan kamuoyu, giderek bu yönde politikalar› yönlendiren
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bir güç haline gelmifltir. Sanayileflen ülkelerde benzer koflullar alt›nda oluflan ka-
muoyunun, kitle iletiflim araçlar›n›n da geliflip yayg›nlaflmas›yla birlikte, baflka ül-
kelerin kamuoylar› üzerinde de etkili oldu¤u görülür. Bu nedenle çeflitli ülkelerde
benzer politikalar›n yap›lan›p, ifllerlik kazanmas›nda uluslararas› kamuoyu bask›s›-
n›n bir rolü olmufltur.

Siyasal Yaklafl›mlar
Ulusal sosyal politikalar›n uluslararas› bir yörüngeye yerleflmesi, toplumlar› birbir-
lerine yak›nlaflt›r›r. Ekonomik, sosyal, hukuki, siyasal, kültürel alanlarda bölgesel,
k›tasal ya da evrensel düzeyde bütünleflmenin alt yap› ve koflullar›n› haz›rlar. Çeflit-
li nedenlerle yaflan›lan siyasal parçalanmalar, farkl› etnik kökenleri olan gruplar› bir
araya getiren devletlerin kurulmas›, üniter siyasal yap›lanmalar gibi olgular ulusla-
raras› düzeyde paylafl›lan ilke ve kurallara duyulan gereksinimi ço¤altmaktad›r.

Günümüzde devletlerin uluslararas› düzeyde prestijli bir konum kazanabilme-
leri, salt sosyal de¤il, her alanda sürdürdükleri politikalar›n uluslararas› düzeyde
paylafl›lan de¤erlere yak›n olmas› ve son ba¤lamda bütünleflmesi ile büyük ölçü-
de ba¤lant›l›d›r. Bu nedenle de devletler, ekonomik ya da siyasal amaçl› uluslara-
ras› örgütlerde, ancak uluslararas› düzeyde paylafl›lan ilke ve normlar› benimse-
yerek yer alabilmektedirler. Bu ba¤lamda devletlerin uluslararas› standartlar›
onaylay›p, yürürlü¤e koymalar›, baz› uluslararas› kurulufllara üye olabilmelerinin
aç›k ya da örtülü bir ön koflulu bile olabilmektedir. Örne¤in 1974 y›l›ndan itiba-
ren Avrupa Konseyi’ne üye olacak ülkeler için, Konseye girifl yapt›klar› gün Av-
rupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ni imzalama ve bir y›l içinde de onaylama zorun-
lulu¤u bulunmaktad›r.

Mesleki Örgütlenmenin Uluslararas› Düzeyde Kurumsallaflmas›
Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n olumsuz çal›flma ve yaflam koflullar› karfl›s›nda
hak ve yararlar›n› daha iyi savunabilmeleri, ancak bir araya gelip, kendi meslek ör-
gütlerini kurabilmeleri ile olanakl› hale gelmifltir. Mesleki örgütlenmenin kademe-
lenerek daha da etkinleflmesiyle, hak ve yararlar›n savunulabilmesinde çal›flanlar›n
pazarl›k güçlerinin daha da ço¤ald›¤› yaflanan onca örnek üzerinde aç›k biçimde
ortaya ç›km›flt›r. Mesleki örgütlenmenin yan› s›ra kendi kendine yard›m hareketle-
ri çerçevesinde biçimlenen feminist örgütler, tüketici örgütleri, kooperatifler de
kendi üyelerinin hak ve yararlar›n›n korunup, gelifltirilmesinde özellikle demokra-
tik yönetimlerde önemli bir rol oynam›fllard›r. Sendikal hareket uluslararas› düzey-
de örgütlenmeye, 1864 y›l›nda, ‹ngiltere’de kurulan Uluslararas› ‹flçi Birli¤i (The In-
ternational Workingmen’s Association) ile bafllam›flt›r (Alper ve Kaya, 1995, s: 8).
Bu örgütlerin çal›flmalar›, daha sonra uluslararas› düzeyde dayan›flma ve yard›m-
laflmay› da kapsayan bir içerik kazanm›flt›r. Ulusal sosyal politikalar›n zaman için-
de birbiri ile yak›nlaflarak, uluslararas› normlar›n temellerinin at›lmas›nda bu örgüt-
lerin de önemli bir rol oynad›¤› gözlenir. Nitekim, bir sonraki ana bafll›k alt›nda
belirtilece¤i üzere, uluslararas› sosyal politikalar›n uluslaras› standartlara oturtul-
mas› yönündeki ilk kurumsal giriflimlerin, bu nitelikteki bir meslek kuruluflu tara-
f›ndan yap›lm›fl olmas› ve baflar›l› olmas› da bu düflünceleri do¤rulamaktad›r.

Sosyal Politikalar›n Uluslararas› Kaynaklar›na Duyulan Gereksinim
Uluslararas› sosyal politikalar› tafl›yan kurulufllarda devletler, çeflitli nedenlerle yer
almak istemifller ve do¤al olarak da sürdürülen çal›flmalara do¤rudan kat›larak, za-
manla bu örgütlerin bir parças› haline gelmifllerdir. Devletlerin bu yönde bir irade
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ortaya koymalar›n›n temelinde ülkeden, ülkeye de¤iflebilen daha farkl› nedenler
de bulunur.

Uluslararas› sosyal politikalar›n sosyal ya da teknik nitelikteki normlar›, uzun
ve yo¤un çal›flmalar›n ürünleridir. Zaman içinde çeflitli ülke uygulamalar›nda gö-
rülebilen eksiklikler ve aksakl›klar› giderecek yönde sürekli sorgulan›r ve gelifltiri-
lirler. Bu örgütler bir çok ülkenin araflt›rmac›lar›, sendikalar›, akademisyenleri, po-
litikac›lar› için hem kuram ve hem de uygulamalar yönünden önemli bir kaynak
niteli¤i tafl›r. Bu bilgi birikiminden, çeflitli ülkelerdeki deneyimlerden yararlanma-
lar› devletlere de bir üstünlük sa¤lar.

Ayr›ca, bir devletin kendi olanaklar› ile üstesinden gelemeyece¤i, pahal› ve ileri
teknoloji gerektiren deneyler, ölçümler, araflt›rmalar uluslararas› kurulufllar taraf›n-
dan tüm ülkelerin katk› ve kat›l›mlar› ile daha kolay gerçeklefltirilebilir. Uluslarara-
s› sosyal politikalar› tafl›yan kurulufllara çeflitli ülkelerde yönetimlerin üye olmak is-
temelerinde bu nedenlerin de pay› olmaktad›r. Örne¤in; nükleer santrallerde sürdü-
rülen hangi ifllerde, hangi iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerinin al›naca¤›, ifl sü-
relerinin hangi ifllerde en çok hangi uzunlukta tutulmas›n›n gerekece¤i gibi sorula-
r›n yan›tlar›n›n verilebilmesinde uluslaras› kurulufllar taraf›ndan sürdürülen çal›flma-
lar›n ulusal sosyal politikalar yönünden ne denli önemli olaca¤› aç›kt›r. 

Uluslararas› sosyal politikalar, günümüzde bir devletin uluslararas› kamuoyu
kat›ndaki sayg›nl›¤› yönünden de önem tafl›r. Ulusal sosyal politikalar›n›n, evren-
sel düzeyde paylafl›lan de¤erlere dayal› olmas›, o ülkenin uygarl›k düzeyi konu-
sunda uluslararas› kamuoyu kat›nda bir imaj oluflturur. Uluslararas› geliflmifllik çi-
zisini bu ba¤lamda yakalayabilmek, ulusal sosyal politikalar için bu nedenle bir
hedef de olabilmektedir.

Uluslararas› Sosyal Politika’n›n Tarihsel Geliflimi
Ulusal sosyal politikalar›n, uluslararas› ilkelere ve kurallara dayand›r›lmas› yönün-
deki ilk giriflimler bireysel niteliktedir. ‹ngiltere’nin önde gelen fabrika sahiplerin-
den Robert OWEN, 1818 y›l›nda Aix La Chapell’de ‹ngiltere, Fransa ve Almanya
aras›nda yap›lan Kutsal ‹ttifak Kongresi’ne baflvurarak, benimsedi¤i ilkelerin ve
kendi fabrikalar›nda uygulad›¤› kurallar›n, üç ülke taraf›ndan kabul edilerek yürür-
lü¤e konulmas›n›n› önermifltir. Önerisi, üç ülke tarf›ndan da uygun bulunmayarak
art arda reddedilmifl ve giriflimden olumlu bir sonuç al›namam›flt›r. Bir baflka birey-
sel giriflim ise, 1838 y›l›nda Fransa’da yine bir fabrika sahibi olan Daniel LE GRAND
taraf›ndan yap›lm›flt›r. Daniel LE GRAND; Almanya, Rusya, ‹ngiltere ve Fransa hü-
kümetlerine baflvurarak, yürürlü¤e konulacak ortak çal›flma normalar›n› belirle-
mek üzere bir kurumun oluflturulmas› önerisini getirmifltir. Öneri ayr›ca, çocuk ifl-
gücü kullan›m›n›n s›n›rland›r›lmas›, çal›flanlara haftada 1 gün tatil hakk› tan›nmas›
gibi baz› düzenlemelere gidilmesini de içeriyordu. Ne var ki, bu öneriler de dört
ülke taraf›ndan kabul edilmemifltir. Bunlar›n yan›s›ra; 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,
‹ngiltere’de Charles HINDLEY, Fransa’da J. A. BLANQU‹, Louis Rene VILLERME ve
Belçika’da Daniel Mareska, Edouard DUCPET‹AUX gibi kiflilerce benzer biçimde
bafllat›lan giriflim ve çal›flmalardan da somut bir sonuç al›namam›flt›r (Gülmez,
2000, s: 12-19; Alper ve Kaya, 1995, s: 10).

Bu bireysel giriflimleri, devletler taraf›ndan bafllat›lan resmi çal›flmalar izler. Çün-
kü 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, iflçi kesiminin korumas› gere¤i sanayileflen baflka ül-
kelerde de art›k duyulmaya bafllam›flt›. Böylece, baz› çal›flma normlar›n›n uluslara-
ras› düzeyde oluflturulup, uygulamaya konulmas› do¤rultusunda bir düflünce birli-
¤ine yaklafl›l›yordu. Bu amaçla ‹lk diplomatik giriflim 1881 y›l›nda ‹sviçre’den geldi.

88 Sosyal  Pol i t ika

Sosyal politikalar›n 
uluslararas› normlar›n›
oluflturabilmek 
do¤rultusundaki ilk
giriflimler, bireysel nitelikte
olmufl ve olumlu bir sonuç
vermemifltir.



1888 ve 1889 y›llar›nda da giriflimlerini sürdüren ‹sviçre, 1890 y›l›n›n May›s ay› için
ilk uluslararas› konferans haz›rl›klar›n› son aflamaya getirdi¤i bir s›rada, Alman-
ya’n›n benzer bir konferans ça¤r›s›nda bulunmas› ve bask›lar sonras›nda düzenle-
meyi düflündü¤ü konferanstan vazgeçerek Almanyan›n ça¤r›s›n› kabul etti. 1890 y›-
l›n›n Mart ay›nda Almanya’n›n önderli¤inde yap›lan bu konferansa 14 ülkenin hü-
kümet temsilcileri ve 47 delege kal›l›yordu. Konferansta 14 ülkenin yer almas› sa-
dece Avrupa ülkelerinin sanayileflme yolunda katetti¤i uzakl›¤›n de¤il, uluslararas›
normlar›n oluflturulmas› yönündeki düflünce birli¤inin de bir göstergesidir. Konfe-
ransta; madenlerde kad›nlar›n, 14 yafl›ndan küçük çocuklar›n ve sanayide 12 yafl›n-
dan küçük çocuklar›n çal›flt›r›lmalar›n›n yasaklanmas›, iflçi statüsü alt›nda çal›flanla-
ra haftada 1 gün tatil hakk›n›n verilmesi, 12-14 yafl grubunda bulunan çocuk iflçile-
re 6 saatlik bir ifl gününün öngörülmesi gibi baz› kararlar al›nm›flt›r. Ancak ne var
ki, bu kararlar ‹ngiltere, Fransa ve Belçika gibi ülkeler mutlak çal›flma özgürlü¤ü
yanl›s› oldu¤undan ve ‹sviçre d›fl›ndaki hiçbir ülkenin uluslararas› ba¤lay›c›l›¤› olan
bir andlaflmaya s›cak bakmamas› nedeniyle bir dizi dilek olarak kabul edilmifl, uy-
gulamaya etkin biçimde konulamam›flt›r (Gülmez, 2000, s:25-32)

Çok da baflar›l› sonuçlar vermeyen bu resmi giriflimlerin ard›ndan 1900 y›l›nda
Fransa’da, “Uluslararas› Çal›flma Mevzuat› Birli¤i” (International Association For
Labour Legislation) adl› çeflitli ulusal örgütleri temsil eden bir kuruluflun çabalar›
bafllar. Birlik; sanayileflen ülkelerde uygulanan çal›flma normlar›n› birbirine yaklafl-
t›rabilmek amac›yla, çeflitli devletler kat›nda sürdürdü¤ü çal›flmalar›n ard›ndan, uy-
gulamaya konulan baz› kararlar alm›flt›r. Örne¤in; kad›n iflgücünün gece dönemle-
rinde sanayide çal›flt›r›lmamalar› karar›na 13, kibrit yap›m›nda (iflgücü sa¤l›¤› ve
güvenli¤i yönünden tafl›d›¤› sak›ncalar nedeniyle) beyaz fosfor kullan›lmamas›
karar›na 7, çocuk iflgücünün gece dönemlerinde çal›flt›r›lmamas› karar›na 13 ülke
kat›lm›fl ve bu kararlar› yürürlü¤e koymufltur. Uluslararas› sosyal politikalar aç›s›n-
dan ilk somut sonuçlar›n al›nd›¤› bu çal›flmalar, 1. Dünya Savafl› nedeni ile kesin-
tiye u¤ram›flt›r (Gülmez, 2000, s: 33-41; Alper ve Kaya 1995, s: 12; vd.).

1. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, Fransa’da toplanan Versay (Versailles) Bar›fl
Konferans›’na, yine ayn› örgütün bir baflvuruda bulundu¤u görülür. Birlik; Konfe-
rans’a kat›lan ülkelerin arad›klar› kal›c› ve gerçek bir bar›fl›n, ancak tüm dünyada
insan gücünün korunup gelifltirilebilmesiyle sa¤lan›labilece¤ini savunarak, bu he-
defe ulaflt›racak ilke ve kurallar›n tüm uluslarca ortaklafla belirlenip uygulanmas›-
n›n gereklili¤ini dile getirmifl ve bu amaçla andlaflmay› imzalayan ülkeler taraf›n-
dan uluslararas› bir örgütün kurulmas›n› önermiflti. Konferans, bu baflvuruyu kabul
etmifl ve 11 Nisan 1919 günü imzalanan Bar›fl Anlaflmas›’n›n 13. bölümü (m.387-
427) “Uluslararas› Çal›flma Örgütü” adl› bir kurumun statüsüne ayr›lm›flt›r (Centel,
1999, s: 1).

Uluslararas› Sosyal Politika’y› Tafl›yan Bafll›ca Kurulufllar 
Ülkelerin her alanda kendi kendilerine yetememeleri, giderek birbirlerine olan ba-
¤›ml›l›klar›n› ço¤altmaktad›r. Bu ba¤lamda ülkeler aras›nda ekonomik, siyasal, as-
keri, bilimsel, hukuki vb. alanlarda bölgesel ya da k›tasal düzeyde yaflan›lan yak›n-
laflma, günümüzde giderek evrensel bir bütünleflmeye dönüflmektedir. Küresellefl-
me, globalleflme, entegrasyon gibi sözcüklerle ifade edilen bu süreç, ulusal sosyal
politikalara egemen olan ilkeleri, uygulanan yöntemleri, benimsenen kurallar› da
zaman içinde birbirlerine yaklaflt›rmaktad›r. Ulusal sosyal politikalar›n birbirine ya-
k›nlaflmas› ise, uluslararas› sosyal politikalar›n etkinli¤ini giderek ço¤almaktad›r.

89Ünite  5 -  Sosyal  Pol i t ikalar ›n  Uluslararas›  Kaynaklar ›  ve  Uluslararas›  Çal ›flma Örgütü

Bu alanda yap›lan bireysel
giriflimleri, baz› devletler
taraf›ndan bafllat›lan resmi
çal›flmalar izlemifl, ancak bu
çabalardan da olumlu
sonuçlar al›namam›flt›r.

Uluslararas› bir meslek
kuruluflunun, çeflitli
devletler kat›nda
sürdürdü¤ü çabalar, sosyal
politikalar›n ilk uluslararas›
normlar›n›n do¤mas›nda
etkili olmakla birlikte, bu
yönde somut ad›mlar ancak
1. Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan at›labilmifltir.

Uluslararas› sosyal 
politikalar›n ilkelerini ve 
kurallar›n› yarat›p,
gelifltirmek, bu normlara
evrensel düzeyde ifllerlik
kazand›rmak, Uluslararas›
Çal›flma Örgütü’nün
do¤rudan görev alan›na
girer. Bu özelli¤i nedeniyle
Örgüt, baflka uluslararas›
kurulufllardan ayr›l›r.



Uluslararas› Çal›flma Örgüt’ü; uluslararas› sosyal politikalar›n temel ilkeleri ile uygu-
lamaya konulacak kurallar› belirlemek için yap›land›r›lm›fl bir kurulufltur. Daha önce de
vurguland›¤› üzere, ekonomik geliflmifllik düzeyleri, kurulu ekonomik düzenleri ve yö-
netim biçimleri birbirinden farkl› devletleri çat›s› alt›nda toplar. 1960 Y›l›nda Nobel Ba-
r›fl ödülü sahibi olan Örgüt uluslararas› kamuoyu kat›nda yüksek bir prestije sahiptir. 

Ayr›ca Örgüt, iflçi ve iflveren kesimleri ile hükümetleri efl koflullarda, ayn› or-
tamlarda bir araya getiren üçlü bir temsil sistemini benimser. Bu özellikleri ne-
deniyle de Uluslararas› Çal›flma Örgütü, uluslararas› sosyal politikalar› günümüzde
tafl›yan baflka uluslararas› kurulufllar›n önünde yer al›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü; yaz›l› anlat›mda, ad›n›n bafl harfleri yanyana getirilerek UÇÖ
ya da MÇT (Milletleraras› Çal›flma Teflkilat›)olarak k›salt›larak belirtilebilmektedir. Örgüt
yabanc› literatürde ise; ‹ngilizce ad›n›n bafl harfleri yanyana getirilerek ILO (International
Labour Organization), Frans›zca ad›n›n bafl harfleri yanyana getirilerek B‹T ( Bureau In-
ternational du Travail ) ve yine Almanca ad›n›n bafl harfleri yanyana getirilerek IA (Inter-
nationale Arbeitsorganisation) olarak da ifade edilmektedir. 

Ancak; Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün, uluslararas› sosyal politikalar›n hiç
kuflkusuz tek tafl›y›c›s› de¤ildir. ‹nsan gücünün korunup gelifltirilmesini do¤rudan
ya da dolayl› olarak hedefleyen tüm uluslararas› kurulufllar›n ilke ve normlar› da
uluslararas› sosyal politikalara kaynak oluflturur. 

Örne¤in; evrensel ba¤lamda Uluslararas› Geliflme Örgütü (AID), Birleflmifl Milletler
(UN), Uluslararas› Mülteci Örgütü (IRO), ‹ktisadi ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD),
Dünya Sa¤l›k Birli¤i (WHO), Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Örgütü (UAC), Bir-
leflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleflmifl Milletler G›da ve
Tar›m Örgütü (FAO) gibi örgütler de uluslararas› sosyal politikalar› tafl›rlar.

Yukar›da adlar› belirtilen uluslarararas› kurulufllar›n sosyal politikalarla da ilgili baz›
belgeleri ile ayr›nt›l› bilgiler edinebilmek için Taflkent’in (1995) ‹nsan Haklar›n›n Ulusla-
raras› Dayanaklar› adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz. 
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Üçlü temsil ‹lkesi 
(tripartizm): Çat›flan sosyal
ç›karlara, taraflar›n›n efl
koflullar alt›nda birlikte
temsil edildi¤i ortamlarda
çözümler getirilmesini
öngören anlay›fl. Üçlü temsil
ilkesinin geçerli olabilmesi,
sosyal taraflar›n özgürce
örgütlenebilmelerine ve
faaliyet gösterebilmelerine
ba¤l›d›r.
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K›tasal ba¤lamda Avrupa Birli¤i (AB), Avrupa Konseyi (EC), Avrupa Ekonomik
‹flbirli¤i Örgütü (OEED) gibi örgütler ile Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konferans›,
Helsinki Belgesi, Paris fiart› gibi belgeler de yine uluslararas› sosyal politikalara
kaynak teflkil ederler.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Uluslararas› Hür ‹flçi Sendikalar› Kon-
federasyonu (ICFTU), Dünya ‹fl Konfederasyonu (WCL), Asya Amerika ‹flçi Sendi-
kalar› Birli¤i (AAFLI), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUI) gibi iflçi ya da
Uluslararas› ‹flverenler Örgütü (IOE), Avrupa ‹flverenler Konfederasyonu (UNICE)
gibi iflveren örgütlerinin de, uluslararas› sosyal politikalara do¤rudan ya da dolay-
l› katk›lar›n›n bulundu¤u gözden ›rak tutulmamal›d›r (Tokol, 1995, s: 127 vd.). Sos-
yal politikalar›n uluslararas› çal›flma normlar›, 4. S›n›f ders program›nda yer alan
ayn› adl› bir ders kapsam›nda daha ayr›nt›l› olarak ele al›narak ifllenilecektir. 

Ulusal ve uluslararas› sosyal politikalar›n araçlar› aras›nda bir farkl›l›k bulunur mu? 

Ulusal sosyal politikalar›n geliflmesiyle, sosyal politikalar›n ulusal kimlikleri, giderek
azalarak ve son ba¤lamda sizce ortadan kald›rabilir mi? 

Sosyal politika uygulamalar›, iflgücü maliyetlerini ço¤altarak toplam maliyet ve ürün fiyat-
lar› üzerinde bir ço¤almaya neden olabilir mi? Bu yaklafl›m› örneklendirebilir misiniz?

Uluslararas› sosyal politikalarca benimsenen normlar›n gerisinde kalmas›, bir ülkeye
uluslararas› piyasalarda üstünlük kazand›rabilir mi?

ULUSLARARASI ÇALIfiMA ÖRGÜTÜ
Uluslararas› Çal›flma Örgütü, 1919 y›l›nda imzalanan Versay Bar›fl Andlaflmas› ile
çal›flma yaflam›na iliflkin sorunlara uluslararas› çözümler bulmak amac›yla kurul-
mufltur. Örgüt, 1934 y›l›nda Versay Bar›fl Andlaflmas› çerçevesinden ç›kar›larak Mil-
letler Cemiyeti’ne (League of Nations) ba¤lanmaflt›r. 2. Dünya Savafl› sonunda Mil-
letler Cemiyeti da¤›lm›fl ve yerine Birleflmifl Milletler (United Nations) örgütü ku-
rulmufltur. Sonras›nda, 26 Haziran 1946’da imzalanan özel bir anlaflma çerçevesin-
de Uluslararas› Çal›flma Örgütü, hukuken ve ekonomik yönden özerk bir statüye
kavuflmufltur (Centel, 1999, s: 1).
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Resim 5.2



Uluslararas› Çal›flma Örgütü, insan gücünün ekonomik ve sosyal yönden ev-
rensel düzeyde korunmas›n› ve gelifltirilmesini hedefler. Bu hedefe ulaflabilmek
do¤rultusunda benimsenecek ilkeleri ve uygulanacak kurallar› belirleyerek, norm-
laflt›r›r. Bunlar›n evrensel düzeyde uygulanmas› ve gelifltirilmesi için çal›fl›l›r. Örgüt
bu çerçevede uygulamalar› koordine eder ve denetler.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün hedeflerinde, kuruluflundan günümüze dek
süregelen dönem içinde bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ancak önceleri daha çok ifl ilifl-
kileri ve yaflam›na yönelik çal›flma normlar› üzerinde yo¤unlaflan konular›, giderek
çeflitlenmifltir. Örgüt; günümüzde art›k salt uluslararas› çal›flma politikalar›n›n de-
¤il, uluslararas› sosyal politikalar›n dayal› oldu¤u ilke ve kurallar› da yaratan bir
kurulufl haline gelmifltir. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün çal›flma alan›ndaki genifl-
leme, 1919 y›l›nda kabul edilen program› ile 1944 y›l›nda Philadelphia Bildirge-
si’de yer alan konular karfl›laflt›r›ld›¤›nda da görülür.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yap›s›
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne devletler üye olabilir. Her devlet; hükümet, iflçi ve
iflveren kesiminin tesilcileri arac›l›¤› ile Örgüt’de temsil edilir. Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’ne üye olan devletlerin say›lar› yaklafl›k 180’dir.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün üç ana organ› vard›r. Bunlar›n yap›lar›n› ve ifl-
levlerini s›ras› ile ele alal›m.
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Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün 1919 y›l›nda kabul edilen ilk program›nda
yer alan konular

i. Günlük ve haftal›k en uzun çal›flma süresinin belirlenmesi.
ii. ‹flsizlik sorunu ile savafl›lmas›.
iii. ‹nsan onuruna yarafl›r yaflam koflullar›n› sa¤layabilecek düzeyde bir üc-

retin güvence alt›na al›nmas›.
vi. ‹flgücünün fiziksel ve mesleki risklerine karfl› korunmas›.
v. Çocuk ve kad›n iflgücünün çal›flma yaflam›nda özel olarak korunmas›.
vi. Eflit de¤erde ise, eflit ücret ödenmesi.
vii. Mesleki örgütlenme hakk›n›n tan›nmas›.
viii. Mesleki ve teknik ö¤retimin gelifltirilmesi.
ix. Kendi ülkesi d›fl›nda, baflka ülkelerde çal›flan göçmen iflçilerin hak ve

yararlar›n›n korunmas›.
x. Yafll›l›k ve iflgörmezlik gelirlerinin güvence alt›na al›nmas›.

Philadelphia Bildirgesi’nde yer alan temel ilkeler
i. ‹flgücü (emek); al›n›p sat›labilen ya da kiralanabilen ticari bir mal (meta)

de¤ildir.
ii. Düflünce ve örgütlenme özgürlü¤ü, sürekli geliflmenin temel kofluludur.
iii. Her nerede olursa olsun yoksulluk, tüm insanl›k için önlenmesi zorunlu

bir sorundur.
iv. ‹flçi ve iflveren kesimi temsilcileriyle, hükümet temsilcilerinin efl ko-

flullar alt›nda yer alacaklar› ortamlarda, özgürce yap›lacak tart›flmalar
ve demokratik biçimde al›nacak kararlarla biçimlenecek uluslararas›
normlar, kat›l›mc› yaklafl›mlar, kararl› ve sürekli uluslararas› çabalarla
gelifltirilmelidir.



Uluslararas› Çal›flma Konferans›
Uluslararas› Çal›flma Konferans›, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün en üst karar
organ›d›r. Örgüt’ün kararlar› burada görüflülüp, al›n›r. Bu nedenle Konferans, Ör-
güt’ün yasama organ› niteli¤ini tafl›r. Uluslararas› Çal›flma Konferans›, bir tüzel ki-
flili¤in genel kuruluna ya da bir devletin parlamentosuna benzetilebilir. 

Üye devletler Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nde 4 kiflilik bir delegasyon ile tem-
sil edilir. Bu delegasyonun 2 üyesi üye devletin hükümetini temsil eder. Delegas-
yonun 1 üyesi iflçileri, 1 üyesi ise iflverenleri temsil eder. Bu say›sal da¤›l›m ile, ça-
l›flma yaflam›n›n temel unsurlar› aras›nda adil bir dengenin kurulmas› hedeflenmifl-
tir. ‹flçi ve iflverenleri temsil eden delegeler; ülke genelinde en çok üyeye sahip bu-
lunan en üst mesleki örgütlerle (sendikalar) anlafl›larak, hükümetler taraf›ndan be-
lirlenir (‹nternational Labour Standards, 1990, s: 10).
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Konferans’da her delege birbirinden ayr›, ba¤›ms›z söz ve oy hakk›na sahiptir.
Bir üye devlet hakk› oldu¤u halde, iflçi veya iflveren delegelerinden birini belirle-
memifl yahut göndermemifl ise ya da gönderdi¤i delegenin yetki belgesi Konferans
taraf›ndan red edilmifl ise delegasyonda yer alan hükümet d›fl›ndaki öteki delege-
nin (iflçi veya iflveren delegesi) söz hakk› sakl› olmakla birlikte, oy hakk› bulun-
maz. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne üye olan devletler, her y›l ço¤u kez Haziran
ay›nda ‹sviçre’nin Cenevre kentinde, düzenlenen Uluslararas› Çal›flma Konferan-
s›’nda bir araya gelirler.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Yönetim Kurulu
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün yürütme organ› Yönetim Kuruludur. Guvernör-
ler Kurulu olarak da adland›r›laran bu organ, bir tüzel kiflili¤in yönetim kuruluna
ya da bir devletin bakanlar kuruluna benzetilebilir. Örgüt’ün yap›s›na ve normlar›-
na egemen olan üçlü kat›l›m ilkesi, Yönetim Kurulu’nun oluflumunda da aynen
korunmufltur. fiöyle ki, Yönetim Kurulu’nun 56 üyesi bulunur. Bunlar›n 14’ü iflçi,
14’ü iflveren kesimlerini temsil eden delegeler aras›ndan seçilir. Kurulun 28 üyesi
ise hükümet kesimini temsil eden delegelerden oluflur. Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü Yönetim Kurulu, üç y›lda bir kez Uluslararas› Çal›flma Konferans› taraf›ndan ye-
niden seçilerek belirlenir. Yönetim Kurulu y›lda üç kez ola¤an olarak toplan›r (‹n-
ternational Labour Standards, 1990, s: 10).

Uluslararas› Çal›flma Bürosu
Uluslararas› Çal›flma Bürosu’nun, merkezi Cenevre’de bulunan “Uluslararas› Sosyal
Araflt›rmalar Enstitüsü” ile merkezi ‹talya’n›n Torino kentinde olan “Uluslararas›
Meslekî ve Teknik E¤itim Merkezi” adl› iki alt uzman kuruluflu bulunur. Bu birim-
ler, Uluslararas› Çal›flma Bürosu’nun koordinesi alt›nda teknik ve sosyal nitelikli
norm taslaklar› üzerinde sürekli çal›fl›r (‹nternational Labour Standards, 1990, s: 10). 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Faaliyetleri
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün faaliyetleri; yasama, yürütme ve denetleme çal›fl-
malar› bafll›klar› alt›nda toplanabilir. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yasama Çal›flmalar›
Uluslararas› Çal›flma Konferans› taraf›ndan benimsenen normlar “Sözleflme” (Con-
vention) ya da “Tavsiye” (Recommedation) olarak adland›r›lan karar metinlerinde
yer al›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Bürosu taraf›ndan haz›rlanan norm taslaklar›, üze-
rinde yeterince çal›fl›ld›ktan sonra, Uluslararas› Çal›flma Örgütü Yönetim Kurulu’na
sunulur. Yönetim Kurulu konuyu ele al›p, inceler ve uygun bulursa Uluslararas›
Çal›flma Konferans›’na gönderir. S›ras› geldi¤inde bu taslak Konferans gündemine
al›n›r ve metin ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler, gerekçeler üye devletlere gönderilir. Üye
devletlerin hükümetleri ile iflçi ve iflveren kesimleri metin üzerinde gerekli çal›flma-
lar› yaparlar. Komisyonlar seçilir ve norm tasla¤›na son biçim verilir. Gerekli pro-
sedür tamamland›ktan sonra da Konferans’da görüflülmeye bafllan›r. Taslak metnin
bir sözleflme karar› m›, yoksa bir tavsiye karar› m› olaca¤›na Konferans karar verir.

Taslak metnin bir Uluslararas› Çal›flma Örgütü Sözleflmesi ya da Tavsiye Karar›
niteli¤i kazanabilmesi için, Konferansta haz›r bulunan delegelerinin 2/3 ço¤unlu-
¤u taraf›ndan kabul edilmesi gerekir. 
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Yönetim Kurulu:
Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’nün yürütme
organ›d›r.

Uluslararas› Çal›flma
Örgütü’nün, teknik ve sosyal
alanlarda görev yapan iki alt
uzman kuruluflu bulunur. Bu
enstitü ve merkez,
Uluslararas› Çal›flma
Bürosuna ba¤l›d›r. 

Uluslararas› Çal›flma
Örgütü, oluflturdu¤u 
normlara iliflkin kararlar
al›rken, üye devletlerin
koflullar›n› gözönünde tutar.
Örgüt’e üye devletler,
Tavsiye niteli¤indeki
kararlardan dilerlerse
yararlan›rlar.



Sözleflmelerin oluflma aflamas›nda, hükümet ile iflçi ve iflveren kesimlerinin ko-
nu üzerinde uzlaflmalar› sa¤lan›l›r. Üye devletlerin, sözleflmeleri onay aflamas›nda,
kabul edip etmeme konusunda bir insiyatifleri bulunur. Ancak, sözleflmelerin ba¤-
lay›c› niteli¤i onay aflamas›ndan sonra ortaya ç›kar. Bu nedenle de, bir sözleflme
metni uzun ve ayr›nt›l› çal›flmalar›n ard›ndan haz›r hale gelir. Getirilen normlar›n
tüm ülkelerde uygulanabilir nitelikte olmas›na özen gösterilir (Kaya, 1999, s: 17).

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne üye olan ülkelerin ekonomik, hukuki, sosyal,
siyasal yap› ve koflullar› aras›nda do¤al olarak baz› farkl›l›klar bulunur. Örgüt tara-
f›ndan kabul edilecek bir ilke ya da kural›n, üye devletler taraf›ndan uygulamaya
konulabilmesi bu nedenle güç ya da olanaks›z olabilir. Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü, üye devletleri zorda b›rakmamak için böyle durumlarda daha çok Tavsiye ka-
rar› al›r. Yeni, de¤ifliklik gereksinimi duyulacak, üzerinde yeterli bir uzlaflma sa¤-
lanmam›fl, henüz yeterince geliflmemifl konular Tavsiye niteli¤indeki kararlarda yer
al›r. Genel bir normun uygulanmas›na iliflkin çok ayr›nt›l› hükümlere de, daha çok
Tavsiye karar› metinlerde yer verilir. Ayr›ca, Tavsiye kararlar› ile gelecekte al›nacak
Sözleflme kararlar› için uygun bir ortam›n oluflmas› da hedeflenebilir. Bir baflka de-
yiflle, uygun koflullar› sa¤layabilmeleri yönünde üye devletlere bir süre tan›nm›fl
olur. Örgüt’e üye olan devletlerin Tavsiye kararlar›ndan yararlanmalar› beklenir.
Ancak, Tavsiye kararlar›nda yer alan normlar›n üye ülkeler yönünden ba¤lay›c› bir
niteli¤i yoktur (Kaya, 1999, s: 17).

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Sözleflmelerinin üye devletler yönünden onaylan-
d›ktan sonra ba¤lay›c› bir niteli¤i bulunur. Uluslararas› Çal›flma Konferans› taraf›n-
dan kabul edilen bir Sözleflmeyi Örgüt’e üye olan devletler, en geç 1 y›l içinde ya-
sama organlar›na aynen göndermekle yükümlüdürler. Devletlerin bu ba¤lamda,
Örgüt’e üye olmaktan kaynaklanan bir yükümlülü¤ü bulunur. Bu süre çok özel
durumlarda, en çok 18 ay olabilir. Bir Sözleflme metninin, üye devletlerin yasama
organlar›nda de¤ifltirilmeksizin, aynen onaylanmas› gerekir. Sözleflme’yi onaylayan
devletin, ulusal mevzuatlar›n› Sözleflme hükümleri do¤rultusunda, gecikmeksizin
düzenlemesi bu onay süreci kapsam›nda irdelenir. Böylece, Örgüt’ün benimsedi¤i
bir ilke ya da kural, üye devletlerde ulusal hukuk kurallar› ile ifllerlik kazanm›fl
olur.

Bir Sözleflmeyi onaylamakla, üye devletlerin yükümlülü¤ü bitmez. Uygulamaya
konulan norma iliflkin bilgi ve verilerin sürekli ve düzenli olarak Örgüt’e iletilme-
si de gerekir. E¤er bir Sözleflme, üye devlet taraf›ndan yasama organ›na de¤ifltirile-
rek gönderilmifl ya da ulusal mevzuat onaylanan norm hükümleri do¤rultusunda
düzenlenmemifl ise bu durumun nedenleri Örgüt’e iletilir.

Uluslararas› Çal›flma Örgüt’ü, bu güne dek yaklafl›k 185 Sözleflme ile 195 Tavsi-
ye karar› kabul etmifltir. Örgüt’ün 29, 87, 98, 100, 105, 11 ve 138 say›l› Sözleflmele-
ri çekirdek çal›flma standardlar›n› kapsar. Bu 7 Sözleflme d›fl›nda, 1998 y›l›ndaki
kabul edilen Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan çocuk iflgücü kullan›m›na iliflkin
normlar› içeren Sözleflme metni ile bu say› 8’e yükseltilmifltir. En çok Sözleflme
onaylayan üye ülkeler aras›nda, Bat› ve Kuzey Avrupa ülkeleri dikkati çekmekte-
dir. Buna karfl›n; Tayland, Nepal, Sudan, ABD, Yemen, Suudi Arabistan, Endonez-
ya, Malezya, ‹ran ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler en az Sözleflme onay-
layan ülkeler aras›nda yer almaktad›r.
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Üye devletlerin; Örgüt’ün
Sözleflme niteli¤indeki
kararlar›n›, Örgüt’ün 
statüsünde belirtilen
koflullara uygun olarak
onaylay›p, uygulamaya 
koymak yönünde, Örgüt’e üye
olmaktan kaynaklanan bir
yükümlülükleri bulunur.



Uluslararas› Çal›flma Örgütü konusunda http://www.ilo.org ve Türkiye’nin onaylad›¤› Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü Sözleflmeleri konusunda http://www.belgenet.com/arfliv/sözlefl-
me/ilo.html adreslerinden yararlanabilirsiniz. 

Türkiye’nin onaylad›¤› Uluslararas› Çal›flma Örgütü Sözleflmelerinin içeri¤i ile ilgili ayr›n-
t›l› bilgileri ise, Centel’in (1999) Türkiye’nin Onaylad›¤› ILO Sözleflmeleri adl› kitab›ndan
yararlanabilirsiniz.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yürütme Çal›flmalar›
Konferans gündemini belirlemek, al›nan kararlar›n yerine getirebilmesi için gerek-
li önlemleri almak, Örgüt’ün bütçesini haz›rlamak, üye ülkelerle iliflkileri sürdür-
mek, Çal›flma Bürosu ile olan iliflki ve çal›flmalar› koordine etmek gibi çal›flmalar
Yönetim Kurulu’nun görev alan›na girer.

Uluslararas› Çal›flma Bürosu, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün tüm sekreterlik
ve bürokratik hizmetlerini de sürdürür. Büro, toplant›lar›n gerekli dökümanlar›n›
haz›rlar, raporlar düzenler, teknik iflbirli¤i uzmanlar›n› toplar, programlar yapar.
Uluslararas› Çal›flma Bürosu, araflt›rma ve e¤itim çal›flmalar› da sürdürür. Ayr›ca ba-
s›m ve yay›m faaliyetleri ile üye ülkeler ve iflçi-iflveren kesimleri ile iliflkiler kur-
mak, kendilerine yard›mc› olmak, dökümantasyon hizmeti vermek, her türlü bel-
gelemeyi yapmak da yine Büro’nun çal›flmalar› kapsam›nda yer al›r. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Denetim Çal›flmalar›
Uluslararas› Çal›flma Örgüt’nün kendine özgü bir denetim yetkisi vard›r. Ancak,
hemen eklenilmesi gerekir ki, bu alandaki faaliyetleri Örgüt’e bir yarg› organ› kim-
li¤i kazand›rmaz. Örgüt’ün denetimleri, genel ve özel olmak üzere ikiye ayr›labilir. 

Örgüt, üye devletlerin sözleflmelerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getir-
medikleri düzenli denetimlerle sorgular. Çünkü, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün
Sözleflme niteli¤indeki kararlar› çok tarafl› andlaflmalar gibi hüküm ifade eder. Bu
nedenle de Sözleflmeleri onaylayan devletler, iç hukuklar›n› bu sözleflme hüküm-
lerine göre uyarlamak zorundad›rlar. Önceden de de¤inildi¤i üzere, bir Sözlefl-
me’yi onaylamak ya da onaylamamak üye devletin insiyatifine b›rak›lm›flt›r. “An-
cak, sözleflmeyi onaylayan ülke, sözleflme gereklerini yerine getirme yükümlülü-
¤ünü ve sözleflmelerin uygulan›p uygulanmad›¤›n›n denetimini kabul etmektedir”
(Kaya, 1999, s: 41).

Uluslararas› Çal›flma Örgütü genel denetim yetkisini; sözleflmelerin üye devlet-
ler taraf›ndan onaylanma ve uygulanma durumlar›n› sorgulayarak kullan›r. Dene-
tim çal›flmalar›, önce “Uzmanlar Komitesi” (The Committee of Experts on the App-
lication of Conventions and Recommendations) ve “Konferans (Uygulama) Komi-
tesi (Komisyonu)” (The Conference Committee on Applicat›on of Convention and
Reccommendation) olarak adland›r›lan Örgüt’ün özel kurullar› taraf›ndan sürdürü-
lür. Uzmanlar Komitesi, Örgüt’ün Yönetim Kurulu taraf›ndan, baflar›lar› ve tarafs›z-
l›k nitelikleri göz önünde tutularak seçilen 20 ba¤›ms›z uzman üyeden oluflur. Ko-
mite, Örgüt’e üye devletlerce düzenli olarak gönderilen hükümet raporlar›n› huku-
ki ve teknik yönlerden sorgular (Gülmez, 2000, s: 189). Konferans Komitesi ise,
y›ll›k toplant›lar›nda Konferans taraf›ndan, üçlü kat›l›m ilkesine uyularak seçilen
150 kifliden oluflur. Bu Komite, kendisine gönderilen belirli bir konuya iliflkin da-
ha spesifik çal›flmalar yapar. Uzmanlar Komitesi, çal›flmalar› sonunda üye ülkenin
yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i yönünde bir karar verirse, üye devlet uyar›l›r
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ve yükümlülüklerini yerine getirmeye ça¤›r›l›r. Konferans Komitesi ise çal›flmalar›-
n›n sonucunu bir raporla Konferans’a sunar (Kaya, 1999, s: 41). Komisyon, ivedi
ve önemli buldu¤u konular hakk›nda haz›rlad›¤› raporuna, özel liste ya da parag-
raflar koyar. Örne¤in; Türkiye, 1978, 1979, 1980, 1983 ve 1989 y›llar›nda sendika-
c›l›k diliyle “kara liste” olarak da adland›r›lan özel paragrafa al›nm›flt›r (Gülmez,
2000, s: 189).

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün, yukar›da aç›klanan genel denetim yetkisinin
d›fl›nda ayr›ca, özel bir denetim yetkisi de bulunur. Örgüt bu yetkisini bir üye dev-
letin delegelerinden birisinin, temsil etti¤i kesim ad›na, di¤er kesimi ya da bir üye
devletin bir baflka üye devleti flikayet etmesi durumunda kullan›r. Örne¤in; bir
Sözleflme’nin geçerli olamayan nedenlerle onaylanmad›¤› ya da onaylanan bir Söz-
leflme normuna özü ya da sözüne uygun olarak ifllerlik kazand›r›lmad›¤› ve yahut
da önceden onaylanan bir sözleflme normunun uygulamadan kald›r›ld›¤› gibi suç-
lamalar böyle bir flikayetin konusu olabilir. Sendika özgürlü¤üne iliflkin sendikala-
r›n flikayetleri ise Örgüt’ün “Sendika Özgürlü¤ü Komitesi (Committee on Freedom
of Association) kat›nda ele al›n›r. Yönetim Kurulu taraf›ndan yine üçlü temsil ilke-
si gözetilerek seçilen 9 kifliden oluflan bu komite savlar› sorgular. Komite çal›flma-
lar› sonunda sav› hakl› bulmaz ise red ederek, kamuoyuna aç›klar. Hakl› bulursa
üye devletin bu konuda dikkatini çeker. Savunma ister. Önlem almaya davet eder.
Konuyu araflt›rmak üzere soruflturma komisyonlar› kurabilir. E¤er üye devlet bu
ça¤r›ya yan›t vermez ya da verdi¤i yan›t inand›r›c› ve hakl› bulunmaz ise, konu
uluslararas› kamuoyuna duyurulur. Örne¤in Türk-‹fl, 87 say›l› Sözleflmeyi uygula-
mad›¤› gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik olarak 1994 y›l›nda bir flikayette bulun-
mufltu (Gülmez, 2000, s: 189). Yönetim Kurulu gerekli görürse konuyu son ba¤-
lamda Uluslararas› Adalet Divan›’na da tafl›yabilir. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün; üye olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmeyen devletlere karfl›, maddi nitelikte bir yapt›r›m uygulayabilmesi
hiç kuflkusuz düflünülemez. Örgüt; üye devleti daha çok özendirici, inand›r›c›,
uyar›c› çabalar gösterir. Son ba¤lamda uluslararas› kamuoyu kat›nda suçlar, özel
komisyonlar oluflturup, oturumlar düzenlenleyebilir. Konu, bas›l› ve görsel yay›n
organlar›na tafl›nabilir. Örgüt’ün çeflitli belgelerinde sürekli olarak dile getirilebilir.
Moral bask› oluflturmaya dayal› bu yapt›r›m biçimi bir ülkenin uluslararas› ortam-
lardaki imaj› ve sayg›nl›¤› yönünden önem tafl›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün program›nda yer alan konular, geçen zaman içinde sizce
neden, çeflitlenerek ço¤alm›fl olabilir?

Türkiye’yi, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nde temsil edecek delegeleri kimler seçer? 

Baz› kaynaklarda kullan›lan, çal›flma yaflam›n›n aktörleri ya da çal›flma yaflam›n›n partner-
leri ifadeleri ile ne anlat›lmak istenmektedir.

Sözleflme’nin Örgüt’e üye devletlerin yasama organlar›nda de¤ifltirilerek onaylanmas› na-
s›l bir hüküm ifade eder.
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Uluslararas› Adalet Divan›
(International Court of
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Divan› olarak da an›l›r.
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taraf›ndan kurulmufl olup,
onun faaliyet alanlar›yla
ilgili olarak görev yapar. 
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Resim 5.3
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Ulusal ve uluslararas› sosyal politika kavramlar›

aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir? 

• Uluslararas› kurulufllar taraf›ndan benimsenen
sosyal nitelikli ilkeler ve yarat›lan kurallar, yafla-
d›¤›m›z dönemde ulusal sosyal politikalara bü-
yük ölçüde yön vermektedir. Her alanda yaflan›-
lan entegrasyon süreci, bu yöndeki geliflmeleri
uyararak, sosyal politikalar›n uluslararas› kay-
naklar›na daha da önem kazand›rmaktad›r.

• Uluslararas› sosyal politikalar›n dayal› oldu¤u il-
keler ve kurallar, ulusal sosyal politikalar için bir
kaynak oluflturur. 

Uluslararas› sosyal politikalar›n do¤up, geliflme-

sine hangi nedenler yol açm›flt›r?

• Ülkeler aras›nda rekabet eflitli¤ini sa¤lamak, ulus-
lararas› kamuoyunun bask›s›, devletlerin siyasal
yaklafl›mlar›, kendi kendine yard›m hareketleri-
nin uluslararas› düzeyde kurumlaflmas›, sosyal
politikalar›n uluslararas› kaynaklar›na duyulan
gereksinim sosyal politikalar›n uluslararas› bo-
yutlar kazanmas›nda etkili olmufltur.

Uluslararas› sosyal politikalar günümüze dek sü-

regelen dönem içinde, hangi koflullar alt›nda,

nas›l geliflmifltir?

• Sosyal politikalar›n uluslararas› normlar›n› olufltu-
rabilmek do¤rultusundaki ilk giriflimler, bireysel

nitelikte olmufl ve olumlu bir sonuç vermemifltir.
• Bu alanda yap›lan bireysel giriflimleri, baz› devletler

taraf›ndan bafllat›lan resmi çal›flmalar izlemifl, ancak
bu çabalardan da olumlu sonuçlar al›namam›flt›r.

• Uluslararas› bir meslek kuruluflunun, çeflitli dev-
letler kat›nda sürdürdü¤ü çal›flmalar, sosyal poli-
tikalar›n ilk uluslararas› normlar›n›n da¤mas›nda
etkili olmakla birlikte, bu yönde somut ad›mlar
ancak 1. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan at›labilmifltir.

Uluslararas› sosyal politikalar› tafl›yan kurulufl-

lar aras›nda Uluslararas› Çal›flma Örgütü, han-

gi özellikleri ile öne ç›karak önem kazan›r?

• Uluslararas› sosyal politikalar›n ilkelerini ve ku-
rallar›n› yarat›p, gelifltirmek, bu normlara evren-
sel düzeyde ifllerlik kazand›rmak, Uluslararas›
Çal›flma Örgütü’nün do¤rudan görev alan›na gi-
rer. Bu özelli¤i nedeniyle Örgüt, baflka uluslara-
ras› kurulufllardan ayr›l›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün organlar› ile

bu organlar›n ifllevleri nelerdir?

• Uluslararas› Çal›flma Konferans›, Uluslararas› Ça-
l›flma Örgütü’nün yasama organ›d›r. Örgüt’ün
Sözleflme ve Tavsiye niteli¤indeki kararlar› Kon-
ferans taraf›ndan al›n›r. 

• Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yönetim Kuru-
lu, yürütme organ› ifllevi görür.

• Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün, teknik ve sos-
yal alanlarda görev yapan iki alt uzman kurulu-
flu bulunur. Bu enstitü ve merkez, Uluslararas›
Çal›flma Bürosu olarak adland›r›lan, Örgüt’ün bir
baflka organ›na ba¤l›d›r. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Sözleflme ve

Tavsiye niteli¤indeki kararlar›, örgüte üye dev-

letler yönünden neden önem ve de¤er tafl›r? Bu

kararlar aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir?

• Uluslararas› Çal›flma Örgütü, oluflturdu¤u norm-
lara iliflkin kararlar al›rken, üye devletlerin ko-
flullar›n› göz önünde tutar. Örgüt’e üye devlet-
ler, Tavsiye niteli¤indeki kararlardan dilerlerse

yararlan›rlar.
• Üye devletlerin; Uluslararas› Çal›flma Örgütü Söz-

leflmelerini, Örgüt’ün statüsünde belirtilen koflul-
lara uygun olarak onaylay›p, uygulamaya koy-
mak yönünde, Örgüt’e üye olmaktan kaynakla-
nan bir yükümlülükleri bulunur.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün denetim süre-

ci nas›l ifller ve sonuçlan›r? Örgütün bu ba¤lam-

da bir etkinli¤inden söz edilebilir mi?

• Uluslararas› Çal›flma Örgütü, üye devletleri, ge-

nel ve özel olarak denetler.
• Örgüt, sürdürdü¤ü denetimlerin sonuçlar›n›,

uluslararas› kamuoyuna kat›nda dile getirir.
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1. Uluslararas› Sosyal Politika alan›nda ilk bireysel gi-
riflim kim taraf›ndan bafllat›lm›flt›r?

a. Daniel LEGRAND
b. Sir Walter SCOTT
c. Adolphe BLANQUI
d. Robert OWEN
e. Victor HUGO

2. Uluslararas› Sosyal Politika alan›ndaki ilk resmi giri-
flim, hangi ülke taraf›ndan yap›lm›flt›r?

a. ‹ngiltere
b. ‹sviçre
c. Almanya
d. Rusya
e. Fransa

3. Uluslararas› Çal›flma Örgüt’ü hangi y›l kurulmufltur?
a. 1900
b. 1909
c. 1919
d. 1929
e. 1945

4. Afla¤›dakilerden hangisi, Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün organlar›ndan biri de¤ildir?

a. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Bürosu
b. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Konferans›
c. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Bakanlar Kurulu
d. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Uluslararas› Sosyal

Araflt›rmalar Enstitüsü
e. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Yönetim Kurulu

5. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nde yer alan iflçi ve ifl-
veren kesimi temsilcileri kimle anlafl›larak belirlenir?

a. Üye devletin parlamentosu
b. ‹flçi ve iflveren birli¤i
c. Üye devletin hükümeti
d. Ülke genelinde çok üyeye sahip üst iflçi ve iflve-

ren sendikalar› 
e. Ekonomik ve sosyal konsey

6. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Yönetim Kuru-
lu’nda kaç hükümet temsilcisi delege bulunur?

a. 10
b. 12
c. 28
d. 25
e. 30

7. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Konferans›’nda bir Söz-
leflme karar›n›n al›nabilmesi için gerekli kadar yetersa-
y›s› nedir?

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

8. Üye devletler kendilerine iletilen Sözleflmeleri, çok
özel durumlarda, en geç kaç ay içinde yasama organ›-
na göndermekle yükümlüdür?

a. 6
b. 12 
c. 18 
d. 24 
e. 36

9. Afla¤›dakilerden hangisi, Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün genel denetim yetkisi çerçevesinde oluflturdu¤u
kurullardan birisidir?

a. Konferans Komitesi
b. Guvernörler Kurulu
c. Uluslararas› Araflt›rmalar Enstitüsü
d. Uluslararas› Araflt›rmalar Merkezi
e. Adalet Kurulu

10. Uzmanlar Komitesi hangi üyelerden oluflur?
a. 3 Uluslararas› Adalet Divan› üyesinden
b. Yönetim Kurulunun asli üyelerinden
c. 10 Yönetim Kurulu üyesinden
d. 20 ba¤›ms›z uzmandan
e. Her üye devlet taraf›ndan seçilerek, gönderilen

üyelerden

Kendimizi S›nayal›m
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ILO, Türkiye’de Memura Grev Hakk› ‹stiyor

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Uzmanlar Komitesi taraf›n-
dan haz›rlanan raporda, TSK mensuplar› ve polisler d›-
fl›nda tüm memurlara sendikaya üyelik ve grev hakk›
verilmesi istendi. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün
(‹LO), Cenevre’de gerçeklefltirilen 90. Çal›flma Konfe-
rans›na sunulmak üzere ‹LO Uzmanlar Komitesi taraf›n-
dan haz›rlanan raporda, Türk Silahl› Kuvvetleri men-
suplar› ile polislerin d›fl›nda kalan tüm memurlara sen-
dikaya üye olabilme ve grev hakk› verilmesi istendi.
Uzmanlar Komitesi taraf›ndan üye ülkelerden gelen ra-
porlar incelenerek haz›rlanan raporda, iflçi sendika yö-
neticilerinin yerel veya genel seçimlerde aday oldukla-
r› dönem ve seçilmeleri halinde sendika yöneticili¤i gö-
revini sürdürmelerine olanak sa¤lanmas› da gündeme
getirildi. Raporda, 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendika
Yasas›’nda baz› memurlar›n sendika üyeli¤i kapsam› d›-
fl›nda tutuldu¤u an›msat›larak, Türk Silahl› Kuvvetleri
ile polisler d›fl›ndaki tüm memurlara sendika kurabilme
veya sendikaya üye olabilme hakk› ile grev hakk›n›n
verilmesi gerekti¤i belirtildi. ‹LO raporunda, grev yasa-
¤›n›n yaln›zca devlet ad›na yetki kullanan ve temel hiz-
met yürüten memurlar için söz konusu olabilece¤i kay-
dedildi.

Kaynak: Anadolu Ajans›, 7 Haziran 2002.

Türkiye ILO Üyeli¤inden Ayr›lmal›d›r!

Türkiye y›llard›r, imzalad›¤› ILO sözleflmelerinin gerek-
lerini yerine getirmemifl, denetimler karfl›s›nda de¤iflik-
lik sözleri vermifl ancak yine de ulusal mevzuat ‹LO
normlar›na ayk›r› kalm›flt›r. Sorunun kayna¤› devletin
ideolojisi ve yap›lanmas›d›r. Devlette uluslarüstü huku-
ka karfl› direnen bir çekirdek vard›r.
Yasama, yürütme ve yarg› organlar›, Türkiye’nin taraf›
ve yükümlüsü oldu¤u uluslararas› sözleflmelerin gerek-
lerini yerine getirmekten kaç›nmaktad›r. Uluslarüstü hu-
kuka karfl› Türkiye’de “milli” bir direnç, çifte standart
ve yurttafla sayg›s›zl›k vard›r. Uluslararas› sözleflmeler
yasak savmak ve makyaj için onaylanmakta ancak bu
sözleflmelerden yurttafllar›n yararlanmas›na ise olanak
verilmemektedir. Demokratikleflme isteyen AB içiflleri-
mize kar›flmaktad›r! Avrupa Parlamentosu asl›nda Sevr
istemektedir! ‹hbar ediyorum; asl›nda ‹LO da içifllerimi-
ze kar›fl›yor, milli egemenlik alan›m›za giriyor.
Tercihler yal›nd›r. E¤er uluslararas› toplulu¤un bir üye-
si olacaks›n›z o toplulu¤un gelifltirdi¤i kurallar› dikkate
alacaks›n›z. Uluslarüstü normlar› içinize sindireceksi-
niz. Ça¤d›fl› kalm›fl düzenlemelerinizi bunlar ulusal ege-
menlik ürünü de olsa de¤ifltireceksiniz.

Kaynak: Aziz Çelik, Cumhuriyet, 12 Haziran 1995 Pa-
zartesi, s: 15.

Yaflam›n ‹çinden

07.06.2002 12.06.1995
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Türkiye ile Uluslararas› Çal›flma Örgütü Aras›nda-
ki ‹liflkiler
Türkiye, 9 Temmuz 1932 günü, TBMM genel kurulun-
ca verilen bir karar uyar›nca, Milletler Cemiyeti’ne ve
Cemiyet’in o dönemdeki statüsü uyar›nca da Örgüt’e,
kendili¤inden üye olmufltur.
Örgüt; önceleri oluflturdu¤u normlar›n sanayileflmifl Av-
rupa ülkelerinde ifllerlik kazanmas›na önem vermifltir.
Bu alanda belirli bir baflar› yakalad›ktan sonra da, bu
normlar›n yayg›nlaflt›r›lmas› yönünde çal›flmaya baflla-
m›fl, bu nedenle de baflka ülkelere olan ilgisi ço¤alm›fl-
t›r. Türkiye ise 2. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan, çok parti-
li demokratik bir yönetim biçimi benimsenmifltir. ‹flçi
ve iflverenlere kendi meslek örgütlerini, yani sendikala-
r›n› kurabilme hakk› tan›nm›flt›r. Böylece; iflçi ve iflve-
ren kesimi temsilcilerinin de kat›l›m›yla, Örgüt kat›nda
art›k gerçek anlamda yer alabilme olana¤›na da kavufl-
mufltur. Yine ayn› dönemde Türkiye, Bat›l› ülkelerle ay-
n› uluslararas› kurulufllarda yer alarak, kendisine ulus-
lararas› ortamlarda sayg›n bir yer de almak da istiyordu.
Türkiye ile Uluslararas› Çal›flma Örgütü aras›ndaki ilifl-
kiler, bu geliflmelerin yaratt›¤› bir ortamda, 2. Dünya
Savafl›’n›n ard›ndan geliflmeye bafllam›flt›r.
Uluslararas› Çal›flma Örgütü ile Türkiye aras›ndaki ilifl-
kiler, günümüze dek hiç kesintiye u¤ramam›flt›r. An-
cak, çeflitli dönemlere egemen olan anlay›fllar ve koflul-
lar nedeniyle iliflkiler bazen ço¤alm›fl, bazen azalm›fl ve
hatta 1950’li ve 1980’li y›llarda oldu¤u gibi bazen de
kopma noktas›na gelmifltir.
Türkiye’deki uygulamalar›n, Örgüt normlar›n›n çok geri-
sinde oldu¤unu söyleyebilmek haks›zl›k olur. Türkiye’de
özellikle ifl iliflkileri ve yaflam› düzenlenirken, Örgütü’nün
ilke ve kararlar›ndan büyük ölçüde yararlan›lm›flt›r. Da-
has›, ülkemiz, çekirdek nitelikte olduklar› kabul edilen 7
temel sözleflmeyi onaylayarak, iç hukukuna aktarm›flt›r.
Ancak Türkiye, Sözleflmeleri onaylama konusunda ölçü-
lü ve çekingen bir tutum sergilemektedir. Türkiye, bu
güne dek Örgüt’ün 50’ye yak›n sözleflmesini onaylam›fl-
t›r. Oysa ki bu say›, Türkiye’nin üye olmak istedi¤i Avru-
pa Birli¤i ülkeleri ortalamalar›n›n yar›s›ndan bile azd›r.
Örgüt’ün kabul etti¤i Sözleflme say›s›n›n 200’e yaklaflt›¤›
ve Nikeragua’n›n 59, Kenya’n›n 46, Ekvator’un 56, Cibu-
ti’nin 62 Sözleflmeyi onaylad›¤› düflünülecek olursa bu
say›n›n ne kadar yetersiz oldu¤u ortaya ç›kar. 
Türkiye ile Örgüt aras›ndaki iliflkileri acaba hangi ne-
denler s›n›rland›rmaktad›r?

a. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne üye olmaktan
kaynaklanan yükümlülüklerden kaç›nma
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Sözleflmelerini
onaylamakla, üye devletlerin Örgüt’e karfl› olan yü-
kümlülükleri son bulmaz. Sözleflme normlar›n›n uy-
gulanmas›na iliflkin olarak üye devlet, Örgüt’e sü-
rekli ve düzenli bilgi iletmekle de sorumludur. Oysa

ki iflçi statüsünde çal›flanlar›n sendikal da¤›l›mlar›, ifl-
sizlik türlerine göre iflsizlerin say›lar›, ortalama ücret
düzeyleri gibi alanlarda oldu¤u gibi, ülkemizde ça-
l›flma yaflam› ile ilgili ayr›nt›l› ve özellikle say›sal bil-
gilere ulaflabilmek çok güç ve hatta olanaks›zd›r.

b. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün denetim çal›fl-
malar›na gösterilen duyarl›l›k
Demokratik ve sosyal haklar›n s›n›rland›r›ld›¤›
dönemlerde ülkemiz, Örgüt kat›nda, elefltiril-
mekte ve flikayet baflvurular› ile karfl›lafl›lmak-
tad›r. Örgüt de zaman zaman bu baflvurular›
hakl› bularak, Türkiye’ye karfl› kat› bir tutum
sergileyebilmektedir. Bu nedenle Türkiye, Ör-
güt’ün denetim çal›flmalar›na al›nganl›k ve tep-
ki göstermektedir.

c. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün Sözleflme nite-
li¤indeki kararlar›n›n onaylanmas› yönünde bir
devlet politikas›n›n bulunmay›fl›
Uluslararas› Çal›flma Örgütü ile olan iliflkilerin öne-
mi, devlet politikalar›na yeteri ve gere¤i kadar
yans›mamaktad›r. Örgüt Sözleflmeleri’nin onay-
lanmas› konusunda, bir devlet politikas› yoktur.
Uluslararas› Çal›flma Örgütü yapt›r›mlar›n›n ise,
çok önemsenmedi¤i aç›kt›r. Bir Sözleflme kararla-
r›n›n onaylanmas›, bazen ulusal mevzuat hüküm-
lerinde yeni düzenlemelerin yap›lmas›n› da ge-
rektirmektedir. Türkiye hem Sözleflme kararlar›n›
onaylanmada ve hem de bir sözleflme normuna
ifllerlik kazand›rmada geç kalmaktad›r. Örgüt ile
olan iliflkiler, daha çok Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün haziran ay› içinde düzenlenen y›ll›k top-
lant›lar› öncesinde ülke gündemine tafl›nmakta,
olas› flikayetleri önleyebilmek için uzlaflma aray›fl-
lar›na yönelinmekte ya da baz› yasal düzenleme-
lerin h›zla yürürlü¤e konulmas›na çal›fl›lmaktad›r.

d. Yasama ve Yürütme Organlar›n›n Çal›flmalar›n-
daki Yetersizlikler ve Gecikmeler 
Bir Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflmesi onay-
lanmadan önce, ülke koflullar› yönünden ayr›nt›-
l› ve sa¤l›kl› bir de¤erlendirmenin yap›lmas› ge-
rekir. Bu ba¤lamda ülkemizde yürürlükte bulu-
nan hukuki düzenlemeler ve bu alanda görevli
kurulufllar sorgulan›p, gerekli haz›rl›klar›n yap›l-
mas› gerekir. Oysa ki ilgili bakanl›klar›n ve hü-
kümetlerin bu yöndeki çal›flmalar› h›zl› ve yeter-
li de¤ildir. Bu alanda yasama organ›n›n sorumlu-
lu¤u da vard›r. Siyasal istikrars›zl›klar yüzünden
y›llarca komisyonlarda görüflülebilmek için s›ra
bekleyen pek çok tasar› gibi, Sözleflme normlar›-
n›n meclis gündemine ivedilikle al›n›p, onaylan-
mas›nda ya da ulusal mevzuat›m›za yans›t›labil-
mesinde geç kal›nmaktad›r.

Okuma Parças›
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1. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Sosyal Politikalar›n Tarihsel Geliflimi bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

2. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Sosyal Politikalar›n Tarihsel Geliflimi bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Sosyal Politikalar›n Tarihsel Geliflimi bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

4. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü’nün Yap›s› bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

5. d Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nde yer alan iflçi ve
iflveren kesimi temsilcilerini ülke genelinde çok
üyeye sahip üst iflçi ve iflveren sendikalar› se-
çer. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek Uluslara-
ras› Çal›flma Konferans› bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

6. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü Yönetim Kurulu bafll›¤› al-
t›nda size verilen bilgilerden yararlan›n.

7. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü’nün Yasama Çal›flmalar›
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. c Üye devletler kendilerine iletilen Sözleflmele-
ri, çok özel durumlarda, en geç 1 y›l içinde ya-
sama organlar›na göndermekle yükümlüdür-
ler. Bu süre özel durumlarda en çok 18 ay’a
kadar uzat›labilir. Bu soruyu do¤ru yan›tlaya-
mad›ysan›z Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün
Yasama Çal›flmalarbafll›¤› alt›nda verilen bilgi-
lerden yararlan›n.

9. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü’nün Denetleme Çal›flmalar›
bafll›¤› alt›nda size verilen bilgilerden yararlan›n.

10. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü’nün Denetleme Çal›flmalar›
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

S›ra Sizde 1

Ulusal ve uluslararas› sosyal politikalar›n konular› ara-
s›nda temelde bir farkl›l›k bulunmamas›na karfl›n, araç-
lar› aras›nda bir farkl›l›k vard›r. Ulusal sosyal politikala-
r›n araçlar› 2. Ünite metninde size aç›klanm›flt›. Ulusla-
raras› sosyal politikalar›n araçlar› uluslararas› paylafl›lan
ilke ve kurallar›n oluflturdu¤u normlard›r.

S›ra Sizde 2

Bu yöndeki geliflmeler, modern sanayi toplumlar›n›n
baflka alanlarda da gözlenen kaç›n›lmas› güç koflulla-
r›ndan soyutlanamaz. Bu politikalar›n yayg›nlaflma ve
etkinleflme süreci sonunda, sosyal politikalar üzerinde-
ki ulusal kimliklerin izlerinin giderek silinece¤i, bu po-
litikalar›n son ba¤lamda evrensel düzeyde paylafl›lan
insanc›l de¤erlere dayal› ilke ve kurallar yörüngesine
oturaca¤› da söylenebilir. Ancak bu söylem, uzun dö-
nemde gerçekleflme olas›l›¤› bulunan bir ideali ifade
eder.

S›ra Sizde 3

Örne¤in; ifl sürelerinin uzun, ücret düzeylerinin düflük
oldu¤u bir iflletmede iflgücü maliyeti, ifl süreleri k›sa ve
ücret düzeyleri yüksek olan bir iflletmeye göre daha
düflük olacakt›r.

S›ra Sizde 4

Üretimin büyük ölçüde iflgücünün bollu¤u ile ucuzlu-
¤una dayal› oldu¤u, izledikleri sosyal politikalar›n ge-
liflmifllik düzeyi, Avrupa ülkelerinin gerisinde bulunan
baz› Uzakdo¤u ve Pasifik ülkelerinin uluslararas› pazar-
lardaki üstünlü¤ü, sosyal damping uygulamalar› ile de
ba¤lant›l›d›r.

S›ra Sizde 5

Philadelphia Bildirgesi ile 1919 y›l›nda belirlenen he-
deflere bir çok ülkede ulafl›lm›flt›r. Bu nedenle de 2.
Dünya Savafl› sonras›nda ortaya ç›kan yeni sorunlar›n
çözümlenmesi do¤rultusunda, yeni standartlar›n getiril-
mesi gerekmifltir. Daha sonra 1998 y›l›nda Örgüt tara-
f›ndan kabul edilen “Temel Haklar Bildirgesi” ile de do-
¤an yeni gereksinimlerin karfl›lanmas› çal›fl›lm›flt›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 6

Türkiye’yi temsil edecek delegeleri Bakanlar Kurulu se-
çer. Ancak iflçi temsilcisini; en çok iflçi üyeyi çat›s› alt›n-
da bulunduran üst iflçi sendikas› olan Türk-‹fl’e, iflveren
temsilcisini belirlerken en çok iflvereni çat›s› alt›nda bu-
lunduran üst iflveren sendikas› olan Türkiye ‹flveren
Sendikalar› Konfederasyonu’na dan›flarak belirler.

S›ra Sizde 7

Bir ülkede çal›flma yaflam›n›n iflçi, iflveren ve hükümet
olmak üzere üç temel unsuru vard›r. Bu unsurlar; sos-
yal taraflar, çal›flma yaflam›n›n aktörleri ya da çal›flma
yaflam›n›n partnerleri olarak da adland›r›l›rlar 

S›ra Sizde 8

Sözleflme’nin Örgüt’e üye devletlerin yasama organla-
r›nda de¤ifltirilerek onaylanmas›, onaylanmamas› anla-
m›n› ve hükmünü tafl›r.

Ateflo¤ullar›, K. (1997). Uluslararas› Çal›flma Örgütü

ve Türkiye. ‹stanbul: Petrol-‹fl Yay›nlar›.
Gülmez, M. (2000). Uluslararas› Sosyal Politika. An-

kara: TODA‹E Yay›nlar›.
Kaya, P. A. (1999). Uluslararas› Çal›flma Normlar› ve

Türk ‹fl Hukuku Üzerine Etkileri. Ankara: Türk
A¤›r Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu ‹flverenleri
Sendikas›, Yay›nlar›.

Tokol, A. (1995). Uluslararas› Sosyal Politika. Bursa:
Ezgi Kitapevi Yay›nlar›.

Baflvurabilece¤iniz Kaynaklar
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‹stihdam Politikalar›

‹flsizli¤in nedenleri ve türleri, Çal›flma Ekonomisi dersinin 13 ve 14. ünitenin met-
ninde sizlere ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›. Bir tekrara yol açmamak için bu konu-
lara de¤inmiyor ve ancak ifllenecek olan konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için,
bu bilgilerin tafl›d›¤› önemi hat›rlatmakla yetiniyoruz. 

Bu ünitede, önce iflsizlikle savafl›m politikalar› içinde sosyal politikalar›n yeri,
ifllevi ve önemi ortaya konulacakt›r. Daha sonra; iflsizli¤in birey, aile ve toplum
yönünden oluflturabilece¤i sak›ncalar aç›klanarak, devletin bu alandaki sorum-
luluk ve yükümlülükleri gerekçeleri ile birlikte vurgulanacakt›r. Ard›ndan da Sos-
yal Politika’n›n bu ba¤lamda yararlan›lan bafll›ca araçlar› ayr› ayr› ele al›narak
ifllenecektir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Sosyal politikalar›n, iflsizlikle savafl›m politikalar› içindeki yeri ve ifllevi nedir? 
‹flsizlik, bireysel ve toplumsal yönden hangi olumsuzluklar› beraberinde tafl›r?
‹flsizli¤e karfl› korumay› öngören sosyal politikalar›n dayanaklar› nelerdir?
‹flsizli¤e karfl› istihdam politikalar› hangi araçlardan, nas›l yararlan›r?

N
N
N
N

6



• ‹fiS‹ZL‹KLE SAVAfiIM POL‹T‹KALARI ‹Ç‹NDE SOSYAL POL‹T‹KALARIN YER‹ VE 
ÖNEM‹
• ‹flsizlikle Savafl›m Politikalar› ‹çinde Sosyal Politikalar›n Yeri 
• ‹flsizlikle Savafl›m Politikalar› ‹çinde Sosyal Politikalar›n Önemi

• ‹fiS‹ZL‹⁄E KARfiI SOSYAL KORUMA
• ‹flsizli¤e Karfl› Sosyal Korumay› Öngören Politikalar›n Dayanaklar›
• ‹flsizli¤e Karfl› Sosyal Korumay› Öngören Politikalar›n Araçlar›

Örnek Olay

‹flsiz say›s› 196 bin kifli azald›
‹flsizlik oran›ndaki düflüfl devam ediyor. Ekim-Kas›m-Aral›k dönemini kapsayan üç
ayl›k verilere göre iflsizlik oran›, 2005’in ayn› dönemine göre yüzde 9.6’ya geriledi.
Türkiye genelinde iflsiz say›s›, 196 bin kifli azalarak 2 milyon 415 bin kifliye düfltü.

Türkiye ‹statistik Kurumunun üçer ayl›k dönemler itibar›yla her ay kamuoyuna
duyurdu¤u Hanehalk› ‹flgücü Anketinin (Ekim-Kas›m-Aral›k 2006) dönemini
kapsayan “Kas›m 2006” sonuçlar›n› aç›kland›. Buna göre geçen y›l Kas›m
döneminde Türkiye’de kurumsal olmayan sivil nüfus, 2005’in ayn› dönemine göre
951 bin kiflilik art›flla 72 milyon 957 bin kifliye, kurumsal olmayan çal›flma
ça¤›ndaki nüfus da 854 bin kifli artarak 52 milyon kifliye ç›kt›.

Tar›m ‹stihdam›
2006’n›n Kas›m döneminde istihdam edilenlerin say›s›, 2005’in ayn› dönemine
göre 713 bin kifli artarak 22 milyon 641 bin kifliye ulaflt›. Bu dönemde, tar›m
sektöründe çal›flan say›s› 8 bin, tar›m d›fl› sektörlerde çal›flan say›s› ise 705 bin kifli
artt›. Söz konusu dönemde, istihdam edilenlerin yüzde 26,2’si tar›m, yüzde 20,5’i
sanayi, yüzde 6,1’i inflaat, yüzde 47,2’si ise hizmetler sektöründe bulunuyor.
Önceki y›l›n ayn› dönemi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tar›m sektöründeki istihdam
pay›n›n 0,8 puan azald›¤›, hizmetler sektörünün pay›n›n de¤iflmedi¤i ve inflaat
sektörünün pay›n›n ise 0,6 puan artt›¤› görüldü.

‹flsizlik Oran›, Kentte de K›rsalda da Azald›
‹flsizlik oran› ise 2005’in ayn› dönemine göre geçen y›l Kas›m döneminde 1 puanl›k
azal›flla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleflti. 2005 Kas›m döneminde iflsizlik oran›
yüzde 10,6 idi. Kentsel yerlerde iflsizlik oran› 1,1 puanl›k azal›flla yüzde 11,7,
k›rsal yerlerde de 0,9 puanl›k azal›flla yüzde 6,5 oldu. Türkiye genelinde iflsiz
say›s›, 2005’in ayn› dönemine göre 196 bin kifli azalarak 2 milyon 415 bin kifliye
düfltü. Türkiye’de tar›m d›fl› iflsizlik oran›, 2005’in ayn› dönemine göre 1,5 puanl›k
düflüflle yüzde 12,2 olarak gerçekleflti. Bu oran erkeklerde önceki y›l›n ayn›
dönemine göre 1,8 puanl›k düflüflle yüzde 10,6, kad›nlarda 0,3 puanl›k düflüflle
yüzde 18,6 olarak hesapland›.
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Anahtar Kavramlar
• ‹flsizlik
• ‹stihdam Politikalar›

• ‹flsizli¤e Karfl› Sosyal Korunma
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‹fiS‹ZL‹KLE SAVAfiIM POL‹T‹KALARI ‹Ç‹NDE SOSYAL
POL‹T‹KALARIN YER‹ VE ÖNEM‹
Genel bir yaklafl›mla; çal›flmak iste¤i ve yeterlili¤i olmas›na karfl›n, düzenli ve sü-
rekli gelir sa¤layabilecek bir ifli bulunmayan kifliler iflsiz olarak nitelendirilir. ‹flsiz-
lik hem nedenleri ve hem de sonuçlar› itibariyle sosyo-ekonomik nitelikli bir olgu-
dur. Çeflitli nedenlerle ve biçimlerde ortaya ç›kar. ‹flsizlik; Sosyal Politika, Çal›flma
Ekonomisi, Çal›flma Sosyolojisi ve Psikolojisi gibi çeflitli sosyal bilimlere, farkl› yön-
leriyle konu olur.
Sosyal Politika’n›n konuya olan yaklafl›m›n›, sosyal politikalar›n iflsizlikle savafl›m
politikalar› içindeki yerini ortaya koyarak aç›klamaya çal›flal›m.

‹flsizlikle Savafl›m Politikalar› ‹çinde Sosyal Politikalar›n Yeri 
‹flsizli¤in, sosyal ve ço¤u kez de ekonomik yap›da ya da iflleyiflindeki bir aksakl›k-
tan do¤du¤u kabul edilir. Bu nedenle de iflsizlik sorununun çözümü daha çok eko-
nomi politikalar›n›n görev alan›na girer.  

Kurulu ekonomik düzenin, toplumda aktif iflgücü içinde yer alan ve çal›flma is-
te¤i ile koflullar›na sahip bulunan herkese çalaflabilme olana¤› sa¤lamas› gerekir.
Bu, sa¤l›kl› ekonomi söylemi ile ifade edilmek istenilen bir özelliktir. Toplumdaki
tüm bireyler bedensel ve düflünsel güçleri ile ekonomik faaliyetler içinde yer ala-
rak ulusal zenginleflmeye katk›da bulunacaklar ve karfl›l›¤›nda ortaklafla olufltur-
duklar› bu zenginlikten adil bir pay alacaklard›r. Bu nedenle; ekonomi politikala-
r› ile salt ekonomik büyüme hedeflenmez. Büyümenin ayn› zamanda daha çok is-
tihdam yarat›lmas›n› sa¤layacak yeterlilik ve nitelikte de olmas› gerekir. Bu hede-
fi yakalayabilmek ise izlenecek olan ekonomi politikalar›n›n baflar›s›na ba¤l›d›r.
Oysa ki, bu yönde uygulanan politikalarda çeflitli nedenlerle sapmalar, duraksa-
malar olabilir. Böyle bir durumda bozulan dengeleri yeniden kurabilmek belirli
bir zaman al›r. Sözgelimi; yat›r›mlar› ço¤altabilmek, d›fl ticaret, para politikalar›n-
daki aksakl›klar› giderebilmek ya da iç ve d›fl konjonktürel dalgalar› aflabilmek an-
cak belirli bir dönemin sonunda ulafl›labilecek makro ekonomik hedeflerdir. Bu
nedenle de ekonomi politikalar› ile iflsizlik sorununun çözülmesine çal›fl›l›rken,
do¤abilecek sosyal sak›ncalar›n önleyebilmek amac›yla izlenecek sosyal politika-
lar büyük önem tafl›r. Ekonomi politikalar› ile sosyal politikalar bu ba¤lamda bir-
birini tamamlar. ‹flsizli¤e karfl› sosyal korunmay› öngören politikalar›n baz› araçla-
r›, iflsizlik sorununun çözümüne katk›da bulunarak, ekonomi politikalar›na yar-
d›mc› da olur. Nitekim, bu özelliklerinden yola ç›k›larak sosyal politikalar, baz› ça-
l›flma ekonomistleri taraf›ndan aktif istihdam politikalar› ve pasif istihdam
politikalar› olarak ayr›mlaflt›r›l›r (Biçerli, 2000, s: 451).

‹flsizlikle Savafl›m Politikalar› ‹çinde Sosyal Politikalar›n
Önemi
‹flsizli¤in bireysel ve toplumsal yönden yol açabilece¤i olumsuzluklar, sosyal poli-
tikalara iflsizlikle savafl›m politikalar› içinde ayr› bir önem kazand›r›r. ‹flsizlik soru-
nunun yol açabilece¤i olumsuzluklar› önce bireysel, sonra da toplumsal aç›dan ele
alarak aç›klayal›m.

Bir ifl bulup çal›flmak, öncelikle sürekli ve düzenli bir gelir güvencesine sahip
olabilmenin ön kofluludur. Çünkü, kiflinin fiziksel ve sosyal yönden varl›¤›n› sür-
dürebilmesi, yeterli gelir elde edebilece¤i bir ifle sahip olmas›na ba¤l›d›r. Dahas›;
ço¤u kez ücret gelirinden baflkaca bir geliri bulunmayan ya da bakmakla yüküm-
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‹flsiz: Çal›flmak iste¤i ve
yeterlili¤i olmas›na karfl›n,
düzenli, sürekli ve yeterli
gelir sa¤layabilecek bir ifli
bulunmayan kifli.

‹zlenilecek sosyal
politikalarla iflsizlik sorunu
çözülemez. Ancak, ekonomi
politikalar› ile birlikte ve
uyumlu biçimde sürdürülen
sosyal politikalar, sorunun
sosyal sak›ncalar›n›
önleyebilece¤i gibi,
çözümüne de 
küçümsenemeyecek katk›lar
sa¤lar.

Aktif istihdam politikalar›:
‹stihdam yaratmaya yönelik
politikalard›r.

Pasif istihdam politikalar›:
‹flsizlere belirli bir ekonomik
güvence sa¤layarak
korumaya yönelik
politikalard›r.



lü oldu¤u kiflilerle birlikte yaflayan bireylerin bir ifle sahip olmalar› gereksinim ol-
maktan de öte, yaflamsal bir zorunluluktur. 

Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, insanlar salt gelir sa¤lamak amac›yla çal›flmazlar. Bir
iflte çal›flmak, baflar›l› olmak, ayn› zamanda onlar› mutlu k›lan bir yaflam biçimidir.
Daha önce de vurguland›¤› gibi, bu yolla bireylerin kiflilikleri geliflir. Kendilerine
olan güven duygular› pekiflir. Çal›fl›p, bir de¤er yaratman›n ö¤üncünü duyarak ve
toplumla bütünleflirler. 

‹flsizlik sorunundan salt bireyler de¤il, aileler de olumsuz yönde etkilenir. Çün-
kü bireylerin iflsiz kalmas›, do¤al olarak ailelerinin refah düzeyini düflürür. Soru-
nun; tüm aile üyelerinin sa¤l›klar›ndan e¤itimlerine, yaflam koflullar›ndan mutlu-
luklar›na dek uzanan genifl bir alanda yans›malar› olacakt›r. Bu olumsuzluklar›n ai-
le birli¤i ve düzenini yönünden de bir risk oluflturaca¤› aç›kt›r. 

Sosyal politikalar›n iflsizlikle savafl›m politikalar› içindeki önemi, makro ekono-
mik ba¤lamda sosyo-ekonomik bir yaklafl›mla da sorgulanabilir. fiöyle ki; ekono-
mik geliflme, tüm aktif iflgücünün istihdam edilmesini gerektirir. Bu ba¤lamda ifl-
sizlik, üretimin temelinde bulunan en önemli kayna¤›n israf edilmesi, bir toplu-
mun en de¤erli varl›¤› olan insangücünün yeteri ve gere¤ince de¤erlendirilememe-
si ile efl anlam tafl›r. Unutulmamal›d›r ki bir toplumda iflsiz olanlar, ulusal gelirin
oluflumuna katk›da bulunmamalar›na karfl›n, ulusal gelirin bölüflümünden bir bi-
çimde pay alacaklard›r. Bu durumda ise çal›flanlar, salt refah düzeylerinin yüksel-
tebilmek için de¤il, ayn› zamanda iflsiz kiflilerin yaflam ve geçim giderlerini karfl›-
layabilmek için de ayr›ca çal›flmak zorunda kalacakt›r. Bir baflka deyiflle iflsizler, is-
tihdam olunan nüfus taraf›ndan tafl›nan ekonomik bir yük haline geleceklerdir.
Böyle bir ortamda ise gelir da¤›l›m›ndaki adalet bozulacak ve buna ba¤l› olarak
toplumsal refah düzeyi düflecektir. Ayr›ca iflsizler; varl›klar›n sürdürebilme zorun-
lulu¤u ile kay›t d›fl› istihdama ya da yeralt› ekonomisine yönelerek, sorunlar›n da-
ha baflka alanlara tafl›narak, a¤›rlaflmas›na da yol açabileceklerdir.

‹flsizlik ile enformel sektör aras›ndaki iliflkiler konusunda daha ayr›nt›l› bilgiler edinmek
istiyorsan›z, fiiflman’›n (1999) Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleflme ve Türkiye’de
Enformel Ekonomik Faaliyetlerde Çal›flanlara Yönelik Sosyal Politikalar adl› kitab›n-
dan yararlanabilirsiniz.

Bir baflka yönden iflsizlik, kurulu sosyal güvenlik ve endüstri iliflkileri sistemle-
rini de sarsar. ‹flgücünün kendi aras›nda rekabete yol açarak, çal›flma koflullar›n›n
a¤›rlaflmas›na yol açar. Engellilerin istihdam edilebilmelerini güçlefltirir. Hatta, iç ve
d›fl göçleri beraberinde getirebilir. 

Yukar›da de¤inilen olumsuzluklar; sorunun salt bireysel ve toplumsal yönler-
den boyutlar›n› de¤il, sosyal politikalar›n iflsizlikle savafl›m politikalar› içindeki
önemini de gösterir. 

Sosyal politikalar›n, iflsizlikle savafl›m politikalar› içinde nas›l bir ifllevi vard›r?

‹flsizlik sorunu, bir ülkede kurulu bulunan Sosyal Güvenlik Sistemi’ni neden ve nas›l etkiler?

‹flsizlik sorunu, bir ülkede kurulu bulunan Endüstri ‹liflkileri Sistemi’ni neden ve nas›l etkiler?
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‹flsizler; ulusal gelirin
oluflumuna katk›da
bulunmadan, bölüflümüne
ortak olurlar. 

‹flsizlik, kay›td›fl› isihdam› ve
yeralt› ekonomisini besler. 

‹flsizlik, Endüstri ‹liflkileri ve
Sosyal Güvenlik Sistemlerini
y›prat›r.

Gelir sa¤layabilecekleri bir
iflte çal›flmalar›, bireylerin
fiziksel ve sosyal yönden
varolabilmelerinin ön
kofluludur.
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‹fiS‹ZL‹⁄E KARfiI SOSYAL KORUMA
‹flsizlik 1970’li y›llara dek, sanayileflmifl ülkelerin göndeminde öncelikli bir yer al-
mam›fl, daha çok geliflmekte olan ülkelere özgü bir sorun olarak alg›lanm›flt›r. Çün-
kü, 2. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan bafllat›lan onar›m çabalar› ekonomik bir canlan-
maya yol açm›flt›. Genç iflgücünün, savafllarda ölmesi ya da sakatlanmas› nedeniy-
le do¤an yo¤un iflgücü talebinin ise, geliflmekte olan ülkelerden sa¤lanarak karfl›-
lanmas›na çal›fl›l›yordu. Bu h›zl› kalk›nma süreci içinde iflsizlik, özellikle geliflmifl ül-
kelerin gündemlerinde bir sorun olarak öne ç›km›yordu. Ancak, 1970’li y›llarda ku-
rulmufl olan dengeler de¤iflmeye bafllad›. Arap ülkeleri ile ‹srail aras›nda bafllayan
savafl›n yol açt›¤› ekonomik durgunluk, uluslararas› piyasalarda üstünlük sa¤laya-
bilmek için çok uluslu ortakl›klar›n ve geliflmifl ülkelerde sermayenin sosyal dam-
ping yaparak zenginleflmeye çal›flan ülkelere do¤ru kaymaya bafllamas›, yat›r›mla-
r›n azalmas›na ve yeni istihdam olanaklar›n›n daralmas›na yol açm›flt›. Bir baflka
yönden liberal ekonomi politikalar›n› savunan siyasal partilerin 1970 li y›llarda, ön-
ce ‹ngiltere ve ABD’de, daha sonra da baflka sanayileflmifl ülkelerde art arda yöne-
time gelmeleri, piyasa ekonomisinin kurallar› çerçevesinde özellefltirme programla-
r›na ivme kazand›rm›flt›. ‹flsiz say›lar›n›n giderek ço¤almas›, iflsizlik sigortalar›ndan
yararlanabilme koflullar›n›n sorgulanmas›na ve kurulu sosyal güvenlik sistemlerini-
nin yeniden yap›lanmas›na da yol aç›yordu. Ayr›ca, y›llar boyu geçerli olmufl fordist
olarak nitlendirilen üretim organizasyonu art›k yeni rekabet koflullar› karfl›s›nda ye-
tersiz kalm›flt›. Dahas›, bilgi ve iletiflim teknolojisindeki h›zl› de¤iflim, yeni mesleki
formasyonlara sahip iflgücüne olan gereksinimi ço¤altm›flt›. Bu alanda sunulan hiz-
metlerin, de¤iflimin ivmesine koflut biçimde yayg›n ve etkin olarak sa¤lan›lamama-
s› da istihdam olanaklar›n› daralt›yordu. Nüfusun demografik yap›s›ndaki de¤iflim
ile birlikte giderek kronikleflen iflsizlik sorunu, 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde pek çok
ülkenin savaflmak zorunda kald›¤› önemli bir sorun haline geldi. 

‹flsizli¤in gerek birey, gerekse aile ve toplum yönünden oluflturabilece¤i, yuka-
r›da özetlenerek aç›klanmaya çal›fl›lan olumsuzluklar, hem konunun sosyal politi-
kalar içinde önem kazanarak öne ç›kmas›na yol açm›fl ve hem de devletleri iflsiz-
likle daha etkin biçimde savaflmaya yöneltmifltir.

‹flsizli¤e ve oluflturabilece¤i sosyal sak›ncalara karfl› toplumu korumak, tart›fl-
mas›z devletin görevidir. ‹flsizlik kiflilerin iradeleri ve kusurlar› d›fl›nda, toplumun
sosyo-ekonomik yap› ya da iflleyiflindeki bir aksakl›ktan kaynakland›¤›na göre, bu
sorunla savafl›mda devleti hem sorumlu ve hem de yükümlü görmek gerekir. 

‹flsizli¤e Karfl› Sosyal Korumay› Öngören Politikalar›n
Dayanaklar›
Sosyal Devlet ilkesi hat›rlanacak olursa, iflsizli¤e karfl› koruman›n bu ilkenin do¤al
bir gere¤i oldu¤u görülür.

‹flsizli¤e karfl› korunma, sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›nda da genifl
biçimde yer al›r. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde, “Herkesin çal›flma, iflini ser-
bestçe seçme…ve iflsizli¤e karfl› korunma hakk› vard›r” (m.23) denilir. Birleflmifl
Milletler’in Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin 6. maddesi ise “Bu
sözleflmeye taraf olan devletler, herkesin özgürce seçti¤i veya benimsedi¤i bir iflte
çal›flarak yaflam›n› kazanma f›rsat›na sahip olma hakk›n› içeren çal›flma hakk›n› ta-
n›r ve bu hakk› korumak için uygun giriflimlerde bulunur” hükmünü içerir.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Anayasas›’n›n bafllang›ç bölümü ile Philadelphia
Bildirgesi’nde iflsizli¤e karfl› savafl›m›n önemi vurgulanarak, politikalar›n hedefi or-
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taya konulmufltur (m. 3, f. 2-3). UÇÖ’nün, yeri geldi¤inde de¤inilecek olan çok sa-
y›da Sözleflme ve Tavsiye karar› iflsizli¤e karfl› korunmay› öngören politikalara ilifl-
kindir. Avrupa Sosyal fiart› (Andlaflmas›) da çal›flma hakk›n›n etkin biçimde kulla-
n›lmas›n›n güvence alt›na al›narak korunmas› öngörülmektedir (m. 1, f.1-4). Avru-
pa Birli¤i’nin ayr›ca bu alanda, bir ünite metnine s›¤d›r›lamayacak kadar çok ve
kapsaml› karar› bulunmaktad›r. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda yer alan “Çal›flma herkesin hakk› ve ödevi-
dir. Devlet, çal›flmay› desteklemek ve iflsizli¤i önlemeye elveriflli ekonomik bir ortam
yaratmak için gerekli tedbirleri al›r” (m.49) hükmü ile uluslararas› sosyal politikalar-
ca bu konudaki benemsenen ilkelere uygun, hukuki bir düzenleme getirilmifltir.

‹flsizli¤e Karfl› Sosyal Korumay› Öngören Politikalar›n
Araçlar›
‹flsizli¤e karfl› korunmay› öngören sosyal politikalar hangi araçlar yard›m›yla uygu-
lamaya konulur? fiimdi de bu sorunun yan›tlar›n› ayr› bafll›klar alt›nda, örneklendi-
rerek verelim.

Nüfus Politikalar› 
Nüfus ço¤al›fl› ile ekonomide yeni istihdam olanaklar›n›n yarat›lmas› aras›nda bir
dengenin varolmas› gerekir. Çünkü sa¤l›kl› bir ekonomiden her y›l, çal›flabilir nü-
fusun ço¤al›fl oran› kadar yeni istihdam alan› yaratmas› beklenir. E¤er, ekonomi
ço¤alan iflgücünü istihdam edebilme yönünden s›n›rl› olanaklara sahipse, çal›flabi-
lir nüfusun ço¤al›fl› ile istihdam olanaklar› aras›nda bir fark›n oluflmas› ve bu far-
k›n da iflsizli¤e yol açmas› kaç›n›lmazd›r. Özellikle eksik istihdam sorunu ile birlik-
te yaflayan, do¤um oranlar› yüksek, ekonomi politikalar› baflar›s›z az geliflmifl ül-
kelerde iflsizlik sorunu bu nedenle giderek katlan›r ve kronikleflir.

Ekonomik geliflme ile nüfusun ço¤al›fl› aras›ndaki dengesizlikten kaynaklanan
yap›sal bir iflsizlik olgusu ile karfl› karfl›ya bulunuluyor ve izlenen ekonomi politi-
kalar› ile bir denge kurulam›yorsa, nüfus politikalar›ndan sorunun çözümü do¤rul-
tusunda bir araç olarak yararlan›labilir. Nüfusun ço¤alma h›z›, iflgücüne kat›l›m
oran› ve çal›flabilir nüfusun ço¤alma h›z›ndan hareket edilerek, dönemsel trend-
ler kestirilebilir. Bu say›lar ekonomik büyüme verileri ile birlikte irdelenerek, aile
planlamas›, do¤um kontrolunun yayg›nlaflt›r›lmas›, çocuk yard›mlar›n›n s›n›r-
land›r›lmas› gibi yollarla nüfus planlamas›na yönelinebilir.

Nüfusu h›za ço¤alan ülkelerin, ekonomik geliflmelerini nüfus ço¤al›fl›na koflut
biçimde h›zland›rmalar›, hiç kuflkusuz daha sa¤l›kl› bir çözüm yoludur. Ancak,
unutulmamas› gerekir ki tarihin hiç bir döneminde, yüksek oranl› nüfus ço¤al›fl›-
n›n refah ile birlikte yanyana gitti¤i gözlenmemifltir. Dünya nüfusu y›lda %2 ora-
n›nda ço¤almaktad›r. Geliflmifl ülkelerde nüfus ço¤alma h›z›, bu ortalaman›n alt›n-
da bulunurken, az geliflmifl ülkelerde bu ortalaman›n üzerinde seyretmektedir. Gü-
nümüzde, nüfus ço¤al›fl›n›n y›lda %2,5 ve daha yukar› oldu¤u ülkelerde, iflsizlik
sorununu aflabilmenin çok zor ve hatta olanaks›z oldu¤u görüflü büyük ölçüde ka-
bul görmektedir. 

Avrupa ülkelerinde nüfus ço¤al›fl› ve demografik özellikler konusunda ayr›nt›l› bilgiler
için bak›n›z: http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm.

Bu konuda dünya genelindeki say›sal veriler için The World Bank, World Development In-
dicators, 2003 adl› kaynaktan yararlanabilirsiniz.
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‹flgücü harekelerini yönlendiren politikalar da bu çerçevede irdelenebilir. Ör-
ne¤in iflgücünün baflka ülkelere gönderilmesi, ülkedeki iflsiz say›lar›nda göreli bir
azalmaya yol açar. Bu politikalar, devletler aras›nda yap›lan iflgücü gönderme and-
laflmalar› ile ifllerlik kazan›r. Baflka ülkelerden iflgücü göçlerinin engellenmesi de
eksik istihdam sorununa katk› sa¤lar. Örne¤in; ülkeye girifllerde yabanc›lardan
oturma ya da çal›flma belgeleri istenmesi, vize uygulamalar›n›n getirilmesi gibi
yollarla çal›flmak amac› ile bir ülkeye gelenler engellenebilir. ‹flgücü hareketlili¤i,
baz› büyük ölçekli yat›r›mlar›n, iflsizlik dönem ve yörelerine kayd›r›lmas› ile de
programlabilir. Örne¤in; otoyollar, barajlar, limanlar, köprüler gibi gibi büyük ya-
t›r›mlar iflsizlik dönemlerine ve yörelerine kayd›r›larak, dönemsel iflsizli¤in önlenil-
mesine çal›fl›l›r. Bu yönde uygulamalar, özellikle mevsimlik iflsizli¤in yayg›n oldu-
¤u ülkelerde baflvurulan bir politika arac›d›r. Bu politikalar daha çok kamu kurum-
lar› ve yerel yönetimler taraf›ndan, kalk›nma planlar› ile öngörülüp, uygulama (ic-
ra) programlar› ile ifllerlik kazan›r. 

Ancak, nüfus hareketlerini öngören politikalarla iflsizlik sorununa çözüm ara-
n›rken, konunun kültürel ve sosyal yönlerinin gözden ›rak tutulmamas› gerekir.
Çünkü, örne¤in do¤um kontrolu, bir toplumun kültürel de¤erleri ile çat›flabilir. D›fl
ülkelere daha çok nitelikli (kalifiye) iflgücünün gitmesi ya da herhangi bir neden-
le belirli bir süre sonra toplu olarak ülkeye geri dönülmesi gibi sosyal sorunlar› be-
raberinde tafl›yabilir. Ayr›ca parçalanan aileler, çal›flmak için bir baflka ülke ya da
yöreye gidenlerin ya da yak›nlar›n›n yaflayabilece¤i sorunlar bu politikalar›n olum-
suz yönlerini oluflturur. Bu yüzden nüfus politikalar›, uzun dönemde ülke koflulla-
r› yönünden yap›lacak gerçekçi de¤erlendirmeler do¤rultusunda, devlet eli ve de-
netimi alt›nda izlenilir. Nitekim, UÇÖ de böyle bir yaklafl›mla nüfus politikalar›na
iliflkin uluslararas› bir standart getirilmeyerek, konuya 1964 ve 1984 y›l›nda kabul
etti¤i 122 ve 169 say›l› tavsiye kararlar› metninlerinde yer vermifltir.

Türkiye’de iflsizlik ve istihdam konusunda ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için Gürsel ve Ulu-
soy’un (1999) Türkiye’de ‹flsizlik ve ‹stihdam ile Sertel’in (1993) Genel Olarak ve Tür-
kiye Aç›s›ndan ‹stihdam ve Geliflme adl› kitaplar›ndan yararlanabilirsiniz.

Tar›m Politikalar›
Tar›m politikalar›; tar›m kesimine dayal› ülkelerde, özellikle mevsimlik iflsizlik ile
savafl›mda baflvurulabilecek araçlardan birisidir. Bu politikalar çerçevesinde tar›m-
sal ürünlerin çeflitlendirilmesi, tar›m tekniklerinin y›lda birden çok üretime olanak
verecek biçimde gelifltirilmesi, çorak alanlar›n islah›, ulafl›m güçlüklerinin afl›lma-
s›, toprak da¤›l›m›ndaki dengesizliklerin giderilmesini hedefleyen kamusal karar
ve uygulamalar, iflsizlik sorununun çözümüne küçümsenmeyecek katk›lar sa¤lar.
fiöyle ki; tar›msal sanayileflmeyle, yeni ifl alanlar›n›n aç›lmas›, verimlili¤in ço¤alma-
s›, ürünlerin korunmas› ve pazarlanmas› sa¤lanabilir. Fiat, ücret, maliyet rekabetini
azaltmas› ve mali yönden tafl›d›¤› üstünlükler nedeniyle sendikalar ya da koopera-
tifler çat›s› alt›nda tar›msal örgütlenmenin özendirilip desteklenmesi ve küçük el,
ev sanatlar›n›n gelifltirilmesi de yine bu politikalar kapsam›nda yer al›r.

Yeni Bilgi ve Beceriler Kazand›rma Programlar›
Teknolojik geliflme, kalifiye (vas›fl›) iflgücü gereksinimini ço¤alt›r. Bir baflka de-
yiflle, sanayileflmenin geliflmesi ve yayg›nlaflmas›na koflut biçimde yeni ifl alanlar›
aç›l›rken, eski ifl alanlar› daral›r. Bu koflullar alt›nda bir yandan o döneme dek ge-
çerli olabilmifl mesleki bilgi ve beceriler yetersiz kal›p iflsizli¤e yol açarken, bir
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baflka yönden aç›lan yeni ifl alanlar›n›n gerektirdi¤i formasyonlara sahip, kalifye
iflgücünün bulunabilmesi güçleflir. Bu nedenle, yeni bilgi ve becerilerin kazand›-
r›lmas›na yönelik e¤itim politikalar› ile istihdam politikalar› aras›nda yak›n bir
iliflki bulunur.

E¤itimin amaçlar›ndan birisi de meslek edinmeyi sa¤lamakt›r (Gündo¤an,
2001, s: 36). Yaflad›¤›m›z dönemde, e¤itim sistemlerinin yanl›zca ekonomik, tek-
nolojik ve yap›sal de¤iflimin tafl›d›¤› yeni koflullara uymakla s›n›rl› ifllevleri yoktur.
E¤itim politikalar›, de¤iflim sürecini sürekli uyararak, toplumsal geliflmeye katk›-
da da bulunmal›d›r (Ekin, 1997, s: 82). Dahas›, teknolojik geliflmeler ivme kaza-
narak h›zlanmaktad›r. Araflt›rmalara göre gelecek 10 y›l içinde varolan teknoloji-
lerin % 80’ inin yerini yenilerinin alaca¤›n› göstermektedir. Bu süreç istihdam, ifl-
gücünün nitelikleri ve ifl organizasyonlar› üzerinde önemli  de¤iflimlere yol aça-
cakt›r (www.cbi.org.uk). Örne¤in; bilgi toplumlar›nda fordist üretim yönetiminin
gerektirdi¤i çok say›da düz iflçinin yerini, yal›n üretim teknikleri çerçevesinde da-
ha az say›da, aktif olarak üretime kat›larak insiyatif kullanan, kalifiyelik özelli¤i
bulunan iflçiler alacaklard›r (Ekin, 1997, s: 95). ‹flsizlik oranlar›n›n genelde iflgücü-
nün temel ve mesleki e¤itim düzeyi yükseldikçe düflmesi de bu düflünceleri do¤-
rular. Nitekim yap›lan araflt›rmalar; ekonomik geliflmeyle yarat›lan ifl olanaklar›n-
dan daha çok kalifiye iflgücünün yararland›¤›n›, yar› kalifiye iflgücünün bu ço¤a-
l›fltan daha az, kalifiye olmayan iflgücünün ise hemen hemen hiç pay alamad›¤›-
n› ortaya koymaktad›r. 

Bunun için, ülkenin de¤iflen koflul ve gereksinimleri do¤rultusunda yeni mes-
leki bilgi ve becerilerin toplumun hemen her kesimine kazand›r›lmas› gerekir. Sa-
nayileflmifl ülkelerde teknik ö¤retim ve mesleki e¤itim sistemlerinin düzenlenme-
sinde ülkeden ülkeye de¤iflebilen çeflitli modellerle karfl›lafl›lmaktad›r. “Japonya’da
oldu¤u gibi iflletmede; Fransa’da oldu¤u gibi, okul çevresinde; Almanya’da oldu¤u
gibi, mesleki e¤itim merkezlerinde kuramsal ve uygulamal› mesleki e¤itim” yön-
temlerine baflvuruldu¤u bilinmektedir (Erdut, 1998, s: 82). Özellikle sanayileflmek-
te olan ülkeler ya da yörelerde yaflan›lan teknolojik iflsizlikle savafl›m do¤rultusun-
da mesleki yetifltirme programlar› öne ç›karak önem kazan›r. ‹flsizlik sorunundan
en çok etkilenen gençler, engelliler, kad›nlar ve göçmenler bu hizmetlerden önce-
likli olanak yararland›r›lmalar› gereken kesimlerdir. 

Genç iflsizli¤i konusunda ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için Gündo¤an’›n (2001) Genç ‹flsiz-
li¤i adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Yeni bilgi ve becerilerin kazand›r›lmas›na yönelik programlar›n hemen her or-
tamda, yayg›n biçimde uygulamaya konulmas› gerekir. Bu nedenle de mesleki ye-
tifltirme programlara ifllerlik kazand›rmak, bir ülkede salt ifl ve iflgücü sa¤lamakla
görevli kurumun çal›flma alan›na girmez. Bu çerçevede e¤itim ve ö¤retim kurum-
lar› baflta olmak üzere, özellikle özel ve kamu kesimi iflverenleri de büyük sorum-
luluk tafl›rlar (www.cbi.org.uk). Ayr›ca; yerel yönetimler, odalar, meslek kuruluflla-
r›, kar amac› gütmeyen gönüllü kurulufllar ve infaz kurumlar› taraf›ndan iflsizle-
rin mesleki bilgi ve becerilerini gelifltirerek ya da onlara yeni bilgi ve beceriler ka-
zand›rmak için sürdürecekleri staj programlar›, ç›rakl›k e¤itimi, gönüllü kat›l›m
projeleri bu ba¤lamda büyük önem kazan›r.

Bu konuda ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için Ekin’in (1997, s: 263) Küresel Bilgi Ça¤›n-
da E¤itim-Verimlilik ‹stihdam adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.
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Giderek ivme kazanan yeni
teknolojilik geliflmeler,
sanayide kalifye iflgücüne
olan gereksinimi
ço¤altmaktad›r.
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UÇÖ’nün, 1975 y›l›nda kabul etti¤i ve Türkiye’nin de 1992 y›l›nda onaylad›¤›
142 say›l› ‹nsan Kaynaklar›n›n De¤erlendirilmesinde Mesleki E¤itim ve Yönlendir-
menin Yeri Hakk›nda Sözleflme ile 1975 y›l›nda ald›¤› 150 say›l› Tavsiye kararlar›,
bu programlara egemen olacak ilkelere, planlamaya, uygulamalara iliflkin düzen-
lemeleri içermektedir. Metinlerde özellikle kad›nlar›n, gençlerin, engellilerin, göç-
menlerin bu programlardan yararland›r›lmas› gere¤i vurgulanm›fl, bu ba¤lamda ay-
r›mc›l›¤›n önlenilmesi üzerinde durulmufltur. Avrupa Konseyi’nin de baflta 2001 y›-
l›nda kabul etti¤i tavsiye karar› olmak üzere, ‹stihdam Klavuz ‹lkeleri ile pek çok
belgesinde de e¤itimin, istihdam politikalar› içindeki yer ve önemini ortaya koyar
(Savafl›r, 1999, s: 148). E¤itim, ayr›ca Konsey’in ‹stihdam Klavuz ‹lkeleri aras›nda
yer almakta ve sosyal fonlarla da desteklenmektedir. Konunun, OECD politikalar›
içinde de öne ç›kar›ld›¤› görülmektedir (Gündo¤an, 2001, s: 68-98).

‹fl Bulma Hizmetleri
Bir ifl iliflkisinin kurulabilmesi için önce taraflar›n belirlenmesi, ard›ndan da bi-
raraya getirilmeleri gerekir. Bu nedenle, ifl arayanlarla iflgücü gereksinimi du-
yanlar›n karfl›laflabilecekleri bir ortam›n oluflmas›, ifl iliflkisinin kurulma sürecin-
deki ilk ve belki de en önemli aflamad›r.

‹fl arayanlar ile iflgücü gereksinimi duyanlar›n bireysel çabalar› ya da yak›nla-
r›n arac›l›klar›, gazete ilanlar›, duyumlar gibi al›fl›lagelmifl yöntemler art›k geçer-
liliklerini yavafl yavafl yitirmektedir. Kalabal›k kentlerinde yaflayan nüfus, gerek ifl
arayanlar›n ve gerekse iflgücü gereksinimi duyanlar›n çoklu¤u, niteliklerinin çeflit-
lilili¤i ve co¤rafi da¤›n›kl›¤› ifl arayanlarla iflgücü arayanlar›n uygun zamanda, uy-
gun yerde, uygun biçimde karfl›laflabilmelerini neredeyse olanaks›zlaflt›rm›flt›r. Bu
koflullar, ifl arayanlar ile iflgücü gereksinimi duyanlar aras›nda arac›l›k hizetleri ile
bu hizmetleri veren kurumlar› öne ç›kartm›flt›r.

Asl›nda, bu yönde verilen hizmetler çok da yeni de¤ildir. Bu gereksinim, Sana-
yi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› dönemlerden bafllayarak sürekli duyulmufl ve bu çerçe-
vede çeflitli uygulamalara yönelinmifltir. Örne¤in; önceleri bu hizmetler bazen ye-
rel yönetimler, bazen sendikalar, bazen de kâr amac› güden kurulufllar taraf›ndan
verilmeye çal›fl›lm›flt›r. Hatta kiliselerin bile bu alanda görev yapt›klar› görülmüfl-
tür. Ancak günümüzde iflgücü piyasas›n›n yönetimi, bir çok ülkede UÇÖ’ü taraf›n-
dan da benimsenen ilke ve normlar do¤rultusunda kamusal bir nitelik kazanarak
art›k kurumsallaflm›flt›r. 

‹fl bulma kurumlar›, iflgücü piyasalar›nda ifl arayanlar ile iflgücü gereksinimi du-
yanlar aras›nda arac›l›k yaparak efllefltirme sa¤lar. Ekonomik yönden, iflgücü arz›
ile talebi aras›nda bir dengenin kurulmas›na katk›da bulunulur. Kamusal nitelikli
bu kurumlar›n ilk örnekleri 20. yüzy›l bafllar›nda ‹ngiltere ve Almanya’da görül-
müfltür. Ancak, bu hizmetlerin kurumlaflarak, yayg›nlaflmas› daha çok 1929 Ekono-
mik Bunal›m›’ndan sonra olmufltur. 

‹fl bulma hizmetlerinin baz› özelliklerini ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak
sorgulayal›m.

‹fl Bulma Hizmetlerinin Kamusal Niteli¤i
Günümüzün modern toplumlar›nda devletler, ifl arayanlar ile iflgücü gereksinimi
duyanlara arac›l›k ederek iflgücü piyasalar›n› düzenlemektedirler. 

‹flsizli¤in birey ve toplum yönünden tafl›yabilece¤i olumsuzluklar›n önlenebil-
mesi, devletin bu hizmetleri eli ve denetimi alt›nda bulundurmas›n›n temel nede-
nidir. Devlet bu alanda görev üstlenerek vatandafllar›n› iflsizli¤e karfl› korumaya
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çal›fl›r. ‹fl arayanlar›n istismar edilmesini önlemek ve iflgücü planlamas› ile e¤itim
politikalar› aras›ndaki ba¤lant›n›n kurulmas› bu hizmetlerin kamusal niteli¤ini pe-
kifltirir. Bir çok ülke gibi ülkemizde de anayasal bir dayana¤› olan bu yaklafl›m,
devletin sosyal devlet ilkesini benimsemifl olmas›n›n da bir gere¤idir. Önceki dö-
nemlerde, bu hizmetlerin baflka kifli ya da kurumlar eli ile sürdürülmesi yüzün-
den do¤an sak›ncalar sosyal politikalar›n zaman içinde bu yönde ifllerlik kazan-
mas›na yol açm›flt›r.

‹flgücü piyasas›n›n devlet taraf›ndan düzenlenmesi, sosyal politikalar›n
uluslararas› kaynaklar›nca da yak›n döneme kadar ilke olarak benimsenmifltir.
Örne¤in, UÇÖ’nün 1933 y›l›nda kabul etti¤i, 1946 y›l›nda Türkiye’nin de onaylad›¤›
34 say›l› Ücretli ‹fl Bulma Kurulufllar›n›n Kapat›lmas› Hakk›nda Sözleflme ifl bulma
hizmetlerinin kamusal nitelikte olmas› gerekti¤ini belirterek, ücretli istihdam
bürolar›n›n bir geçifl dönemi sonras›nda kapat›lmas›n› öngörmüfltür. Yine UÇÖ’nün
1948 y›l›nda kabul etti¤i ve Türkiye taraf›ndan da 1949 y›l›nda onaylanan ‹fl ve ‹flçi
Bulma Servisi Kurulmas› Hakk›ndaki Sözleflme hükümlerinde, tam istihdam›n
sa¤lanmas› ile insan gücünün gelifltirilmesine yönelik ulusal sosyal politikalar›n
ayr›lmaz bir parças› oldu¤u kabul edilen iflgücü piyasalar›n› düzenlemek görevi
devlete verilmifltir. Bu alanda ifllevi olan kurumlar›n devlet eli ve denetimi alt›nda
kurulup, iflletilmesi de yine ayn› sözleflme hükümleri ile öngörülmektedir. Örgütün
ülkemiz taraf›ndan onaylanan 2 ve 122 say›l› sözleflmelerinde de bu hizmetlerin
kamusal niteli¤i ayr›ca vurgulanm›flt›r. 

‹fl Bulma Hizmetlerinin Karfl›l›ks›z Sa¤lanmas›
Yaflamlar›n› sürdürebilmek için ço¤u kez ücretlerinden baflkaca bir gelirleri olma-
yan ba¤›ml› çal›flanlar, iflsiz kald›klar›nda olabildi¤ince çabuk ifl bulmak zorundad›r-
lar. Bu zorunluluk pazarl›k güçlerini büyük ölçüde azalt›rken, onlar› ayn› zamanda
arac›l›k yapan kifli ve kurumlar›n koflullar›n› kabul etmek durumunda b›rak›r. E¤er
bu hizmetler kar amac› güden kifli ya da kurulufllar taraf›ndan veriliyorsa, ifl arayan-
lar›n içinde bulunduklar› koflullar›n kötüye kullan›lma olas›l›¤› da olacakt›r. Örne-
¤in; ifl bulup, çal›flmak zorunlulu¤u bireyleri, kendilerinden istenilen güçlerini aflan
parasal bedelleri ödemek ya da taaahüt etmek durumunda b›rakabilir.

Bu nedenle sunulan hizmetler karfl›l›¤›nda, ifl bulunan kiflilerden hiç bir bedel
talep edilmemeli, hangi ad ve nitelikte olursa olsun karfl›l›k beklenmemelidir. Ni-
tekim, UÇÖ’nün daha önce de de¤indi¤imiz 88 say›l› Sözleflmesi bu ilkeyi aç›k ola-
rak ortaya koyarak, ücretsiz kamu istihdam servislerinin kurulmas›n› ilke olarak
benimser. An›lan Sözleflme hükümlerine koflut biçimde, yine daha önce de¤inilen
34 say›l› Sözleflme ve bu Sözleflme hükümlerini, 1946 y›l›nda yeniden düzenleyen
ve ülkemizce de 1951 y›l›nda onaylanan 96 say›l› Ücretli ‹fl Bulma Kurulufllar› Söz-
leflmesi de, e¤er varsa ücretli istihdam kurum ve kurulufllar›n›n giderek ortadan
kald›r›lmas›n› öngörür. 

‹fl Bulma Hizmetlerinde Tekelcilik 
‹flgücü piyasas›n›n yönetimi, UÇÖ’nün benimsemifl oldu¤u ilke ve kurallar do¤-
rultusunda, ahlaki ve sosyal gerekçelerle kamunun tekeline b›rak›lm›flt›r (Erdut,
1998, s: 53). Hat›rlanaca¤› üzere, çal›flma hakk› kiflinin temel haklar›ndan birisi-
dir ve sa¤lamak devletin görevidir. Bu temel hakk›n gelir getirici bir etkinli¤e ko-
nu olamayaca¤› ve ifl bulma umuduyla çal›flanlar›n istismar edilemeyece¤i dü-
flüncesiyle iflgücü piyasas›n›n yönetimi kamu hizmetleri kapsam›nda tekelleflmifl-
tir (Tuncay, 1991, s: 325). Bir ülkede, tüm iflgücü arz ve talebinin, bu alanda gö-
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revli k›l›nm›fl tek kurum arac›l›¤› ile karfl›lanmas›, hizmetlerin etkinli¤i yönünden
büyük önem tafl›r. Çünkü bu alanda faaliyet gösteren çeflitli kifli ya da kuruluflla-
r›n olmas›; iflgücü piyasalar›n›n etkin biçimde düzenlenebilmesini engellemenin
ötesinde, verilen hizmetlerde da¤›n›kl›¤a ve koordinasyonsuzlu¤a da yol açar.
Bu nedenle kamu tekeli özelli¤i, rasyonel nedenlere de dayal›d›r. Ayr›ca vurgu-
lanmas› gerekir ki, bu alanda sürdürülen arabuluculuk hizmetleri, salt iflçi statü-
sü alt›nda çal›flanlar› de¤il, kamu görevlileri de dahil tüm ba¤›ml› statüler alt›n-
da çal›flanlar› kapsamal›d›r.

Ancak, kamu tekelindeki uygulamalar›n de¤ifltirilmesine yönelik, özellikle uy-
gulamada ve daha çok iflveren kesimi taraf›ndan dile getirilen farkl› yaklafl›mlar›n
giderek daha genifl bir tart›flma alan›na tafl›nd›¤› da görülmektedir. Günümüz ko-
flullar›nda özel istihdam kurulufllar›n›n gerekli oldu¤unu savunan görüfller, dünya
genelinde bir e¤ilimi de yans›tmaktad›r. Bu anlay›fl biçimi, kamu istihdam hizmet-
lerinin modernizasyonu çerçevesinde, UÇÖ kat›nda da 96 say›l› sözleflmenin göz-
den geçirilmesine iliflkin talepleri beraberinde getirmifltir.

Özel istihdam bürolar› ile ilgili gerekçeler ve modeller, ‹stanbul’da düzenlenen bir semi-
nerde tart›fl›lm›flt›. Bu konuda bir düflünce sahibi olabilmek için, ‹fl ve ‹flçi Bulma Kuru-
mu’nun (1994, s: 108) Çal›flma Yaflam›nda Özel ‹stihdam Bürolar›n›n Kuruluflu ve ‹fl-
leyifli Semineri adl› kayna¤› inceleyebilirsiniz.

E¤er bir ülkede, iflgücü piyasalar›n› düzenlemekle görevli kamu kurumu bu
alanda yetersiz kal›yorsa, özel istihdam bürolar›na duyulan gereksinim daha da ço-
¤alaca¤› aç›kt›r. Bu nedenle kat› monopolist bir sistemden, arac›l›k faaliyetlerini iz-
ne ba¤layan, sürekli ve düzenli denetleyen, gere¤inde de durduran daha esnek,
karma bir sisteme geçilebilir. Kamu kesimi ile özel kesim aras›nda bir iflbirli¤i ku-
rularak, kamu kesiminin boflluklar› bu yolla doldurulabilir. Ancak, böyle bir mo-
dele yönelirken, ifl arayanlar›n istismar›n›n engellenmesi ve kamu tekeli uygulama-
lar›n›n temelinde bulunan felsefenin gözden ›rak tutulmamas› gerekir. Bu yaklafl›m,
UÇÖ’nün son dönemdeki ilke ve normlar›na da uygundur. Nitekim, UÇÖ’nün
1997 y›l›nda kabul etti¤i 181 say›l› Özel ‹stihdam Bürolar› Sözleflmesi, özel istihdam
bürolar›n› teflvik eden bir yap›dad›r. Sözleflmenin gerekçesinde iflgücü piyasalar›n›n
düzgün çal›flmas›nda esnekli¤in önemli oldu¤u vurgulanmakta ve özel istihdam
bürolar›n›n artan rolü kabul edilmektedir. 

Ülkemizde de, uluslararas› alanda meydana gelen de¤iflimlere paralel olarak,
2003 tarih ve 4857 say›l› ‹fl Kanunu “‹fl ve ‹flçi Bulmaya Arac›l›k” bafll›kl› 90.
maddesindeki “ifl arayanlar›n elveriflli olduklar› ifllere yerlefltirilmeleri ve çeflitli
ifller için uygun iflçiler bulunmas›na arac›l›k görevi Türkiye ‹fl Kurumu ve bu
hususta izin verilen özel istihdam bürolar›nca yerine getirilir” hükmü ile iflgücü
piyasas›nda arac›l›k hizmetleri özel sektöre aç›lm›flt›r. 

Sürekli ve h›zla de¤iflen iflgücü piyasas›ndaki taleplerin süratle karfl›lanmas› ve
iflsizli¤in azalt›lmas› ve gayri resmi olarak faaliyette bulunan dan›flmanl›k
firmalar›n›n bir düzene ba¤lanabilmeleri ve denetlenebilmeleri aç›s›ndan, kurulmas›
gerekli görülen özel istihdam bürolar›n›n yasal bir yap›ya kavuflturulmas›n›
amaçlayan bu düzenleme 2004 y›l›nda Özel ‹stihdam Bürolar› Yönetmeli¤i’nin
Resmi Gazete’de yay›nlanmas› ile ifllerlik kazanm›flt›r. 2007 y›l› itibariyle 200 ün
üzerinde özel istihdam bürosu Türkiye ‹fl Kurumu’ndan gerekli izinleri alarak
faaliyete geçmifltir. 
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Özel istihdam bürolar›ndan, iflgücü piyasas›n›n tüm sorunlar›n› çözmesi ya da
iflsizli¤i ortadan kald›rmas› beklenmemekle birlikte, bu bürolar›n iflgücü piyasas›n›n
iflleyifli üzerinde olumlu etkileri olaca¤› düflünülmektedir. 

‹flgücü Hareketlili¤ini Kolaylaflt›r›c› Düzenlemeler
‹fl bulma ve iflçi sa¤lamakla görevli kurum, ülke geneline yayg›n biçimde da¤›lm›fl
olmal› ve kurulu bir iletiflim a¤›na sahip bulunmal›d›r. Bu özellik, kurum hizmet-
lerinin etkin ve yayg›n biçimde sürdürülebilmesinin koflullar›ndan birisidir. Çünkü,
sözgelimi bir kentte ya da yörede yahut da bölgedeki yerleflim merkezinde ifl ara-
yanlar ile bir baflka kent, yöre ya da bölgede iflgücü gereksinimi duyanlar›n birbir-
lerinden haber alabilmeleri ve karfl›laflabilemeleri günümüz koflullar›nda hemen,
hemen olanaks›zd›r. Hizmet ünitelerinin ülke genelinde olabildi¤ince yayg›n bi-
çimde da¤›l› olmas›, iflgücünün co¤rafi ve mesleki hareketlili¤ine yard›mc› oluna-
bilmesi yönünden önem tafl›r.

Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, ifl arayanlar›n yaflad›klar› yerlerden daha baflka yer-
de bulunan bir ifli kabul edebilmeleri, bu yönde desteklenmelerine de ba¤l›d›r.
Çünkü, kendisine önerilen bir ifli kabul etmesi, iflsiz kifliyi baz› ek harcamalar yap-
mak zorunda b›rak›r. Bu nedenle mesleki ve co¤rafi ba¤lamda hareketlili¤i kolay-
laflt›r›c›, parasal yönden destekleyici uygulamalar da bu hizmetler kapsam›nda ir-
delenmelidir. Subvansiyon niteli¤indeki bu ödemelerle, iflgücü hareketlili¤i özen-
direrek, iflsiz say›lar›n›n azalmas›na yard›mc› olunur. Örne¤in; Fransa, ‹rlanda, ‹n-
giltere, ‹talya ve Almanya gibi baz› ülkelede, önerilen ifli kabul etmeleri durumun-
da kiflilerin ulafl›m, tafl›nma, yerleflme gibi giderleri co¤rafi uzakl›k ile orant›l› bi-
çimde tamamen ya da k›smen karfl›lanabilmektedir. Bu subvansiyonlar, iflsizlik so-
runu ile daha çok karfl›laflan gençler ve kad›nlar yönünden ayr› bir önem tafl›r. Ül-
kemizde, bir baflka yere atanmalar› durumunda kamu görevlilerine “harc›rah” ad›
alt›nda tafl›nma giderlerini karfl›lamak üzere yap›lan parasal ödemelerin gerekçesi
de bu yönde bir anlay›fla dayan›r.

‹flgücünün mesleki ve co¤rafi yönden hareketlili¤ine yaln›zca ulusal de¤il, gü-
nümüzde uluslararas› düzeyde de ifllerlik kazand›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Düflünü-
lecek olursa, iflgücünün serbest dolafl›m›n› hedefleyen Avrupa Birli¤i politikalar›-
n›n temelinde de böyle bir yaklafl›m›n oldu¤u görülür. Dahas›, iflsizlikle savafl›m
politikalar› çerçevesinde, bu ba¤lamda uluslararas› örgütlenmelere ve düzenleme-
lere de yönelinmektedir. Örne¤in; k›saca SEDOC olarak ifade edilen böyle bir ya-
p›lanma, bir Avrupa ülkesindeki iflsizlerin, istihdam edilebilecekleri bir baflka Av-
rupa ülkesine gönderilebilmeleri için kurulmufltur. Co¤rafi mobiliteye ba¤l› olarak
yerleflme ve istihdam, Avrupa Sosyal Fonu’nca da desteklenen yard›m türlerinden
birisidir (Savafl›r, 1999, s: 161).

UÇÖ’nün yine daha önce de¤inilen 88 say›l› Sözleflme metninde de bu yönde
düzenlemelere yer verilmifltir. 

‹flsizlikle ‹lgili Kurumlar Aras›ndaki ‹flbirli¤i
‹fl bulma ve iflçi sa¤lama hizmetlerini sa¤lamakla görevli kurum; iflsizlik sorunu ile
do¤rudan ya da dolayl› olarak, ülke genelindeki tüm kurum ve kurulufllarla iflbir-
li¤ine gitmelidir. Nitekim, UÇÖ’nün daha önce de de¤inilen 88 say›l› Sözleflmesi ile
Türkiye’nin de 1976 y›l›nda onaylad›¤› 122 say›l› ‹stihdam Politikalar› Sözleflmesi
hükümlerinde de, hizmetlerin etkinli¤i yönünden tafl›d›¤› önem vurgulanarak, bu
yönde bir iflbirli¤i öngörülmektedir. 
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‹flbirli¤i gereksiniminin önemini, iflsizlikle savafl›m politikalar› içinde önemli bir
yere sahip olan ve daha sonra bir baflka bafll›k alt›nda ifllenecek olan bir konu üze-
rinde örneklendirelim. ‹flsizlik sigortas› uygulamalar›nda, iflsiz kalan kiflinin iflsiz
kalma nedenini sorgulamak, uygun bir ifl aramak ve ifle yerlefltirmek, ifl ve iflçi bul-
makla görevli kurumun görev alan›na girer. Oysa ki hukuki düzenlemelerle öngö-
rülmüfl olan koflullar› yerine getirmesi halinde iflsizlik sigortas› kolundan yap›lacak
yard›mlara iliflkin hizmet ve ifllemler, kiflinin kapsam› içinde yer ald›¤› sosyal sigor-
talar kurumu taraf›ndan sürdürülür. Bu çerçevede ise, ifl ve iflçi bulmakla görevli
kurum ile sosyal sigortalar kurumu aras›ndaki iflbirli¤i gereklilikten de öte bir zo-
runluluk haline dönüflür.

‹fl Yaratma Politikalar›
Yeni istihdam olanaklar› yaratan özel kesim iflverenlerine, baz› kolayl›klar sa¤lanarak
yard›mc› olunmas› da, iflsizlikle savafl›m politikalar› içinde yer alan düzenlemeler
kapsam›nda bulunur. Bu yolla ifle yeni al›nan iflçilerin, iflverene getirece¤i ekonomik
yükün azalt›lmas›na yönelik uygulamalarla iflverenler, eleman almaya özendirilir.

Bu çerçevede iflverenlere, istihdam kapasitelerindeki ço¤al›fla ba¤l› olarak, ver-
gi ba¤›fl›kl›klar› ya da indirimleri getirilir, subvansiyonda bulunur. Örne¤in; ‹rlan-
da’da istihdam kapasitesini y›lda %3 den çok yükselten iflyerlerine, ödedikleri y›l›k
vergi tutar›nda %25 oran›nda bir indirim yap›lmaktad›r. Giydirilmifl iflçi ücretleri
içindeki iflverenlerin ödemekle yükümlü olduklar› sigorta, fon gibi keseneklerde
belirli bir süre boyunca indirim yap›lmas› ya da ödemekten muaf tutulmalar› gibi
Fransa ve Belçika’da sürdürülen uygulamalarla da karfl›lafl›lmaktad›r. 

Baz› ülkelerde ise, ifl yaratma politikalar› kapsam›nda iflverenlerine, ücret sub-
vansiyonu ile destek olunmaktad›r. Belçika, ‹rlanda, ‹ngiltere ve Danimarka’da uy-
gulanan bu tür kamusal yard›mlarla, iflsizlik sorunun afl›lmas›na çal›fl›l›r. Örne¤in;
10 kifliden az iflçi çal›flt›ran bir iflverenin, ifle yeni bir iflçi almas› halinde, kendisine
3-5 y›l aras›nda de¤iflebilen bir süre boyunca y›ll›k parasal bir katk›da (subvansi-
yonda) bulunulmaktad›r. Danimarka’da ise, 15-24 yafllar aras›ndaki gençleri ifle
alan iflverenler ile yeni ifle al›nan genç iflçilere 6 ay süre ile parasal nitelikte bir yar-
d›m yap›lmaktad›r. ‹rlanda’da; yeni istihdam yaratan iflverenlere, belirli bir süre bo-
yunca her yeni iflçi bafl›na, haftal›k subvansiyonunda bulunulur. Bu subvansiyon,
genç iflçiler için daha da yüksek tutulmaktad›r. ‹ngiltere’de de 50’den az iflçi çal›fl-
t›ran iflyerlerinde, ifle al›nan her yeni iflçi için 26 hafta süre ile yine devletçe hafta-
l›k bir ödeme yap›lmaktad›r. Bu çerçevedeki subvansiyonlar, uyguland›klar› ülke-
lerin ekonomik geliflmifllik düzeylerinden kuflkusuz soyutlanamaz (Çaml›o¤lu,
1981, s:169).

Ba¤›ms›z Çal›flmaya Yönlendirme
Bireylerin kendi hesaplar›na çal›flacaklar›, ba¤›ms›z bir ifl kurmalar›na yard›mc›
olan politikalar da iflsizlik sorununun çözümüne katk› sa¤lar. Çeflitli ülkelere ilifl-
kin veriler; teknolojik geliflmelerle, kendi hesab›na çal›flanlar›n toplam istihdam
içinde pay›n›n giderek ço¤ald›¤›n› göstermektedir (Gürsel - Ulusoy, 1999, s: 64).
Bu nedenle ülke genelinde giriflimcili¤in desteklenip, özendirilmesini öngören po-
litikalar, yanl›zca iflsizlerin kendileri için yeni bir ifl kurabilmeleri aç›s›ndan de¤il,
ayn› zamanda küçük ve orta ölçekli iflletmelerin yeni istihdam olanaklar› yaratabil-
meleri aç›s›ndan da de¤er tafl›r. Bu politikalar, özellikle ba¤›ml› statülerle çal›flt›r›l-
malar›nda güçlük çekilen engelliler yönünden ayr› bir önem tafl›r.
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Bu yönde politikalarla bireyler, kendilerine sa¤lanacak parasal ya da ayni ni-
telikte yard›mlar ve hizmetlerle desteklenerek kendi ifllerini kurmaya özendirilir.
Sa¤lanan yard›mlar, örne¤in ‹ngiltere’de oldu¤u gibi 2 y›l boyunca sürebilen pa-
rasal nitelikte bir ödeme olabilece¤i gibi, faizsiz ya da çok düflük faizli krediler,
kira yard›mlar›, gümrük ve vergi ba¤›fl›kl›klar› biçimlerinde de olabilir. Bu yar-
d›mlarla daha çok ücret d›fl› iflgücü maliyetlerinin azalt›lmas› ve küçük, orta öl-
çekli iflletmelerin gelifltirilmesi öngörülür.

Bu yard›mlar, arsa ve bina tahsisi örneklerinde oldu¤u gibi parasal bir nitelik
tafl›mayabilir. Ba¤›ms›z çal›flmaya yönlendirmede, baz› ifl ve meslekleri sürdüre-
bilmek için gerek duyulabilecek araç, gereç, hammadde ve donan›mlar›n sa¤la-
n›lmas› gibi ayni nitelikte yard›mlar da bu çerçevede kal›r. 

Bu nedenle yap›lacak yard›mlar hizmet niteli¤inde de olabilir. Bireyleri ba¤›m-
s›z olarak sürdürülebilecekleri ifl ve meslekler için haz›rlayan uygulamal› e¤itim
programlar›, dan›flmanl›k hizmetleri bu tür özendirici politikalar›n araçlar› olarak
öne ç›kar.

Giriflimcili¤in desteklenmesi, Avrupa Konseyi’nin Ortak ‹stihdam Raporu’nda
yer verilen dört temel ilke ve eylem alan›ndan birisidir. Bu nedenle, yeni ifllerin ya-
rat›lmas›na yönelik hizmetler ve teknik dan›flmanl›k projelerine destek veren yar-
d›mlar, Avrupa Sosyal Fonu’nca da genifl biçimde desteklenmektedir (Savafl›r,
1999, s: 161).

‹flsizlik Sigortalar›
Toplumsal yaflam içinde bireyler, önceden kestiremedikleri kendi iradeleri d›fl›nda
do¤an çeflitli risklerle karfl› karfl›yad›rlar. Herhangi bir riskle karfl›laflan birey, çal›fl-
mas›na ba¤l› olarak elde etti¤i gelirden ve bu nedenlede geçinebilme olana¤›ndan
yoksun kal›r. Özellikle, ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar yönünden risklerin olum-
suz etkileri daha da a¤›r olur. Modern toplumlarda, karfl›lafl›labilecek çeflitli riskle-
re karfl› bireylerin sosyal sigortalar arac›l›¤› ile korunmas›na çal›fl›l›r. Karfl›lafl›labi-
lecek risklerin türleri ise, sigorta kollar›n› oluflturur. Belirlenen risklerle karfl›lafl-
malar› halinde sigortal›lara, sigorta fonundan yard›mlarda bulunulur.

‹flsizlik sigortalar›, iflsizli¤i sosyo-ekonomik bir risk olarak kabul eden düflünsel
temellere dayan›r. Çünkü iflsizlik; ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n iradeleri d›-
fl›nda, her zaman karfl›laflabilecekleri, önceden beklenip kestirilemeyen bir durum-
dur. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› gibi mesleki riskler ile anal›k, hastal›k, sakat-
l›k, yafll›l›k gibi fiziksel risklerle karfl›laflmalar› durumunda sigortal›lar, neden ve
nas›l sigorta yard›mlar›ndan yararlan›yorlarsa, iflsizlik gibi sosyo-ekonomik bir risk
ile karfl›laflt›klar›nda da kendilerine ayn› nedenlerle ve biçimde yard›mc› olunur.
Bu ba¤lamda iflsiz kalan kifli, parasal bir ödemede bulunularak desteklenir. Kol-
lektivist ekonomilerde iflsizlik sigortas› uygulamalar›na rastlan›lmaz. Çünkü, plan-
lamaya dayal› ekonomik yap› içinde herkesin bir ifli olmas› gerekir. Ancak, bu var-
say›m uygulamalarda gizli iflsizli¤i uyarmaktad›r (Andaç, 1999, s: 119).

Ö¤retide iflsizlik sigortalar›n›n olumsuz yönlerine de dikkat çekilmektedir. Ör-
ne¤in iflsizlik sigortas› primleri, giydirilmifl ücret gelirlerini yükseltir. ‹flverenler bu
ço¤al›fl›n paylar›na düflen bölümünü, do¤al olarak pazarlad›klar› ürün ve hizmet-
lerinin fiyatlar›na yans›t›rlar. Bu durumdan ise son ba¤lamda tüketecilerin, yani
halk›n zarar görece¤i düflünülebilir. Bu yönde uygulamalar›n, bireylerin kendileri-
ne yeni bir ifl bulma yönündeki çabalar›n› azaltaca¤› da ileri sürülmektedir (Dilik,
1992, s: 222-231). Ayr›ca, yine bu ba¤lamda uzun dönemde çözülebilecek yap›sal
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iflsizlik sorunu ile karfl› karfl›ya olan ülkelerde ya da iflsizlik oranlar›n›n h›zla yük-
seldi¤i dönemlerde, sigorta fonlar›n›n h›zla tükenmesi nedeniyle sosyal güvenlik
sistemininin zarar görece¤i kayg›s› dile getirilmektedir. 

‹flsizlik sigortalar›, ilk kez 19. yüzy›l sonlar›nda sanayi kesiminde uygulanma-
ya bafllanm›flt›r. Bu sigorta kolunun 2. Dünya Savafl›’ndan sonra, h›zla yayg›nlafl-
t›¤› gözlenir. ‹flsizlik sigortalar›n›n tar›m kesimini de kapsayacak biçimde geliflme-
si göreli olarak daha geç ve güç olmufltur. UÇÖ’nün 88 ve 102 say›l› Sözleflme me-
tinlerinde bu sigorta kolunun iflsizlikle savafl›m politikalar› içindeki önemi vurgu-
lanmakla birlikte, uygulama koflullar› normlaflt›r›lmayarak ülkelerin insiyatiflerine
b›rak›lm›flt›r.

‹flsizlik sigortas›, bir sosyal sigorta kolu oldu¤u için baflka sigorta kollar› ile do-
¤al olarak benzeflir. Ancak uygulamalarda, ülkelerin kendine özgü koflullar› ve
konuya iliflkin yaklafl›mlar›ndan kaynaklanan farkl›l›klar gözlenmektedir. Örne¤in
baz› ülkelerde tar›m iflleri, geçici ifller, mevsimlik ifller bu sigorta kolunun kapsam›
d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Prim ödeyen taraf›n, prime esas al›nan ücretin niteli¤i ile mik-
tar›n›n ço¤u kez sa¤l›kl› biçimde belirlenememesi, çal›flma sürelerindeki esneklik-
ler, uygulamalar›n denetlenmesine ve hizmetlerin verilmesine iliflkin güçlükler ba-
z› ülkeleri bu yönde bir uygulamaya yöneltmifltir. Baz› ülkelerde ise ba¤›ml› çal›-
flanlar›n, yüksek ücretlilerin, iflverenlerin iflsizlik riskine karfl› korunmalar›na gerek
görülmez. ‹flsizlik sigortalar›na, co¤rafi olarak seçilen belirli bir bölgeden bafllaya-
rak ifllerlik kazand›ran ülkeler de vard›r. Ayr›ca, yafl gruplar›na göre, örne¤in eko-
nomik yönden aktif iflgücü kapsam› d›fl›nda oldu¤u kabul edilen 18-65 yafl grubu
d›fl›nda kalanlar, ekonomik yönden maliyetleri yükseltece¤i için pek çok ülkede
sigorta kapsam›na al›nmam›flt›r. Öte yandan, iflyerinde çal›flanlar›n say›lar›n›n azal-
mas›, do¤al olarak iflsizlik sigortas› maliyetlerini yükseltecektir. Uygulamalar› eko-
nomik yönden rasyonel bir çizgiye çekebilmek için, iflyerlerindeki istihdam hacm›-
na dayal› bir ayr›ma da gidilebilir. UÇÖ’nün bu alanda, ancak 20 ve daha az say›-
da iflçi istihdam eden iflletmelerin iflsizlik sigortalar›n›n uygulama alan› d›fl›nda ka-
labilece¤ine iliflkin say›sal bir standard› bulunur.

‹flsizlik sigortas› kolundan yard›ma hak kazanabilmek için, baflka sigorta kol-
lar›nda oldu¤u gibi, önce kiflinin sigortal› niteli¤ini kazanm›fl olmas› ve hukuki
düzenlemelerle getirilmifl olan koflullar› yerine getirmesi gerekir. Bu sigorta kolu
taraf›ndan iflsizli¤in, önceden beklenmeyen, kiflinin iradesi d›fl›nda do¤abilecek
bir risk olarak kabul edildi¤ine de¤inilmiflti. Bu nedenle, kiflinin iflten kendi iste¤i
ile ayr›lmas› ya da bir kusuru nedeniyle ç›kart›lmas› ya da ifl ve iflgücü bulmakla
görevli kurum taraf›ndan önerilen bir iflin kabul etmemesi halinde, kendisine bu
sigorta kolundan yard›mda bulunulmaz. Ancak hemen eklemek gerekir ki, görev-
li kurum taraf›ndan önerilen iflin co¤rafi, mesleki ve parasal koflullar›n›n, sigorta-
l›n›n son çal›flt›¤› iflindeki koflullara uygun olmas› gerekir.

Bu sigorta kolunun kötüye kullan›lmamas› için, iflsiz kalan sigortal›n›n baflvuru-
su önce sorgulan›r. Bekleme süresi olarak adland›r›lan bu dönemin; ne araflt›rman›n
sa¤l›kl› biçimde tamamlanmas›n› engelleyecek kadar k›sa, ne de iflsiz kifliyi güç ko-
flullar alt›nda b›rakacak kadar uzun tutulmamas› gerekir. Bekleme süresi Yunanis-
tan’da 6 gün, ‹rlanda da 3 gün ile 3 hafta aras›nda, ‹talya’da 7 gün, ‹ngiltere’de 3 gün-
dür. Belçika, Danimarka, Hollanda, Lüksenburg, Portekiz gibi baz› ülkelerde ise be-
lirlenmifl bir bekleme süresi yoktur. Bu süreler; Almanya, ‹spanya gibi baz› ülkeler-
de ise iliflkisinin son bulma nedenine göre de¤iflebilmektedir (Uygulamalara iliflkin
say›sal veriler; Andaç, 1999, s: 169-213; ‹flsizlik Sigortas› Konusunda…, s: 16-21; ‹fl-
sizlik Sigortas› Uluslararas›…, 2000, s: 79-100 yer alan bilgilerden derlenmifltir).
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‹flsizlik sigortas›ndan yararlanabilmek için sigortal›n›n, ilgili mevzuat ile öngö-
rülmüfl olan sigortal›l›k süresine ya da prim ödemelerine iliflkin koflullar› yerine ge-
tirmifl olmas› da aran›l›r. Örne¤in; bu sigorta kolundan yararlanabilmek için iflsiz
kalmadan önce, Türkiye’de son 3 y›l içinde 600 gün, Lüksenburg ve Hollanda’da
son 12 ay içinde 26 hafta, Portekiz’de son 2 y›l içinde 540 gün, ‹ngiltere’de son 2
y›l içinde 50 gün, Belçika’da yafla ba¤l› olarak son 10 ayda 78 gün ya da toplam 36
ayda 624 gün, Danimarka’da en az 12 ay, Almanya’da son 3 y›l içinde 360 gün, Yu-
nanistan’da son 14 ayda 125 gün, ‹spanya’da son 4 y›l içinde 6 ay çal›flarak prim
ödemifl olma koflulu aran›lmaktad›r. Baz› ülkelerde ise, örne¤in; Fransa’da en az 6,
‹rlanda da 39 hafta, ‹talya’da en az 2 y›l sigortal› olma koflulu getirilmifltir (Uygula-
malara iliflkin say›sal veriler; Andaç, 1999, s: 169-213; ‹flsizlik Sigortas› Konusun-
da…, s: 16-21; ‹flsizlik Sigortas› Uluslararas›…, 2000, s: 79-100; Aldemir, 2000, s:
40-80 yer alan bilgilerden derlenmifltir).

‹flsizlik yard›m›n›n miktar› ile ödenme süreleri de ülkeden ülkeye de¤iflmektedir.
Baz› ülkelerde iflsizlik ödene¤inin miktar›, sigortal›n›n primine esas al›nan son ka-
zanc›n›n belirli bir oran› kadar olmakta ve bu oran sigortal›n›n bakmak zorunda ol-
du¤u kiflilerin say›lar›na göre ço¤alt›lmaktad›r. Örne¤in iflsizlik ödene¤i, sigortal›n›n
ücretinin Türkiye’de % 50, Lüksenburg’da % 80, Hollanda’da % 70, Portekiz’de % 65,
Belçika’da % 55-60, Danimarka’da % 90, Almanya’da %63, Japonya’da %60, ‹span-
ya’da % 80, ‹talya’da % 20, M›s›r’da %50’si oran›ndad›r. Derecelendirilmifl yard›mla-
r›n dayal› oldu¤u düflünce, yafll›l›k (emekli) ayl›¤› ödemelerine temel olan yaklafl›m
ile ayn›d›r. Bulgaristan, ‹ngiltere, Norveç, ‹zlanda, Irlanda, Malta gibi baz› ülkelerde
ise derecelendirilmifl de¤il, tüm sigortal›lar için asgari ücret uygulamalar›nda oldu¤u
gibi efl düzeyde, standart miktarlarda yard›mlar öngörülmüfltür. UÇÖ kararlar›nda;
iflsizlik sigortas› ödene¤inin, sigortal›n›n primine esas al›nan son kazanc›n›n %45’inin
alt›nda olmamas› öngörülür. Bu tutarlar›n, iflsiz kiflinin bakmakla yükümlü bulundu-
¤u kiflilerin say›lar›na göre ço¤alt›lmas› da ilke olarak yine örgüt taraf›ndan benim-
senmifltir (Uygulamalara iliflkin say›sal veriler; Andaç, 1999, s: 169-213; ‹flsizlik Sigor-
tas› Konusunda…, s: 16-21; ‹flsizlik Sigortas› Uluslararas›…, 2000, s: 79-100; Alde-
mir, 2000, s: 40-8 yer alan bilgilerden derlenmifltir).

‹flsizlik ödeneklerinin devam süreleri derecelendirilebilece¤i gibi, belirli bir süre
ile s›n›rland›r›labilir. Bu sigorta kolundan yap›lan yard›mlar, çok az say›daki ülkede
sürekli niteliktedir. Özellikle 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde, sanayileflmifl ülkelerde ye-
niden yap›land›r›lan sosyal güvenlik sistemleri ile iflsizlik sigortas› kolundan sa¤lan›-
lan yard›mlar›n ödenme süreleri, yafl ve sigortal›l›k süresine göre s›n›rland›r›lm›flt›r.
Bu ba¤lamda iflsizlik ödeneklerinin verilme süreleri Türkiye’de 180-300 gün, Dani-
marka’da 2,5–7 y›l, Almanya’da 156-832 gün, Yunanistan’da 5-10 ay, ‹spanya’da 3-24
ay Fransa’da 3-45 ay, ‹talya’da 180- 360 gün, Hollanda’da 6 ay-5 y›l, Portekiz’de 10-
30 ay aras›nda de¤iflmektedir (Uygulamalara iliflkin say›sal veriler; Andaç, 1999, s:
169-213; ‹flsizlik Sigortas› Konusunda…, s: 16-21; ‹flsizlik Sigortas› Uluslararas›…,
2000, s: 79-100; Aldemir, 2000, s: 40-8 yer alan bilgilerden derlenmifltir).

‹flsizlik sigortalar› uygulamalar›ndan baflar›l› sonuçlar al›nabilmesi; yürürlükteki
mevzuat ile ifl iliflkisinin sona erme hallerinin aç›k ve somut biçimde belirlenmesi,
sosyal sigorta kurumlar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas›, ifl ve iflgücü bulmakla görev-
li kurum ile sigorta kurumlar› aras›nda yak›n bir iflbirli¤inin bulunmas›, iflsizlikle sa-
vafl›m politikalar›nda baflar›l› olunmas› gibi ekonomik, hukuki ve kurumsal ba¤lam-
da baz› koflullar›n var olmas›n› gerektirir. 

Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik sisteminin primli arac›d›r. Bir baflka deyiflle,
bu sigorta kolundan yararlanmaya hak kazanabilmek için, mevzuatla öngörülen
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süre boyunca bir iflte çal›fl›l›p, yine mevzuat hükümlerince öngörülen prim ödeme
koflulun yerine getirilmesi gerekir. Oysa ki, her hangi bir iflte çal›flmad›¤› için, si-
gorta kapsam›nda bulunmayan ve bu nedenle prim ödeyemeyenler ya da sigorta
kapsam› içinde yer almakla birlikte hak edilme koflullar›n› yerine getiremeyen si-
gortal›lar iflsizlik sigortalar› yard›mlar›ndan yoksun kalacaklard›r. Bu durumdaki bi-
reyler kurulu sosyal güvenlik sisteminin primsiz bir arac› olan sosyal yard›mlardan
ve sosyal hizmetlerden yararlan›rlar. 

‹flsizlik sigortas› ve uygulamalar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için Baflter-
zi’nin (1996) ‹flsizlik Sigortas› ve Andaç’›n (1999) ‹flsizlik Sigortas› adl› kitaplar›n-
dan yararlanabilirsiniz.

‹fl Hukuku Kurallar›n›n ‹flsizlikle Savafl›m Yönünde Yap›land›r›lmas›
Çal›flma Hukuku’nun kurallar›, ifl iliflkileri ve çal›flma yaflam›n› düzenler. Ancak
hukuk kurallar›n›n, bir ülkede izlenilen politikalar› uygulamaya koyabilme do¤-
rultusunda bir araç niteli¤i de tafl›d›¤›na daha önce de¤inilmiflti. Bu ba¤lamda, ‹fl
Hukuku’nun kurallar›, iflsizlikle savafl›m politikalar›n›n bir arac› olarak da ifllev
görür. Bu nedenle çal›flma iliflkilerini düzenleyen kurallar, iflsizli¤e yol açan ne-
denler göz önünde tutularak haz›rlan›r. Acaba ‹fl Hukuku’nun hangi kurallar›, ifl-
sizlikle savafl›m politikalar› çerçevesinde nas›l yap›land›r›l›r? 

‹fl ‹liflkisinin Kurulmas›
Çocukluk ve gençlik dönemleri; insan›n fiziksel, mesleki ve sosyal yönden gelifli-
minin henüz tamamlanmad›¤› yaflam evreleridir. Çal›flma yaflam›na erken yafllarda
girmesi, bireyin temel ve mesleki e¤itim hizmetlerinden gere¤ince yararlanabilme-
sini engeller. Bu nedenle, bir ülkede zorunlu e¤itim aflamas›n›n tamamland›¤›
yafl, ayn› zamanda o ülkedeki en az çal›flt›r›lma yafl›n› da gösterir. Daha önce de
de¤inildi¤i gibi, sanayinin geliflimi kalifiye iflgücü kullan›m›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Uzun bir aktif yaflam beklentisi olan çocuklar›n ve gençlerin erken yafllarda çal›fl-
ma yaflam›na girmeleri, salt fiziksel ve düflünsel geliflimelerini sa¤l›kl› olarak ta-
mamlayabilmelerini engellemekle kalmaz, ayn› zamanda onlar›n ekonomik yön-
den verimliliklerini de azalt›r. Bu nedenler, zorunlu e¤itim süresinin uzat›lmas› ve
bununla do¤rudan ba¤lant›l› olarak da en az çal›flt›r›lma yafl›n›n yükseltilmesi do¤-
rultusundaki geliflmelere rasyonel bir boyut kazand›r›r. Günümüzde sosyal politi-
kalar›n uluslararas› kaynaklar› en az çal›flt›r›lma yafl›n›, evrensel ba¤lamda 14 ola-
rak öngörmektedir. Özellikle geliflmifl ülkelerde, bu yafl s›n›r› daha da yüksek tu-
tulmaktad›r. Örne¤in; UNESCO’nun verilerine göre, zorunlu e¤itim süresi 28 ülke-
de 9, 38 ülkede 10, 9 ülkede 11 ve 7 ülkede 12 y›ld›r. Böyle bir yaklafl›m›n, özel-
likle genç nüfus oran› yüksek ülkelerde, gelecekte karfl›lafl›labilecek yap›sal ya da
teknolojik kökenli iflsizlik sorunu ile savafl›mda olumlu bir katk›s› olur. Ulusal
mevzuatlarla belirlenen en az çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda bulunan kifliler, hiçbir sta-
tü alt›nda çal›flt›r›lamaz. Hukuki düzenlemelerle, bu kiflilerin bir ifl iliflkisinin taraf›
olabilmeleri engellenir.

‹fl ‹liflkisinin Düzenlenmesi
Uzun tutulmufl çal›flma süreleri, iflletmelerde yeni iflgücüne duyulacak gereksinimi
azalt›r. ‹flyerlerinde iflçilerin uzun süreli çal›flt›r›lmalar›n› öngören düzenlemeler, is-
tihdam kapasitesini ço¤altman›n bir seçene¤i olarak görülerek ye¤lenebilir. Bu ko-
flullar alt›nda oluflan bir ortam›n iflsiz say›lar›n›n ço¤almas›na yol açabilece¤i aç›k-
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t›r. Bu nedenle fazla süreli çal›flmalar›n baz› koflullara ba¤l› k›l›narak s›n›rland›r›l-
mas›, salt iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden de¤il, istihdam olanaklar›n›n genifl-
letilmesi yönünden de önem tafl›r. 

Yürürlü¤e konulacak hukuki düzenlemelerle fazla süreli çal›flmalar›n; çal›flacak
kiflinin iste¤i ile normal süreli çal›flmalardan daha yüksek bir ücret karfl›l›¤›nda, ku-
rumsal denetimin izin ve bildirim koflullar›na ba¤l› tutularak yap›labilmesi, fazla
süreli çal›flmalara günlük, ayl›k, y›ll›k üst s›n›rlar›n getirilmesi, fazla süreli çal›flma
yap›labilme nedenlerinin belirlenmesi, özellikle yap›sal nitelikli iflsizlikle savafl›m
politikalar›na katk› sa¤lar. ‹fl iliflkisinin ifl süreleri bak›m›ndan düzenlenmesi bu ne-
denle iflsizlikle savafl›m politikalar› aç›s›ndan önem tafl›r. 

‹fl ‹liflkisinin Son Bulmas›
Bir ifl iliflkisi do¤ar, yaflan›r ve son bulur. ‹flveren bir ifl iliflkisini diledi¤i zaman
sonland›rabilir. Ancak, iflverenin bu tasarrufunun hakl› ve geçerli bir nedene da-
yanmas› gerekir. Aksi halde, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile belirlenmifl olan
cezai bir yapt›r›m›n iflverene uygulanmas› kaç›n›lmaz olur. Bu yüzden de iflverenin
ifl iliflkisini sona erdirme yetkisi, hukuki düzenlemelerle s›n›rland›r›l›r. Böyle bir
yaklafl›m, hiç kuflkusuz iflsizlikle savafl›m politikalar› yönünden önem tafl›r. Çünkü,
iflveren; k›sa süreli ekonomik bir daralma döneminde giderlerini azaltabilmek,
sendikas›z bir çal›flma düzeni kurabilmek ya da baz› tazminatlardan kaçabilmek
gibi hakl› say›lamayacak nedenlerle iflçi ile aras›ndaki ifl iliflkisine son verebilirler.
Bu ba¤lamda duygusal nedenler de rol oynayabilir. E¤er iflverenlerin ifl iliflkisine
son verme insiyatifleri s›n›rland›r›lmayacak olursa, çeflitli alanlarda yaflanacak
olumsuzluklar›n yan› s›ra, özellikle ara ve konjonktürel türde iflsizli¤e yol aç›labi-
lecektir. ‹fl iliflkisinini sona erdirmenin hakl› ve geçerli nedenlerinin neler olaca¤›,
e¤er yürürlükteki mevzuat hükümleri ile aç›k ve rasyonel biçimde belirlenecek
olursa, ifl güvencesinin iflsizli¤e yol açabilece¤i kayg›lar› da önlenir.

Ayr›ca bu hukuk kurallar›; yayg›n bir denetim ve etkin bir yarg› süreci çerçeve-
sinde, mevzuat hükümlerine uymamalar› durumunda iflverenlere, cayd›r›c› nitelik-
te haks›z iflten ç›kartma tazminatlar›n› da öngörür. Bu hukuki düzenlemeler,
UÇÖ’nün 1982 y›l›nda kabul etti¤i ve Türkiye’nin de onaylad›¤› 158 say›l› ‹stihda-
m›n (iflveren taraf›ndan) Sona Ermesi (erdirilmesi) Sözleflmesi ile getirilmifl olan
standartlar›n kapsam ve içeri¤ine uygundur. 

Bir baflka yönden, ifl iliflkisine son verilen bir kiflinin, k›sa süre içinde kendisi-
ne uygun yeni bir ifl bulabilmesi kolay de¤ildir. Özellikle iflsizlik sorununun yaflan-
d›¤› dönemlerde bu güçlük daha da ço¤al›r. Bu nedenle iflveren taraf›ndan ifl ilifl-
kisinin son bulaca¤›n›n iflçiye belirli bir süre önce bildirilmesi, bu bildirimin ard›n-
dan iflçiye yeni bir ifl bulabilmesi için ücretli nitelikte izin verilmesi, iflsiz kalma sü-
resini k›saltabilir. ‹fl Hukuku’ndaki feshi ihbar, feshi ihbar bildirimi, feshi ihbar
önelleri, ifl arama izinleri ile ilgili düzenlemeler özellikle ara, mevsimlik ve kon-
jonktürel nitelikte iflsizli¤in önlenebilmesi yönünden önem tafl›r. 

‹flsizlik sorunu ile yafll›l›k sigortalar›ndan yararlanma koflullar› aras›nda da bir
iliflki kurulabilir. Sosyal güvenlik sitemleri, hiç kuflkusuz uyguland›klar› ülkelerin
özelliklerini ve koflullar›n› yans›t›r. Bu yüzden de yafll›l›k sigortas›ndan yararlana-
bilme koflullar› ülkeden ülkeye de¤iflebilir. Ancak, e¤er bir ülkede yafll›l›k ayl›¤›n-
dan yararlanabilme koflullar› çok a¤›r tutulmufl ise, bir gelir güvencesine sahip ola-
bilmek iste¤iyle bireyler, bu koflullar› yerine getirmek için çal›flma yaflam›nda uzun
sürelerle yer almak zorunda kalacaklard›r. Oysa ki, iflsizlik oranlar› yüksek ülkeler-
de, yafll›l›k sigortalar›ndan yararlanma koflullar›n›n a¤›r olmas›, özellikle iflsizlik so-
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runundan etkilenen gençlerin istihdam edilebilmelerini güçlefltirir. Ülkemizde za-
man zaman yönelinen yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma ya da emeklilik yafl›n›n
indirilmesine iliflkin uygulamalar da böyle bir gerekçeye dayand›r›lmaktad›r. 

‹fl ‹liflkileri ve Yaflam›nda Esnekleflme
Önceleri çal›flma sürelerinin, iflçinin ve iflverenin koflullar›na göre de¤iflken biçim-
de düzenlenmesi olarak tan›mlanan esnekleflme, daha sonra tüm ifl iliflkileri ve ya-
flam›n› kapsayan bir boyut kazanm›flt›r. Bu nedenle de konuya ifl sürelerinin iflle-
nece¤i bir sonraki ünite metninde yer verilecektir.

Hem iflverenlerin ve hem de uygulanan ülkelere özgü ortamlarda iflçilerin ko-
flullar›na uygun düflmesi, esnek çal›flmalar›n giderek yayg›nlaflmas›na yol açm›flt›r.
Bu yönde uygulamalar ise, çal›flma yaflam›n›n al›fl›lagelmifl, bilinen formlar›na uy-
mad›¤› için, atipik olarak nitelendirilen yeni istihdam biçimlerini (türlerini) be-
raberinde tafl›m›flt›r. ‹fl iliflkileri ve yaflam›ndaki esnekleflmeyi ifade eden esnek ça-
l›flma, daha sonralar› hukuki düzenlemelere de konu olmufl ve böylece esnek ça-
l›flma iliflkileri olarak adland›r›lan yeni bir hukuki biçim ortaya ç›km›flt›r. Baz› tür-
lerine çeflitli ülkelerde önceki dönemlerde rastlansa da, atipik çal›flma biçimleri 2.
Dünya Savafl›’ndan sonra ve özellikle de sanayileflmifl ülkelerde iflsizlik sorununun
çözümüne yard›mc› olan bir uygulama arac› olarak görülerek, 1970’li y›llarda özel-
likle hizmet kesiminde yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. 

Esnekleflmenin istihdam› ço¤alt›c› etkisi, çal›flma yaflam›nda esnekleflmeye yol
açan nedenlerden birisidir. Esnekleflme ile iflverenler; uluslararas› piyasa koflullar›-
na daha h›zl› uyup, ürettiklerini daha uygun fiyatlarla sunarak bu pazarlardan da-
ha büyük bir pay alabilmektedir. ‹flletmeleri arac›l›¤› ile ulusal ekonomiye aktar›-
lan bu zenginlik ise son ba¤lamda hem iflverenlerin hem de devletin daha çok is-
tihdam yaratacak yat›r›mlar yapabilmesini kolaylaflt›rmaktad›r. Konunun tart›fl›labi-
lir yönleri bulunmakla birlikte, ifl iliflkileri ve yaflam›nda esnekleflmenin istihdam
olanaklar›n› ço¤altaca¤› genelde kabul görmekte ve bu yaklafl›mlar›n devletler ta-
raf›ndan benimsenmesi ile sosyal politikalara da bu yönde ifllerlik kazand›r›lmak-
tad›r. Esneklik, özellikle iflveren kesimi taraf›ndan rekabet gücünü belirleyen bir
etken olarak kabul edilmektedir (Europe at work, http://www.cbi.org.uk). Ancak,
çal›flma yaflam›nda esnekleflmenin hem çal›flt›ranlar, hem sendikalar ve hem de
toplumsal yönden tafl›yabilece¤i sak›ncalar da vard›r. Bunlar›n gözard› edilmeme-
si gerekir. Bu nedenle, esnek ifl iliflkileri ve yaflam›n› düzenleyen hukuk kurallar›-
n›n, önceden kestirilebilecek olumsuzluklar› engelleyici yön ve biçimde yap›land›-
r›lmas› büyük önem tafl›r.

Türkiye’nin nufus art›fl oran› ne kadard›r? Bu oran, AB ülkeleri ortalamas› ile karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda nas›l bir özellikle karfl›lafl›l›r? 

‹flsizlik oranlar›n›n, e¤itim ve ö¤retim düzeyi yükseldikçe ço¤almas› nas›l aç›klanabilir? 

‹flsizlik sigortalar›n›n, tar›m kesiminde uygulanabilmesi neden güçtür?
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Sosyal politikalar›n, iflsizlikle savafl›m politikala-

r› içindeki yeri ve ifllevi nedir? 

• Ekonomi politikalar› ile birlikte ve uyumlu bi-
çimde sürdürülmesi gereken sosyal politikalar,
sorunun sosyal sak›ncalar›n› önleyebilece¤i gi-
bi, çözümüne de küçümsenemeyecek katk›lar
sa¤lar.

‹flsizlik, bireysel ve toplumsal yönden hangi olum-

suzluklar› beraberinde tafl›r?

• Gelir sa¤layabilecekleri bir iflte çal›flmalar›, birey-
lerin fiziksel ve sosyal yönden var olabilmeleri-
nin ön kofluludur.

• ‹flsizler, ulusal gelirin oluflumuna katk›da bulun-
madan, bölüflümüne ortak olurlar. 

• ‹flsizlik; kay›td›fl› isihdam› ve yeralt› ekonomisini
besler, endüstri iliflkileri ve sosyal güvenlik sis-
temlerini y›prat›r, çal›flma koflullar›n›n a¤›rlaflma-
s›na yol açar, engellilerin istihdam›n› engeller.

‹flsizli¤e karfl› korumay› öngören sosyal politika-

lar›n dayanaklar› nelerdir?

• Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›; dev-
letleri, vatandafllar›n› iflsizli¤e karfl› korumakla
yükümlü görür. Devletin bu alandaki görevleri,
sosyal hukuk devleti niteli¤ini kazanabilmeleri-
nin de bir gere¤idir.

‹flsizli¤e karfl› istihdam politikalar›n›n hangi

araçlardan yararlan›l›r?

• Nüfus politikalar›, tar›m politikalar›, yeni bilgi
ve beceriler kazand›rma programlar›, ifl bulma
hizmetleri, ifl yaratma politikalar›, ba¤›ms›z ça-
l›flmaya yönlendirme, iflsizlik sigortalar›, çal›fl-
ma hukuku kurallar›n›n iflsizlikle savafl›m yö-
nünde yap›land›r›lmas›, ifl iliflkileri ve yaflam›n-
da esnekleflme. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, ifl arayanlar ile iflgücü ge-
reksinimi duyanlar›n biraraya gelebilmelerini güçleflti-
ren etkenlerden biri de¤ildir?

a. Çal›flma koflullar›ndaki farkl›l›klar
b. ‹flgücü gereksinimlerindeki farkl›l›klar
c. Gelir düzeylerindeki farkl›l›klar 
d. Say›sal çokluklar›
e. Co¤rafi da¤›n›kl›klar›

2. ‹fl piyasas›nda arac›l›k hizmetleri hangi dönemde ve-
rilmeye bafllanm›flt›r?

a. Sanayi Devrimi’nin ard›ndan 
b. Yüzy›l›m›z›n bafllar›nda
c. 1. Dünya Savafl›’ndan sonra
d. 1929 Ekonomik Bunal›m›’n›n ard›ndan 
e. 2. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan

3. Çal›flma yaflam›nda esnekleflme, önce hangi alan›n-
da bafllad›?

a. ‹flyeri
b. Çal›flma süresi
c. Ücret
d. ‹fl iliflkisinin kurulmas›
e. Sosyal sigorta

4. Afla¤›dakilerden hangisi bir Sosyal Güvenlik Siste-
mi’nin primli arac›d›r?

a. Sosyal yard›mlar
b. Sosyal sigortalar
c. Sosyal hizmetler
d. Sosyal sübvansiyonlar
e. Sosyal koruma

5. ‹flsizlik sigortalar›n›n hangi ifllerde uygulanabilme-
si güçtür? 

a. Sanayi
b. Hizmet
c. A¤›r ve tehlikeli
d. Tar›m
e. Sürekli 

6. UÇÖ kararlar›nda, iflsizlik sigortas› ödene¤inin, si-
gortal›n›n primine esas al›nan son kazanc›n›n en az

yüzde kaç›n›n alt›nda olamayaca¤›n› öngörülmüfltür?
a. 25’inin
b. 40’›n›n
c. 45’inin
d. 50’sinin
e. 65’inin

7. ‹flsizli¤e karfl› koruma, hangi ilkenin bir gere¤idir?
a. Sosyal adalet ilkesinin
b. Hukuk devleti ilkesinin
c. Adil refah ilkesinin
d. Tarafs›z devlet ilkesinin
e. Sosyal devlet ilkesinin

8. ‹flsizlik sigortalar›, iflsizli¤i hangi nitelikte bir risk
olarak kabul eder?

a. Sosyal - Mesleki
b. Mesleki - Ekonomik
c. Fiziksel - Mesleki
d. Ekonomik - Fiziksel
e. Sosyo - Ekonomik

9. Afla¤›dakilerden hangisi iflsizlik sigortas›ndan yarar-
lanabilmenin bir koflulu de¤ildir?

a. ‹flsiz kalma nedeni
b. ‹fl önerisinin reddi
c. Hak edilme koflullar›n›n yerine getirilmesi 
d. Bekleme süresinin tamamlanmas›
e. Kalifyelik özelli¤i

10. Afla¤›dakilerden hangisi, ifl bulabilmenin kolaylaflt›-
r›lmas› do¤rultusunda ifllevi olan hukuki bir düzenle-
medir?

a. Feshi ihbar önelleri
b. K›dem tazminat›
c. Bildirimsiz fesih
d. Deneme süresi
e. Fazla süreli çal›flmalar

Kendimizi S›nayal›m
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659 Bin ‹flsize 800 Milyon YTL’lik Ödeme

‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndan, 30 Haziran 2006’ya kadar
iflsiz kalan 659 bin 111 kifliye 800 milyon 364 bin 374
YTL tutar›nda “iflsizlik ödene¤i” verildi. 
‹flsizlik Sigortas› Fonu verilerine göre, ilk ödene¤in ve-
rildi¤i Mart 2002’den 30 Haziran 2006’ya kadar geçen
sürede 4447 say›l› “‹flsizlik Sigortas› Yasas›” uyar›nca,
kendi kusuru olmaks›z›n iflini yitiren ve yasan›n arad›¤›
koflullara uygun iflsizlere toplam 800 milyon 364 bin
374 YTL tutar›nda iflsizlik ödemesi yap›ld›.
Bu dönemde iflsizlik ödene¤i alabilmek için Fon’a, 740
bin 106 kifli baflvurdu. Bunlardan 659 bin 111’i iflsizlik
ödene¤i almaya hak kazand›.

Fonda Yaklafl›k 21 Milyar YTL Birikti

Prim kesintilerinin Fon’a aktar›ld›¤› 1 Haziran 2000’den
30 Haziran 2006 tarihine kadar geçen sürede ise ‹flsizlik
Sigortas› Fonu’nun toplam gelirleri, 6 milyar 714 milyon
833 bin 253 YTL’si iflçi ve iflveren primi, 2 milyar 270
milyon 566 bin 520 YTL’si devlet katk›s›, 9 milyon 746
bin 947 YTL’si idari para cezas› ve 12 milyar 780 milyon
940 bin 280 YTL’si faiz geliri olmak üzere toplam 21
milyar 776 milyon 85 bin 991 YTL olarak gerçekleflti.
Bu dönemde Fon’un toplam varl›¤›n›n 956 milyon 427
bin YTL’sini iflsizlik sigortas› fonu, 4 milyon 268 bin
YTL’sini ücret garanti fonu giderleri oluflturdu. Ayr›ca 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren faiz gelirlerine uygulan-
maya bafllayan stopaj kesintileri de fonun giderleri ara-
s›nda yer al›yor. Fondan, bu tarihten 2006 Haziran ay›-
na kadar 13 milyon 951 bin YTL stopaj kesintisi oldu.
Böylece Fon’da 1 Haziran 2000’den 30 Haziran 2006 ta-
rihine kadar geçen sürede biriken miktar ise 20 milyar
801 milyon 439 bin 991 YTL olarak gerçekleflti.

Fonun Getirisi

‹flsizlik Sigortas› Fonu verilerine göre, toplam fon varl›-
¤›n›n yüzde 4.52’si mevduat, yüzde 4.09’u döviz cinsi
tahvil, yüzde 52.46’s› bono, yüzde 38.86’s› tahvil ve yüz-
de 0.08’i ise döviz tevdiat hesab›ndan olufluyor.
Fon’un 2006 y›l›n›n ilk alt› ayl›k getirisi ise yüzde 9.45
oran›nda olurken, ayn› dönemde ÜFE’deki art›fl yüzde
11.68, döviz sepetindeki de¤iflim ise yüzde 12.52 oldu.
Yine Fon’un 12 ayl›k getirisi yüzde 20.08 oran›nda ger-
çekleflirken ayn› dönemde ÜFE art›fl› yüzde 12.52, dö-
viz sepetindeki de¤iflim ise yüzde 21.81 oran›nda oldu.

Fondan Yararlanma

Fon’a, her ay çal›flan iflçinin brüt ücreti üzerinden iflçi
ve devlet yüzde 1’er, iflveren yüzde 2 olmak üzere top-
lam yüzde 4 oran›nda prim ödeniyor.
4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Yasas› uyar›nca, hizmet ak-
dinin sona ermesinden önceki son 3 y›l içinde en az
600 gün prim ödeyerek, son 120 günü sürekli çal›flm›fl,
kendi istek ve kusuru olmaks›z›n iflini kaybetmifl olan-
lardan 600 gün çal›flm›fl sigortal›lar 180 gün (6 ay), 900
gün çal›flm›fl sigortal›lar 240 gün (8 ay) ve 1080 gün ça-
l›flm›fl sigortal›lar 300 gün (10 ay) süre ile iflsizlik öde-
ne¤inden ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Okuma Parças›

Dünyan›n Üçte Biri ‹fl Ar›yor...
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’ne (ILO) göre, dünyadaki
iflgücünün üçte biri ya iflsiz ya da eksik istihdam edili-
yor. Önümüzdeki 10 y›lda ise 500 milyon kifliye ifl ge-
rekiyor. ILO taraf›ndan yay›nlanan “Dünya ‹stihdam Ra-
poru 2001”e göre, küresel istihdamda, hala derin bofl-
luklar bulunuyor. Rapora görefl tüm dünyadaki iflgücü-
nün üçte biri ya da 3 milyar kifli, ya aç›k iflsiz durumun-
da ya da ek ifl arama veya ailesini geçindirecek gelirden
daha az›na çal›flma anlam›nda eksik istihdam koflulla-
r›nda bulunuyor. ILO tahminlerine göre, 2000 y›l› so-
nunda aç›k iflsizlik oran› yaklafl›k 160 milyon ve bu ra-
kam, 1998 y›l›nda, Asya’da patlak veren mali kriz önce-
sindeki rakam›n, 20 milyon üzerinde. Geliflmekte olan
ülkelerde çok say›da yoksul insan küçük gelirleriyle k›t
kanaat gecinmeye çal›fl›rken, elveriflsiz ve sa¤l›ks›z ça-
l›flma koflullar›yla ifl güvencesinin olmamas›na da kat-
lanmak zorunda. ILO raporunda, dünya iflgücü piyas›n-
daki güçlüklere karfl›n, küresel istihdamda iyiflleflme
sa¤lamak için koflullar›n, bugün, yak›n geçmifltekine
göre daha elveriflli durumda buldu¤u belirtiliyor. Ancak
raporda, uzun dönem dikkate al›nd›¤›nda, tek bafl›na
ekonomik büyümenin 2010 y›l›nda iflgücüne yeni kat›-
lacak için 500 milyon yeni ifl yaratmas›n›n ve bu yolla,
bugünkü iflsizlik düzeyine yar› yar›ya azalt›lmas›n›n pek
mümkün olmad›¤› ifade ediliyor. Raporda, dünya iflgü-
cü piyasas›ndaki hedeflerin tutturulmas› için, iflgücü pi-
yasas›na iliflkin temel sorunlara çok daha fazla e¤ilmek,

Yaflam›n ‹çinden
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ayr›mc›l›¤› aflmak ve istihdam›, izlenen ekonomik poli-
tikalar›n daha merkezi bir hedefi konumuna getirmek
gerekti¤i belirtiliyor.

Bölgesel E¤ilimler
Rapora göre, ABD ve sanayileflmifl ülkelerde, giderek
daha çok say›da kifli ifl bulabilirken, iflsizlik Latin Ame-
rika ve Karayipler’de art›yor. Orta ve Do¤u Avrupa, Or-
ta Do¤u, Kuzey Afrika ve Sahra Güneyi Afrika ülkele-
rindeki iflsizlik yüksek düzeyini korurken, Çin’de, gitgi-
de daha çok ortaya ç›k›yor. Raporda, Pakistan’da, son
dönemdeki iyileflmelere karfl›n, aç›k iflsizli¤in artmakta
oldu¤u ve sürüp giden ekonomik durgunluk yüzün-
den, son 10 y›lda 20 milyon insan›n yoksulluk s›n›r›n›n
alt›na düfltü¤ü belirtiliyor. Çin’de, devletin elindeki ifl-
letmelerin yeniden yap›land›r›lmas›n›n sürdü¤ü kayde-
dilen raporda, 1990’lar›n bafl›nda, kamu iflletmelerinin
ülkedeki istihdam›n yüzde 16’s›n› sa¤lad›¤›, bu oran›n
bugün yüzde 13’e indi¤i ifade ediliyor. Buna karfl›n,
özel sektörde istihdam›n 1990 y›l›nda toplam istihdam
içindeki pay›n›n yüzde 1 oldu¤u, bu pay›n 1998’de yüz-
de 5’e ç›kt›¤› ifade edilen raporda, bu ülkedeki resmi
iflsizlik oran›n›n yüzde 3.1 olarak aç›kland›¤›, ancak,
kentsel iflsizlik için düzeltilmifl rakam›n, 1999’da yüzde
9.5 oldu¤u vurgulan›yor. Kuzey Afrika ve Orta Do¤u’da
iflsizli¤in hala zor bir sorun oldu¤ununa iflaret edilen
raporda, 1990’lar›n sonu itibariyle iflsizli¤in Cezayir’de
yüzde 29, Lübnan’da yüzde 9, Fas’da yüzde 22 ve M›-
s›r’da yüzde 8 oldu¤u tahmin ediliyor. Raporda, Latin
Amerika’da yüzde 9 ile 10 aras›ndaki ortalama iflsizlik
oranlar›n›n, 1990’lar›n ikinci yar›s›nda da sürdü¤ü, Ka-
rayip ülkelerinde ise iki haneli yüksek enflasyon ra-
kamlar›n›n, art›k “kural haline geldi¤i” ifade ediliyor.

‹fl Bulma Amac›yla Göç Art›yor
Raporda, kendi hesab›na çal›flanlar›n say›s›n›n, gele-
neksel istihdam kapsam›na girenlerden daha h›zl› bi-
çimde art›¤›, bununla birlikte, bu konumdakilerin, top-
lam istihdam içindeki pay›n›n, yüzde 12 gibi düflük bir
rakamda kald›¤› belirtiliyor. ABD’de kendi hesab›na
çal›flanlar›n pay›n›n yüzde 7 iken, ayn› pay›n ‹talya’da
yüzde 23, Türkiye ve Kore’de yüzde 25, Meskika’da da
yüzde 26 oldu¤u bildirilen raporda, yar› zamanl› ifllerin
toplam istihdam içindeki pay›n›n, 1990-1999 aras›nda
AB üyesi ülkelerde, yüzde 13’ten 16’ya ç›kt›¤› kaydedi-
liyor. Raporda, ifl bulma amac›yla göçün de artt›¤›na
iflaret edilerek, bu olgunun, ileri teknoloji iflçileri aç›-
s›ndan genellikle olumlu sonuçlar sa¤lad›¤›, ancak ya-
sa d›fl› yollardan ya da kaçak olarak baflka ülkelere gi-
denler için, ço¤u kez trajik sonuçlara yol açt›¤› da ifa-
de ediliyor.

1. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Bul-
ma ve ‹flgücü Sa¤lama Hizmetleri” bafll›¤› alt›n-
da verilen bilgilerden yararlan›n.

2. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Bul-
ma ve ‹flgücü Sa¤lama Hizmetleri” bafll›¤› alt›n-
da verilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl ‹liflki-
leri ve Yaflam›nda Esnekleflme” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

4. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Bul-
ma ve ‹flgücü Sa¤lama Hizmetleri” bafll›¤› alt›n-
da verilen bilgilerden yararlan›n.

5. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹flsizlik
Sigortalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

6. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹flsizlik
Sigortalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

7. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹flsizli¤e
Karfli Korunmay› Öngören Sosyal Politikalar›n
Dayanaklar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

8. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹flsizlik
Sigortalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

9. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹flsizlik
Sigortalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

10. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Hu-
kuku Kurallar›n›n ‹flsizlikle Savafl›m Yönünde
Yap›land›r›lmas›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

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

‹zlenilen sosyal politikalarla iflsizlik sorunu çözülemez.
Ancak, sorunun sosyal yönden sak›ncalar› önlenmeye
çal›fl›l›r. 

S›ra Sizde 2

‹flsizlik sorunu e¤er kronikleflirse, iflsizlik sigortas› prim-
leri azal›rken, sigorta ödenekleri ço¤alacak ve sosyal si-
gorta kurumunun finansman dengesi bozulacakt›r.

S›ra Sizde 3

Kay›td›fl› ekonominin ço¤al›fl›, çal›flanlar aras›ndaki da-
yan›flma duygusunu azalt›p, örgütlenebilme olanaklar›-
n› engelleyecektir. Bu durum, sendikalar›n güçlerini yi-
tirmelerine ve endüstri iliflkileri sistemi içinde etkin bi-
çimde yer alabilmelerini güçlefltirecektir.

S›ra Sizde 4

Türkiye, Avrupada nüfusu en h›zl› ço¤alan ülkedir. Nü-
fus de¤ifliminde AB ortalamas› % -0.1 dir. Türkiye’de
y›ll›k nüfus ço¤alma h›z› % 1.2 dir. Ülkemizde do¤um
oran›, % 21.0 d›r. Bunlar, aday ülkelerde dahil tüm AB
ülkeleri içindeki en yüksek oranlard›r.

S›ra Sizde 5

Bu durum kan›m›zca, kurulu e¤itim ve ö¤retim sistemi
ile iflleyiflindeki aksakl›klar› do¤rular.

S›ra Sizde 6

Tar›m kesiminde çal›flanlar›n büyük bölümü küçük çift-
çi aileleridir. Çal›flanlar hem iflveren ve hem de iflçi ni-
teli¤ini birlikte tafl›rlar. Y›l›n ve hatta günlerin belirli dö-
nemlerinde çal›fl›l›p, belirli dönemlerinde çal›fl›lmaz. Si-
gorta primlerine ölçüt olan ücretler, tar›m kesiminde
bazen parasal de¤il ayni nitelik de tafl›yabilir. 
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‹fl ve Dinlenme Süreleri

‹fl süresi kavram›; fazla çal›flma süreleri, gece dönemlerinde yap›lan çal›flmalar,
tatil günleri, izin dönemleri gibi konular› da kapsar. ‹fl süreleri salt ücret düzeyini
belirleyen bir gösterge olarak önem tafl›maz. Konu iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤inden
iflsizli¤e dek uzanan, baflka çal›flma alanlar› ile de do¤rudan ilgilidir. 

Önceki ünite metinlerinde verilen bilgilerden de hat›rlanaca¤› gibi, ifl süreleri
sosyal politikalar›n ilk konular›ndan birisi olmufltur. Bir çok ülkede ifl iliflkileri ve
yaflam›n› düzenleyen kurallarla önce, günlük ifl süreleri çocuk ve kad›n iflçiler yö-
nünden s›n›rland›r›lm›fl, daha sonra da yetiflkin erkek iflgücünün bu çerçevede ko-
runmas›n› hedefleyen hukuki düzenlemelere ifllerlik kazand›r›lm›flt›r.

Bu ünitede önce ifl süresi kavram› aç›klanarak, ifl süresi yönünden koruman›n
nedenleri ve uluslararas› dayanaklar› üzerinde durulacakt›r. Daha sonra da, ifl
süresinin gün içindeki uzunlu¤u ve yeri ele al›nacakt›r. Ünite; dinlenme süreleri
kapsam›nda, tatil ve izin dönemleri konusunda verilecek bilgilerle sonlanacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›layabileceksiniz:

‹fl süresi denilince neyi anlamak gerekir? ‹fl süresi yönünden korunma gerek-
sinimi hangi nedenlere ortaya ç›kar ve hangi gerekçelere dayan›r?
Sosyal politikalarla iflgörenlerin, ifl süreleri bak›m›ndan hangi yön ve biçim-
de korunmalar› öngörülür? 
‹fl sürelerine iliflkin düzenlemeler, esnek çal›flma biçimleri yönünden nas›l
bir anlam tafl›r? 
Sosyal politikalarla iflgörenlerin, dinlenme süreleri bak›m›ndan hangi yön
ve biçimde korunmalar› öngörülür? 

7
Salvador Dali (1931). Museum of Modern Art, New York, USA.
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• ‹fi SÜRES‹ KAVRAMI
• ‹fi SÜRES‹ YÖNÜNDEN KORUMANIN NEDENLER‹, DAYANAKLARI VE ÇERÇEVES‹

• ‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Nedenleri
• ‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Dayanaklar›
• ‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Çerçevesi

• ‹fi SÜRES‹N‹N UZUNLU⁄U VE GÜN ‹Ç‹NDEK‹ YER‹
• ‹fl Süresinin Uzunlu¤u
• ‹fl Süresinin Gün ‹çindeki Yeri
• Esnek ‹fl Süreleri

• D‹NLENME SÜRELER‹
• Tatiller
• Y›ll›k ‹zin

Örnek Olay

‹fl ve Bofl Zaman
Modern zamanlar s›ras›nda, bütün sanayi toplumlar› ve hatta geliflmekte olan ül-
keler, iflgünü ve ifl haftas› sürelerindeki azalma nedeniyle, ifl d›fl›ndaki serbest za-
man süresinde kayda de¤er bir ço¤al›fl gözlenir. Bofl zaman endüstrileri, sanayi
uluslar› ekonomilerinin di¤er sektörlerininkini aflan büyüme oranlar›yla, devasa,
belli bafll› endüstriler haline gelmifltir. Turizme, dinlenceye, spora, tatile, oyuna,
hobilere, el sanatlar›na, e¤lenceye ve zevklere harcanan para ço¤u ülkenin tüke-
tim modellerinde önemli bir etkendir. Bofl zaman bir zamanlar zenginlere özgü
bir aland›, oysa ki, flimdi tipik bir tam zamanl› çal›flan iflçi ya da memurun ifl d›-
fl› zaman›, ücretli çal›flma süresini aflmaktad›r.

Tarih boyunca -Aristo’yla bafllay›p Fourier, Saint-Simon ve Marx üstünden,
Tilgher ve e Grazia gibi ça¤dafl düflünürlere kadar gelerek- bofl zaman, farkl› alan-
lardaki geliflmeler için bir araç olarak görülegelmifltir. Bununla birlikte, bofl zama-
n›n yarat›m› yine de ifle ve ekonomik etkinli¤e ba¤l›d›r.

Kaynak: Yukar›daki metin, Applebaum’un (1992, s: 554-559). The Concept of
Work, adl› yap›t›ndan al›nm›flt›r.
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Anahtar Kavramlar
• ‹fl Süresi
• Çal›flma Süresi
• Gece Dönemlerinde Çal›flma
• Fazla Çal›flma
• Dinlenme Süresi

• Hafta Tatili
• Genel Tatil Günleri
• Y›ll›k (Ücretli) ‹zin
• Esnek Çal›flma

‹çindekiler



‹fi SÜRES‹ KAVRAMI
Çal›flma süresi, genel anlamda ekonomik bir faaliyet için kullan›lan zaman› ifade
eder. ‹fl süresi ise, ifl iliflkisinden kaynaklanan hukuki bir anlam tafl›r. Genel olarak
‹fl süresini; iflgörenin, ifl sözleflmesinden ya da statü hukuku kurallar›ndan kay-
naklanan ifl görme borcunu çal›flt›rana ba¤l› (tâbi) olarak çal›flarak, yerine getirdi-
¤i (ifa etti¤i) süre olarak ifade edebiliriz. ‹flgörenin yanl›z ifli bafl›nda geçirdi¤i de-
¤il, yürürlükteki hukuki düzenlemelerle çizilmifl s›n›rlar çerçevesinde geçirmifl sa-
y›ld›¤› süreler de ifl süresi kapsam›nda irdelenir. Bu nedenle iflgören, iflgücünü sü-
rekli ifli bafl›nda geçirerek iflverene sunmam›fl bile olsa, ulusal mevzuat hükümle-
riyle getirilmifl olan koflullara ba¤l› olarak, ifl görme borcunu yerine getirmifl say›l›r.

‹fl bafl›nda geçirilmifl say›lan süreler, uluslararas› normlar çerçevesinde afla¤›da-
ki biçimde s›raland›r›labilir:

• Yer ve su alt›nda sürdürülen ifllerde, as›l çal›flma yerlerine ulafl›l›ncaya dek
geçen ve ifl bitiminde de ç›k›fl için harcan›lan,

• Köprü, tünel, baraj, yol, inflaat inflaat› gibi yerleflim merkezlerinden uzakta
ve normal koflullar alt›nda ulaflabilme olana¤› bulunmayan iflyerlerine, ifl-
görenlerin topluca götürülüp getirilmeleri halinde yolda geçirilen,

• ‹flgörenin, iflyerinde ve ifli bafl›nda olmas›na karfl›n, yapaca¤› iflin ç›kmas›n›
bekleyerek geçirilen,

• ‹flgörenlerin, iflverence verilen baflka bir ifl ya da görevi yerine getirmek üze-
re çal›flt›klar› ve yolda geçirilen ve

• Emzikli kad›nlara, iflyerlerinde çocuklar›n› emzirmeleri için verilen süreler.

‹fi SÜRES‹ YÖNÜNDEN KORUMANIN NEDENLER‹,
DAYANAKLARI VE ÇERÇEVES‹
Önce, ifl sürelerinin sosyal politikalara neden konu oldu¤u sorusunun yan›tlar›n›
verelim. Daha sonra da, ifl süresi yönünden koruman›n temel ilke ve kurallar›n› ya-
ratan kaynaklara de¤inerek, öngörülen koruma rejiminin çerçevesini çizelim.

‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Nedenleri
‹fl süresi, zamana day›l› ücret sistemlerinin geçerli oldu¤u ortamlarda iflgörenin üc-
ret gelirini do¤rudan etkileyen bir göstergedir. Bu özelli¤i nedeniyle iflletme gider-
lerini ya da bir baflka deyiflle iflverenin kar›n› etkiler. ‹fl süreleri, dinlenme sürele-
rini de belirler. ‹flgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden de ayr› bir önem tafl›r. 

Gere¤inden uzun tutulan ifl süreleri iflgörenleri yorar, ifle olan ilgiyi, ifl motivas-
yonunu ve verimlili¤i azalt›r. Bu koflullar özellikle özen ve uzmanl›k gerektiren ifl-
lerde, üretilen mal ya da hizmetlerin kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayr›ca, ge-
re¤inden uzun tutulan ifl sürelerinin, çal›flanlar›n serbest, bofl zamanlar›n›, aile ve
sosyal yaflama kat›l›mlar›n› s›n›rland›raca¤› da aç›kt›r. Gere¤inden k›sa tutulmufl ifl
sürelerinin de, hem iflgörenler ve hem de iflverenler yönünden baz› olumsuzlukla-
r› bulunur. Ücret gelirlerinin azalmas›na yol açar. ‹flgücü ve buna ba¤l› olarak ürün
ve hizmet maliyetleri yükselir. Çal›flanlar›n iflyeri ile olan iliflkileri, ifle olan konsant-
rasyonlar› zay›flar. Verimlilik ve çal›flanlar aras›ndaki dayan›flma duygusu azal›r.
Aylakl›¤›n getirece¤i sak›ncalar ile karfl›lafl›l›r. 

Yukar›da özeltenerek ifade edilen olumsuzluklar sadece örneklendirildi¤i gibi
iflgörenler ve iflletmeler yönünden de¤il, toplumsal yönden de geçerlidir. Uzun sü-
reli çal›flt›rma iflsizlik oranlar›n›n yükselmesine yol açar. ‹fl uyuflmazl›klar›n› ço¤al-
tabilir. Bu olumsuzluklar özellikle çocuk, genç ve kad›nlar›n sa¤l›¤› ve ifl güvenli-
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‹fl Süresi: ‹flverenin,
iflgörenin iflgücünden
yararlanma süresidir.



¤i aç›s›ndan daha da önem kazan›r. Gere¤inden k›sa tutulmufl ifl süreleri, ülke ge-
nelinde fiyatlar›n yükselmesine yol açar, Kaynaklardan yeterince yararlan›lamaz.
Üretim düzeyi azal›r. Bu nedenlerle çal›flanlar›n ifl süreleri yönünden korunmas›,
ulusal ve uluslararas› sosyal politikalar›n do¤rudan ilgi alan›na girer. 

‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Dayanaklar›
Öncelikle ifade edilmesi gerekir ki, çal›flanlar› ifl ve dinlenme süreleri yönünden
korumak, devletin benimsemifl oldu¤u sosyal devlet ilkesinin bir gere¤idir. Çünkü
ifl ve dinlenme süreleri yönünden korunmak, iflgörenler için bir hakt›r. ‹flgören ça-
l›flarak iflveren karfl›s›ndaki ifl görme yükümlülü¤ünü nas›l yerine getiriyorsa, Dev-
let de iflgörenlerin ifl ve dinleme süreleri yönünden korunmalar›n› güvence almak-
la yükümlüdür. Bu nedenle de, izleyece¤i sosyal politikalarla iflgörenlerin bu ba¤-
lamda korunmas›, devletin görev alan›na girer ve pek çok ülkede anayasa hüküm-
leri ile de güvence alt›na al›n›r. T.C. Anayasas›’n›n 18. maddesindeki “Hiç kimse
zorla çal›flt›r›lamaz. Angarya yasakt›r.” ve 50. maddesindeki “Dinlenmek, çal›flanla-
r›n hakk›d›r. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli y›ll›k izin haklar› ve flartlar› ka-
nunla düzenlenir.” hükümleri ile ülkemizde bu alanda kurulu koruma rejiminin
hukuki s›n›rlar›n› çizilmifltir.

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 24. maddesi “Herkesin dinlenmeye, e¤-
lenmeye, özellikle çal›flma süresinin uygun ölçüde s›n›rland›r›lmas›na ve belirli dö-
nemlerinde ücretli izne ç›kmaya hakk› vard›r” denmektedir. Bu ifadelerden yola ç›-
karak, tatil ve izin dönemlerinde çal›flmayarak dinlenmenin de, tüm ba¤›ml› statü-
ler alt›nda çal›flanlar için bir hak olarak kabul edildi¤ini söyleyebiliriz. Madde met-
ni özenle okunacak olursa, izinlere ücretli bir nitelik de kazand›r›ld›¤› görülür. ‹fl
ve dinlenme sürelerinin, çal›flanlar›n yararlar› göz ard› edilmeden, ulusal sosyal
politikalar›n uygun gördü¤ü bir çerçevede, mevzuat hükümleriyle düzenlenmesi
gere¤ine de yine ayn› bildirge hükümlerinde dikkat çekilmektedir. 

Konu, UÇÖ’nün, yasama çal›flmalar›nda daha da genifl bir yer tutar. ‹fl ve din-
lenme sürelerine iliflkin farkl› kesimlerin koflullar› göz önünde tutularak getirilen
ilkeler ve normlar, Örgüt’ün çeflitli sözleflme ve tavsiye kararlar›nda yer alm›flt›r.

UÇÖ’nün 1919 y›l›nda kabul etti¤i 1 say›l›, Çal›flma Süreleri (Sanayi Kesimi) ad-
l› ilk sözleflmesi ile bu alanda baz› ilke ve normlar getirilmifltir. 1930 y›l›nda ise ka-
bul edilen 30 say›l› Çal›flma Süreleri (Ticaret ve Büro iflleri) Sözleflmesi ile hizmet
kesimi de kapsama al›narak uygulama alan› geniflletilmifltir. Örgüt’ün, ifllerin nite-
li¤i ve yürütüm koflullar›n› göz önünde bulundurarak denizlerde, maden ocakla-
r›nda sürdürülen ifller, bay›nd›rl›k ve tar›m iflleri, flifle ve cam sanayii, karayolu ta-
fl›mac›l›¤› gibi baz› özel alanlarda ifl ve dinlenme süreleri ile ilgili hükümler 4, 6,
14, 20, 29, 31, 41, 43, 46, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 67, 72, 76, 79, 89, 90, 91, 94, 101,
105, 106, 109, 132, 153, 175, 180 say›l› baflka sözleflme ve tavsiye kararlar›nda da yer
almaktad›r. Ayr›ca, yeri geldi¤inde de¤inilecek olan baz› sözleflme kararlar›nda, ifl
ve dinlenme sürelerine iliflkin olarak çocuklar, gençler ve kad›nlar için getirilmifl
daha özel ilke ve kurallara da yer verilmifltir. Türkiye, UÇÖ’nün yukar›da de¤ini-
len sözleflmelerinden yaln›zca 14 say›l› sanayide hafta tatile yap›lmas›n› öngören
14 say›l› Sözleflmeyi onaylam›flt›r.

Yukar›da özetleyerek ifade etti¤imiz sosyal politikalar›n kaynaklar›, ifl ve din-
lenme süreleri yönünden sosyal koruman›n ulusal ve uluslararas› dayanaklar›n›
oluflturur.
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‹fl Süresi Yönünden Koruman›n Çerçevesi
Ancak konuyu ayr› bafll›klar alt›nda ele al›p, aç›klamaya geçmeden önce, metinde
kullan›lacak ifl süresi ve dinlenme süreleri ifadeleri ile ilgili bir hat›rlatman›n yap›l-
mas› gerekir. fiöyle ki, ifl ve dinlenme sürelerine iliflkin aç›klanacak düzenlemeler
iflyerleri ile de¤il, iflyerlerinde çal›flanlar ile ilgilidir. Bir baflka deyiflle, bir iflyerle-
rinde faaliyet, farkl› postalardan yararlan›larak, vard›yalarla tüm gün ve hatta ge-
ce dönemlerinde kesintisiz olarak 24 saat sürebilir (Bak›n›z fiekil 7.1). Bu nedenle
ifl süresi, bir iflyerinde faaliyetin sürdü¤ü dönemi de¤il, çal›flanlar›n o iflyerinde ça-
l›flt›r›lacaklar› süreyi ifade eder.

Gençler, kad›nlar ve sakatlar›n ifl süreleri yönünden korunmas›na iliflkin konu-
lar, bu kiflileri konu alan ünite metinlerinde ifllenecektir. Çal›flma yaflam›nda var
olan çok say›da ifl, özellikleri ve yürütüm koflullar› ile birlikte düflünülecek olursa,
konunun bu denli genifl bir çerçevede irdelenebilmesindeki güçlük kolayca farke-
dilir. Bu nedenle ifl ve dinlenme sürelerine iliflkin düzenlemeler, ifllerin yürütüm
koflullar›na göre özel ya da sektörel ba¤lamda de¤il, genel bir yaklafl›mla ele al›na-
rak ifllenecektir.

‹flçi statüsüyle çal›flanlar›n ifl süreleri, bireysel ya da toplu sözleflmeler yoluyla,
yürürlükte bulunan hukuki düzenlemelerle getirilmifl olan hükümler çerçevesinde
saptan›r. Kamu görevlilerinin ifl süreleri ise ba¤l› olduklar› statü hukukunun kural-
lar›nca belirlenir. 

‹fl ve dinlenme süreleri aras›nda, çal›flma yaflam›n›n taraflar› için uygun, denge-
li bir da¤›l›m›n olmas› gerekir. Bu dengenin korunarak, bozulmamas› sosyal poli-
tikalar›n bu ba¤lamdaki hedefini oluflturur. Bu çerçevede sosyal politikalar iflgö-
renlerin ifl süresinin uzunlu¤u, gün içindeki yeri ve dinlenme sürelerinin uzunlu-
¤u yönünden korunmas›n› öngörür. Sosyal politikalar›n bu konulardaki ilke ve ku-
rallar›n› ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak aç›klayal›m.
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Türkiye’de ifl süreleri ile ilgili yürülükte bulunan hukuki düzenlemeleri, ‹fl Hukuku kitap-
lar›n›n ilgili bölümlerinden okuyarak ö¤renebilirsiniz. Bu konuda daha da ayr›nt›l› bilgi-
ler edinmek isterseniz, Ar›c›’n›n (1992) Çal›flma Sürelerinin Hukuki Geliflimi ve Yeter-
lili¤i Aç›s›ndan 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nda Çal›flma Süreleri adl› kitab›ndan
yararlanabilirsiniz.

Bir iflyeri kesintisiz olarak günde en çok kaç saat faaliyette bulunabilir?

‹fi SÜRES‹N‹N UZUNLU⁄U VE GÜN ‹Ç‹NDEK‹ YER‹
Önce ifl süresinin uzunlu¤u, daha sonra da gün içindeki yeri üzerinde dural›m. 

‹fl Süresinin Uzunlu¤u
Çal›flma yaflam›n›n ola¤an koflullar› gözönünde tutularak, ifl iliflkisinin taraflar› ara-
s›nda sözleflmelerle ya da statü hukukunun kurallar›nca belirlenmifl olan çal›flma
süresine normal ifl süresi denilir. Bazen piyasalar›n ya da iflletmelerin koflullar›,
bazen sürdürülen iflin özellikleri, bazen de do¤abilecek ola¤and›fl› nedenler, iflgö-
renlerin belirlenen normal ifl süresinden daha k›sa ya da daha uzun sürelerle ça-
l›flt›r›lmalar›n› zorunlu k›labilir. Bu gereksinim, ola¤an koflullar alt›nda geçerli ifl
sürelerinin d›fl›nda, daha k›sa ya da daha uzun süreli çal›flmalar›n da hukuken
meflrulaflt›r›lmas›n› gerektirir. Böyle bir yaklafl›mla; normal olarak nitelendirilen-
den daha k›sa tutulan çal›flma süreleri, normal ifl süresinden daha k›sa süreli ça-
l›flma, uzun olan ifl süreleri ise normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flma
olarak adland›r›l›r. 

Konuyu, bu terminolojik ayr›mlaflt›rmadan hareket ederek, biraz daha ayr›nt›l›
biçimde sorgulayal›m.

Normal ‹fl Süresi
Gere¤inden k›sa ya da uzun tutulan ifl süreleri, önceden de¤inildi¤i üzere hem ça-
l›flanlar, hem iflverenler ve hem de toplumsal yönden olumsuzluklar tafl›r. Bu ne-
denle normal olarak nitelendirilebilecek ifl süresinin hangi uzunlukta olaca¤› so-
rusuna, öncelikle yan›t verilmelidir. Ancak böyle bir yan›t aran›rken, süre uzunlu-
¤unu hem günlük ve hem de haftal›k olarak irdelemek gerekir. Çünkü haftal›k ifl
süresinin, haftan›n çal›fl›lan günlerine eflit olarak da¤›t›lmas› gerekir. Bu hesapla-
ma biçimi dilimizde yeknesakl›k olarak ifade edilen ve uluslararas› normlarca da
öngörülen genel bir ilkenin gere¤idir. Günlük normal ifl süresi, haftal›k normal ifl
süresinin haftan›n çal›fl›lan gün say›s›na bölünmesiyle bulunur. Bu nedenle gün-
lük normal ifl süresi uzunlu¤una iliflkin bir de¤erlendirme yap›l›rken, haftal›k ça-
l›flma süresi uzunlu¤u ile haftan›n çal›fl›lan günlerinin say›lar›n›n da gözönünde
tutulmas› gerekecektir. 

Sanayi devriminin yaflan›ld›¤› dönemlerde, neredeyse 20 saate yaklaflan günlük
ifl süreleri, günümüze dek süregelen dönem içinde yavafl ve ancak sürekli biçim-
de azalm›flt›r. Teknolojik geliflmeler, sendikal mücadeleler, çal›flma koflullar›n›n
iyilefltirilmesine yönelik ulusal ve uluslararas› sosyal politikalar bu azalma süreçini
sürekli uyarm›flt›r. Günümüzde, 5 günlük bir çal›flma haftas› çerçevesinde; günde
8, haftada 40 saatlik bir ifl süresinin, çal›flma yaflam›n›n taraflar› yönünden normal
(optimal, en uygun) oldu¤u kabul edilmektedir. 
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‹fl Sürelerinde Yeknesakl›k:
Haftal›k ifl süresinin,
haftan›n çal›fl›lan günlerine
eflit olarak da¤›t›lmas›d›r.

Normal ‹fl Süresi: Çal›flma
yaflam›n›n taraflar› için en
uygun olan günlük ve
haftal›k ifl süresi
uzunlu¤udur.
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Çeflitli ülkelerdeki uygulamalar da bu yönde bir de¤erlendirmeyi do¤rular. Hat-
ta; baz› Bat› Avrupa ve ‹skandinav ülkelerinde normal günlük çal›flma sürelerinin
uzunlu¤u, yukar›da belirtilen ortalaman›n da alt›ndad›r. ‹statistik bilgilerden, Avru-
pa Birli¤i’ne üye ülkelerde toplu pazarl›k kapsam›nda yer alan tam zamanl› çal›-
flanlar›n haftal›k normal ifl sürelerinin 2001 y›l› itibariyle ortalama 38.2 saat oldu¤u-
nu ö¤reniyoruz. Bu süre, Yunanistan da ortalaman›n biraz üzerinde 40 saat, Fran-
sa da ise ortalaman›n hayli alt›nda 35 saattir. Haftal›k normal ifl süresi uzunlu¤u Ja-
ponya’da 39.2 saat, ABD de ise 42.8 saattir (Industrial Relations in The EU, Japan
and USA, 2001,http://www.erro.eurofound.ie/2002/12/feature/TN212101(13.03.
2003)F.html. s.6-7).

Günlük ve haftal›k ifl süresi uzunlu¤unun, ülkelerin sosyo-kültürel yap›s› ve ko-
flullar› ile sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeylerine göre farkl›l›klar gösterece¤i
aç›kt›r. Çeflitli ülkelerdeki uygulamalara bak›ld›¤› zaman, bu alandaki farkl›l›klar›-
n›n ülkelerin ekonomik geliflmifllik düzeyleri ya da sistemleri ile do¤rudan ba¤lan-
t›l› olmad›¤› da gözlenir. Örne¤in; Güney Asya, Pasifik ve Güney Amerika ülkele-
ri ile ‹srail ya da sosyalist ülkelerde haftal›k normal ifl süresi uzunlu¤u 40 saati afl-
makta ve hatta 50 saate yaklaflmaktad›r.

UÇÖ, 1919 y›l›nda onaylad›¤› 1 numaral› Sözleflme ile sanayi kesiminde nor-
mal ifl süresini günde 8, haftada 48 saat olarak belirlemifltir. Taraflar aralar›nda an-
laflm›fl olsalar bile, bu sürenin afl›lamayaca¤› yine ayn› Sözleflme metninde hükme
ba¤lan›lm›flt›r. Örgüt’ün, daha sonra onaylad›¤› 30 say›l› Sözleflme bu süreleri, ti-
caret ve hizmet kesimleri için de aynen geçerli k›l›nm›flt›r. Sözleflme, haftal›k ifl sü-
resinin düzenlenme biçimine bak›lmaks›z›n, normal ifl sürelerinin günde 10 saati
aflamayaca¤›n› da ayr›ca öngörmüfltür. Örgüt, daha sonra onaylad›¤› sözleflmeler-
le, önceden kabul etti¤i normal ifl süresi uzunluklar›n› daha da k›saltm›flt›r. Nite-
kim normal haftal›k ifl süresi kamu kesiminde ifl sürelerinin düzenlenmesine ilifl-
kin 51 say›l› Sözleflmeyle 42, dokuma kesiminde ifl sürelerinin düzenlenmesine
iliflkin 61 say›l› Sözleflmeyle de 40 saate indirilmifltir. Karayolu tafl›mac›l›¤›nda ise
67 say›l› Sözleflme ile günlük normal ifl süreleri 8 saat ile s›n›rland›r›larak, haftal›k
ifl süresinin 48 saati aflamayaca¤› hükme ba¤lan›lm›flt›. Örgüt, 47 say›l› Sözleflme
ile haftal›k normal ifl süresi uzunlu¤unu, genel bir çerçevede 40 saat olarak belir-
lemifltir. UÇÖ, 116 say›l› Tavsiye karar›nda ise, haftal›k normal ifl süresi uzunlu¤u
48 saati aflan üye ülkelere, günlük ve haftal›k normal ifl sürelerini azaltmalar›n›
önermifltir. 

Normal günlük ya da haftal›k ifl sürelerinin üst s›n›r›; getirilmifl olan uluslara-
ras› normlar afl›lmama kofluluyla ve ülkeye özgü nitelikler gözard› edilmeden
ulusal mevzuatlarla belirlenir. Böylece, normal ifl sürelerinin günlük ve haftal›k
uzunluklar›, ulusal mevzuatlar arac›l›¤› ile bir tavan konularak güvence alt›na al›-
n›r. Günlük ve haftal›k ifl süreleri, ulusal mevzuatlar›n öngördü¤ü bu s›n›r›n üze-
rinde saptan›larak uygulanamaz. Ancak taraflar›n anlaflmalar›na ba¤l› olarak, ör-
ne¤in toplu pazarl›k yolu ile bu sürelerin daha k›sa tutularak belirlenebilmesi ola-
na¤› her zaman bulunur. Günlük normal ifl sürelerini belirleyen hukuki düzenle-
meler, normalden daha uzun ve k›sa süreli çal›flmalar›n da tan›mlanmas›nda öl-
çüt olur.
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Normal ‹fl Süresinden Daha K›sa Süreli Çal›flma
Çal›flma yaflam›nda sürdürülen ifllerin özellikleri ya da yürütüm koflullar› aras›nda
farkl›l›klar›n bulundu¤u daha öncede vurgulanm›flt›. Baz› ifllerde çal›flanlar için uy-
gun oldu¤u varsay›lan normal günlük ifl süresi, baflka ifllerde çal›flanlar yönünden
gere¤inden daha uzun kalabilir. Örne¤in; nükleer santraller, su alt›nda, kimya ifl-
kolunda sürdürülen ifllerde, normal ifl süresinden daha k›sa sürelerle çal›fl›lmas›
gerekir. Bu tür ifller için normal ifl süreleri, genelde normal olarak kabul edilmifl
olan ifl sürelerinden daha k›sa tutularak hukuki güvence alt›na al›n›r. 

Ancak düflünülecek olursa, normal ifl süresinden daha k›sa tutulmufl sürelerle
çal›fl›lmas› gereken ifller aras›nda da ifllerin özellikleri ya da yürütüm koflullar›ndan
kaynaklanan farkl›l›klar›n bulundu¤u görülür. Örne¤in; su alt›nda bas›nçl› hava
iflinde, radyasyon sak›ncas› bulunan, civa, kurflun, fosfor vb. zehirli, patlay›c›,
tozlu ham, ara ya da yar› mamül maddelerle çal›fl›lan ifllerde normal günlük ifl sü-
releri günde 2 saat kadar inebilmektedir. Bu ba¤lamda geçerli olabilecek ortak bir
standart yaratabilmek çok güç ve hatta olanaks›zd›r. Bu nedenle de günlük normal
ifl sürelerinin, bu gibi ifllerin ve yürütüm koflullar›n›n özellikleri göz önünde bulun-
durularak, ayr› ayr› belirlenerek, listelenmesi gerekir. 

Bu konuda, ulusal düzeyde sürdürülecek çal›flmalar›n sonuçlar›ndan yararlana-
bilmek güçtür. Çünkü bu tür araflt›rmalar bir ülkenin tek bafl›na üstesinden gele-
meyece¤i kadar pahal›d›r. ‹leri teknoloji, donan›m, birikim ve kalifiye insan gücü-
nü gerektirir. Dahas› önceden kestirilemeyen yeni özelliklerin ve koflullar›n yarat-
t›¤› sak›ncalarla sürekli karfl›lafl›labilmekte ve bu geliflmeler, gecikilmeksizin yap›l-
mas› gereken h›zl› ve önemli de¤ifliklikleri zorunlu k›lmaktad›r. Bu nedenlerle hu-
kuki düzenlemeler yap›land›r›l›rken, bu alanda görev yapan uluslararas› kurum ve
kurulufllar›n çal›flmalar›ndan yararlanmak, ulusal sosyal politikalar aç›s›ndan hem
en pratik ve hem de en rasyonel yoldur.

UÇÖ’ de bu yönde bir yaklafl›mla, baz› ifller için ifl sürelerinin daha k›sa tutul-
mas›n› öngörür. Örne¤in; 46 say›l› Sözleflme ile maden kesiminde normal ifl süre-
sinin günde 7.45 saati aflamayaca¤› hükme ba¤lan›lm›fl, 43 say›l› Sözleflme ile de
flifle ve cam sanayinde normal ifl süresinin haftada 42 saati aflamayaca¤› kabul
edilmifltir. 

Normal ‹fl Süresinden Daha Uzun Süreli Çal›flma
Baz› koflullar iflgörenlerin, hukuki düzenlemelerle öngörülmüfl olan normal ifl sü-
resinden daha uzun süre ile çal›flmalar›n› gerektirebilir. Günlük normal ifl süresini
aflan çal›flmalar, uygulamalarda fazla (süreli) çal›flma, fazla mesai olarak da ifa-
de edilmektedir. UÇÖ de, 30 say›l› Sözleflme ve 116 say›l› Tavsiye kararlar›nda nor-
mal ifl sürelerinin, istisnai olarak afl›labilece¤ini kabul etmifltir. Düflünülebilece¤i
üzere, normal ifl süresinden daha uzun süre ile çal›fl›lmas›n›n, ancak normal say›l-
mayan bir nedenle yap›lmas› gerekir. Böyle bir neden ise ya bir zorunlulu¤a ya da
ola¤and›fl›l›¤a dayal› olmal›d›r. Zorunluluk bazen dönemsel önemli ve özel bir ge-
reksinimden de kaynaklanabilir.

Örne¤in; büyük ölçekli bir sipariflin tamamlanarak, sevk edilebilmesi için ka-
bul edilebilir bir dönem boyunca iflçiler, iflyerinde uygulanan normal ifl süresin-
den daha uzun süre ile çal›flt›r›labilirler. ‹flletmeyi u¤rayabilece¤i büyük bir zarar-
dan kurtarmak, bu yönde bir uygulaman›n zorunlu nedeni olarak kabul edilebi-
lir. Bu örne¤i iflletme faaliyetlerinin çeflitlili¤ini ve özelliklerini göz önüne alarak
çeflitlendirebiliriz.
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Fazla (Süreli) Çal›flma:
Normal olarak nitelendirilen
ifl süresinden daha uzun
süreli çal›flmad›r.



Bir iflyerinde normal günlük ifl süresinin dolmas›na k›sa bir süre kala, yürüyen
bant sisteminde, bir sonraki günde iflletme faaliyetlerini önemli ölçüde aksatarak
zarara sokacak teknik bir ar›za ç›km›fl olabilir. Böyle bir durum, normal günlük ifl
süresi afl›lacak olsa bile, ar›zan›n giderilip bir sonraki gün ifl ak›fl›nda duraksama-
ya yol aç›lmamas› için baz› iflgörenlerin çal›flmalar› gerektirebilir. Önceden biline-
meyen, beklenmedik bir ar›zan›n ortaya ç›kmas›, ola¤and›fl› bir neden olarak gös-
terilebilir. Savafl, do¤al y›k›m, ola¤anüstü hal uygulamalar› gibi nedenler de bu
çerçeve içinde irdelenir.

Bu nedenle, ola¤an d›fl› ve zorunlu nedenlerle yap›lacak çal›flmalar için geçer-
li olacak ifl sürelerine, ola¤an koflullar alt›nda yap›lan çal›flmalar için uygun görü-
lebilecek normal ifl süresinden daha farkl› yaklaflmak gerekir. Yukar›da örneklen-
dirilen zorunlu ve ola¤and›fl› nedenlerle, normal günlük ifl süreleri için hukuki dü-
zenlemelerle getirilmifl olan s›n›rlar afl›larak, daha uzun süreli çal›flmalara olanak
tan›nmas› gerekir. Ancak böyle bir esneklik getirilirken; ola¤an koflullar alt›nda ya-
p›lan çal›flmalar ile zorunlu ve ola¤and›fl› nedenlerle yap›lan çal›flmalar›n yürütüm
koflullar› aras›ndaki farkl›l›klar ile uygulamalar›n iflgörenler yönünden tafl›yabilece-
¤i olumsuzluklar gözden ›rak tutulmamal›d›r. Bu nedenle, normal ifl süresinden
daha uzun süreli çal›flmalar›n yap›labilmesi, baz› koflullara ba¤l› k›l›n›r.

Fazla çal›flmalar›n olumlu ve olumsuz yönleri konusunda daha ayr›nt›l› bilgiler edine-
bilmek için Kurucu’nun (1987) ‹fl Süreleri Dinlenmeler Fazla Çal›flma adl› kitab›ndan
yararlanabilirsiniz.

Konuyu; “Normal çal›flma süresinden daha uzun süreli çal›flmalar, hangi koflul-
lar alt›nda yap›labilmelidir?” sorusunun yan›tlar› çerçevesinde aç›klamaya çal›flal›m.

a. Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmalar, zorunlu ya da ola¤anüs-
tü bir nedenle yap›labilmelidir.

Normal ifl süresinden daha uzun süreli bir çal›flman›n yap›labilmesi için, zorun-
lu ya da ola¤anüstü bir neden olmal›d›r. Aksi halde, normal ifl süresinden daha
uzun süren çal›flmalar›n ola¤anlaflt›r›lmas›na, efldeyiflle normal ifl süresi haline dö-
nüflmesine yol aç›lacakt›r. Bu yönde bir uygulaman›n normal ifl süresi kavram›n›n
özü ve bu sürenin hukuki düzenlemelere konu olmas›n›n gerekçesi ile çeliflece¤i
aç›kt›r. Bu yüzden, normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flma yap›labilmesi
nedenlerinin, aç›k ve somut biçimde çal›flma sürelerini düzenleyen ulusal hukuk
kurallar›nca belirlenmesi gerekir.

b. ‹flgören e¤er dilerse, normal ifl süresinden daha uzun süre ile çal›flt›r›labilmelidir.
‹flgören, ifl sözleflmesinden ya da statü hukukunun kurallar›ndan kaynaklanan

ifl görme borcunu, normal ifl süresi içinde çal›flarak yerine getirmifl olur. Bu neden-
le, e¤er dilerse normal ifl süresinden daha uzun süren çal›flmalarda yer alabilir. Ak-
si halde iflgören, yerine getirmekle yükümlü olmad›¤› bir edimi ifa etmek duru-
munda b›rak›lm›fl, yani fazla süre ile çal›flmaya zorlanm›fl olur. Böyle bir durumda
ise fazla süre ile çal›flmak, iflgören için hukukun tan›mad›¤›, insan haklar›na ayk›r›
bir angarya haline gelmifl olur. 

c. Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmas› karfl›l›¤›nda iflgörene, nor-
mal ifl süresi için öngörülenden daha yüksek bir ücretin ödenmesi gerekir.

‹flgören normal ifl süresi içinde çal›flarak, iflgörme borcunu yerine getirir ve bu-
nun karfl›l›¤›nda da önceden saptan›lm›fl olan ücreti almaya hak kazan›r. Ancak,
normal ifl süresinden daha uzun süre ile çal›flmas› halinde kendisine, normal ifl sü-
resi için öngörülenden, daha yüksek miktarda bir ücretin ödenmesi gerekir. Çal›-
flanlar›n bu alanda korunabilmesi için, hukuki düzenlemelere bu koflulu düzenle-
yen bir hükmün konulmas› da gerekir.
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d. Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmalara günlük, ayl›k ve y›ll›k üst
s›n›rlar getirilmelidir.

Daha yüksek ücret karfl›l›¤›nda yap›ld›¤› için, normal ifl süresinden daha uzun
süreli çal›flmalar, özellikle ücret düzeyi düflük olan ülkelerde ya da kesimlerde ça-
l›flanlar taraf›ndan ye¤lenebilir. Fazla süreli çal›flmalar›n gelir ço¤alt›c› etkisi, iflve-
renlerin bu yöndeki e¤ilimi ile de büyük ölçüde çeliflmeyecektir. Bu nedenle, nor-
malden daha uzun süren ifl sürelerine bir üst s›n›r (tavan) getirilmelidir. Bu yönde
hukuki bir düzenlemeye gidilirken, normalden daha uzun ifl sürelerine günlük (sa-
at olarak) bir s›n›r konulmakla yetinilmeyip, fazla çal›flma yap›labilecek en çok
gün say›s›n›n da ayl›k ve y›ll›k olarak gösterilmesi gerekir. AB’nin 1993 y›l›nda al-
d›¤› bir karar çerçevesinde, normal ifl süresi ve normal ifl süresinden daha uzun sü-
reli çal›flmalar›n toplam› Almanya, Fransa, Danimarka, ‹talya, Lüksenburg, Yuna-
nistan da haftada en çok 48 saat olabilmektedir. Bu tavanlar ‹sveç, Norveç gibi ba-
z› ülkelerde daha da düflük tutulmufltur (Industrial Relations in The EU, Japan and
USA, 2001, s: 8).

e. Baz› kifliler ve ifller, normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmalar›n d›-
fl›nda b›rak›lmal›d›r.

Yukar›da s›raland›r›larak aç›klanan tüm koflullara uyulsa bile baz› ifl ya da kifli-
ler, özellikleri gözönünde tutularak fazla çal›flma uygulamalar›n d›fl›nda b›rak›l›r.
Örne¤in; UÇÖ’nün 116 say›l› Tavsiye karar› ile üye ülkelere, daha sonraki ünitele-
re konu olacak gençler, kad›nlar ve sakatlar›n fazla süreli çal›flmalar›n d›fl›nda tu-
tulmas› önerilmektedir. Ayr›ca yer ve su alt›nda ya da gece dönemlerinde sürdürü-
len ifller de getirilmesi gereken koruma rejiminin kapsam›nda bulunur.

f. Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmalar, kamusal bir denetim al-
t›nda yap›labilmelidir.. 

Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flmalar›n, mevzuat hükümleriyle ge-
tirilen koflullar›n özü ve sözüne uygun olarak yap›l›p, yap›lmad›¤› ancak kamusal
bir denetim mekanizmas› çerçevesinde sorgulanabilir. Fazla süreli çal›flma yap›la-
bilmesi için iflveren taraf›ndan, ilgili kamu kurumundan izin almak ya da bilgi ver-
mek, ilgili belgelerin saklan›lmas› yönünde iflvereni sorumlu k›lmak bu düzenle-
meler çerçevesinde de¤er tafl›r.

‹fl Süresinin Gün ‹çindeki Yeri
Sözlüklerde; güneflin do¤uflu ile bat›fl› aras›ndaki dönem gün, bat›fl› ile yeniden
do¤uflu aras›ndaki dönem ise gece olarak tan›mlan›r. UÇÖ’nün; 4 ve 6 say›l› Söz-
leflme metinlerinde; saat 22.00 ile 05.00, aras›nda geçen gün dönemi gece olarak
kabul edilmifltir. Bu belirleme biçimi kuflkusuz sosyal ya da astronomik ölçütlere
dayal› de¤ildir. Ayr›ca, ülkelerin co¤rafi konumlar›, iklimleri ile saat ayarlamala-
r›na göre de dönemlerin bafllama ve bitifl saatlerinde de¤iflmeler olabilmektedir.
Gece dönemlerinde yap›lan çal›flmalar, gece çal›flmas› olarak nitelendirilir. E¤er,
iflgörenin günlük normal ifl süresinin yar›s› ya da yar›s›ndan ço¤u gece dönemine
rastl›yorsa, o iflin gece döneminde yap›lan bir ifl oldu¤u kabul edilmelidir. Gece
dönemleri ulusal mevzuat hükümleriyle saptan›r. Japonya ve Fransa gibi baz› ül-
kelerde ise gece dönemleri ifl sözleflmeleriyle de belirlenmektedir.

‹flletmelerde çeflitli nedenlerle gece dönemlerinde çal›flma yap›labilir. Örne¤in;
üretimin pazar koflullar›, birim maliyetlerin düflürülmesi, teknoloji ya da enerji kay-
naklar›ndan daha çok ve rasyonel yararlan›lmas› gibi amaçlarla iflletmeler gece dö-
nemlerinde faaliyet gösterebilirler. Sürdürülen ifllerin özellikleri de gece çal›flmala-
r›n› zorunlu hale getirebilir. Örne¤in; sürekli s›cak tutulmas› gereken f›r›nlar›n kul-
lan›ld›¤›, üretimde kullan›lan baz› maddelerin h›zl› de¤iflime u¤rad›¤› demir, çelik,
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Gece Çal›flmas›: Günün
ulusal mevzuat hükümleriyle
gece olarak kabul edilen
dönemlerinde sürdürülen
çal›flmalard›r.



çimento, cam gibi baz› sanayii kollar› gece dönemlerinde de çal›fl›lmas›n› gerekti-
rir. Bu ba¤lamda hizmet kesiminden örnekler de verilebilir. Örne¤in, toplu tafl›ma-
c›l›k, konaklama, e¤lence, can ve mal kurtarma, sa¤l›k, savunma, görsel, iflitsel ve
yaz›l› iletiflim hizmetlerinin de kesintisiz sunulmas› zorunlulu¤u vard›r. Gece dö-
nemlerinde sürdürülen çal›flmalar›n›n yayg›nlaflmas›nda, günlük normal çal›flma
sürelerinin k›salt›lmas› ile fazla süreli çal›flmalar›n s›n›rland›r›lmalar›na yönelik dü-
zenlemelerin de pay› olmufltur.

Gece dönemlerinde sürüdürülen çal›flmalar, gündüz dönemlerinde sürdürülen
çal›flmalara göre daha farkl› özellikler tafl›r. Çal›flanlar yönünden baz› sak›ncalar›
bulunur. Çünkü, gece dönemlerinde yap›lan çal›flmalar öncelikle insan yaflam›n›n
biyolojik ritmine uygun de¤ildir. ‹flgören yeterince dinlenemez. Hem aile yaflam›-
n›, hem de toplumsal yaflam› s›n›rland›r›r. Ayr›ca gece dönemlerinde sürdürülen
çal›flmalar, gündüz dönemlerinde sürdürülen çal›flmalara göre daha yorucu ve y›p-
rat›c›d›r. Yapay ayd›nlatman›n yol açabilece¤i sak›ncalarla, ulafl›m güçlükleriyle
karfl›lafl›labilir. Bu yönde uygulamalar, verimlili¤in azalmas›na da yol açabilir. Ni-
tekim, çeflitli ülkelerde yap›lm›fl olan araflt›rma sonuçlar› da bu olumsuzluklar›
do¤rulmaktad›r.

Gece çal›flmalar›n›n olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgileri Saraçel’in
(1987) Gece Çal›flmas› ve Türk ‹fl Hukukunda Gece Çal›flmas›n›n Düzenlenme Esaslar›
adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Sosyal politikalar, çal›flanlar yönünden do¤abilecek sak›ncalar nedeniyle, gece
dönemlerinde sürdürülen çal›flmalar›n, gündüz dönemlerinde yap›lan çal›flmalar-
dan daha farkl› biçimde düzenlenmesini öngörür. Yürürlü¤e konulan hukuk kural-
lar› ile gece dönemlerinde çal›flanlar, çal›flma süreleri ve düzenlenme biçimi yö-
nünden afla¤›daki yön ve biçimde özel olarak korunur.

Gece döneminde sürdürülen çal›flmalar için belirlenecek olan normal ifl süresi
uzunlu¤unun, gündüz dönemi için belirlenen normal ifl süresi uzunlu¤undan da-
ha k›sa tutulmas› genel bir ilkedir. 

Gece çal›flmalar›na iliflkin hukuki düzenlemeler, iflgörenin sürekli olarak gece
dönemlerinde çal›flt›r›lmalar›n› engelleyen hükümleri de içermelidir. E¤er iflyerin-
de gece ve gündüz dönemlerinde ayr› ayr›, birden çok posta (vardiya) çal›flt›r›l›-
yorsa, ayn› postalar›n sürekli biçimde gece dönemlerinde çal›flt›r›lmalar›n›n önlen-
mesi ve haz›rlanacak dönüflümlü bir çal›flma program›na uyulmas› gerekir.

Ayr›ca, gece dönemlerinde sürdürülen çal›flmalar›n süresi, normal ifl süresi ile
s›n›rl› olmal›d›r. Bir baflka deyiflle, yürürlükteki düzenlemelerle öngörülmüfl olan
tüm koflullar yerine getirilmifl olsa bile, gece dönemlerinde fazla çal›flma yap›lama-
yaca¤› buyurucu hukuk kurallar›na ba¤lan›lmal›d›r. Daha sonraki ünite metinlerin-
de ayr›nt›l› olarak aç›klanaca¤› üzere gençler, kad›nlar ve sakatlar gece dönemle-
rinde sürdürülen baz› çal›flmalar›n kapsam› d›fl›nda b›rak›l›rlar.

UÇÖ’nün bu anlay›fl do¤rultusunda, iflgörenlerin gece çal›flmalar›nda korunma-
lar›na iliflkin çeflitli tarihlerde kabul etti¤i bir çok Sözleflme ve Tavsiye karar› bulun-
maktad›r. Örne¤in; Örgüt’ün 4, 6, 20, 30, 33, 41, 60, 76, 79, 89, 90, 93 ve 109 say›-
l› Sözleflmeleri, çal›flanlar›n, gece dönemlerine rastlayan ifl süreleri yönünden ko-
runulmas›na yönelik ilkeler ve kurallar› kapsar. Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün
13, 14, 70, 81 ve 153 say›l› Tavsiye kararlar› da, yine iflgörenlerin gece dönemlerin-
de sürdürülen çal›flmalarda, ifl süreleri yönünden korunulmalar›n› amaçlayan ay-
r›nt›l› öneriler getirir.
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Posta: ‹flyerindeki faaliyetin
günlük normal ifl süresinden
daha uzun sürmesi halinde;
ayn› iflyerinde, art arda ya da
ayr› zamanlarda, ifl
sürelerinin bafllama ve bitifl
zamanlar› birbirinden farkl›
iflgören gruplar›. Vardiya
sözcü¤ü ile, iflyerinde birden
çok postan›n çal›flt›¤› ifade
edilir.
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Esnek ‹fl Süreleri
‹fllerin; tam zamanl›, iflyerlerinde, iflverene ba¤›ml› olarak sürdürülme niteliklerin-
deki de¤iflimin, ifl süreleri d›fl›nda, ifl iliflkileri ve yaflam›n›n tüm alanlar›na da
yans›yaca¤› aç›kt›r. Nitekim, ‹fl iliflkilerinin hemen her alan›nda yaflan›lmaya baflla-
n›lan esnekleflme, çal›flma yaflam›n›n bilinen, al›fl›lagelmifl formlar›na uymad›¤›
için atipik olarak nitelendirilen yeni istihdam biçimlerini beraberinde tafl›m›flt›r. ‹fl
iliflkilerindeki esnekleflme daha sonralar› hukuki düzenlemelere de konu olmufl ve
böylece esnek çal›flma iliflkilerini düzenleyen yeni bir ‹fl Hukuku anlay›fl› yarat›l-
m›flt›r. Çal›flma yaflam›nda esnekleflme, ifl iliflkilerini bireysellefltirmekte ve sözleflme
serbestisinin s›n›rlar›n› genifllemektedir. Bu eksen üzerinde, bir ifl iliflkisinin kurul-
mas›ndan, ifl iliflkisinin düzenlenmesine, ifl iliflkisinin son bulmas›ndan, sonuçlar›-
na dek yayg›nlaflan genifl bir alanda ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun yerleflik
buyurucu kurallar› da esneklefltirilerek yeni bir hukuki yap›lanma oluflmufltur.
Ancak esnekleflme, ifl iliflkileri ve yaflam›n› düzenleyen hukuk kurallardan uzaklafl-
ma anlam›n› tafl›maz. Bir baflka deyifl ile esnekleflme, ifl iliflkileri ve yaflam›nda ku-
rals›zlaflma (deregulation) de¤ildir. 

Konu, çeflitli disiplinlerin kesiflti¤i bir alanda bulunur. Bu nedenle de esneklefl-
me; ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku, ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, Çal›flma Sosyoloji-
si gibi çeflitli sosyal bilimlerin ilgi alan›na da girmektedir. Bu nedenlerle konuya, ifl
süreleri ile ilgili ve ancak çok s›n›rl› bir bak›fl aç›s› ile yaklaflaca¤›z. 

‹flgörenin fazla süreli çal›flmalar yönünden korunmas›na, ifl sürelerinin azalma-
s›na yol açan esnek çal›flma biçimleri için gereksinim duyulmayabilir. Ayr›ca aç›k-
lanan düzenlemeleri ödünç çal›flma iliflkilerine uyarlayabilmek de güç olmayabi-
lir. Ancak yukar›daki bafll›klar alt›nda verilen bilgilerin, ifl iliflkilerinin bilinen, yer-
leflik özelliklerine uymayan ve bu nedenle atipik olarak nitelendirilen istihdam bi-
çimleri yönünden geçerlili¤i yoktur. Çünkü normal ifl süresinin günlük ve haftal›k
uzunlu¤u, gün içindeki yeri, dinlenme süreleri yönünden korunmas›n› öngören
politikalar, esnek çal›flma süreleri uygulamalar›yla hiç kuflkusuz çeliflir. 

Örne¤in; ifl paylafl›ml› çal›flma, part time çal›flma, esnek saatlerle çal›flma
biçimlerinde normal ya da normalden uzun ifl süresi ile ifl sürelerinin gün içindeki
yeri önceden belirlenerek, yukar›da aç›klanan ilke ve kurallara belki uyarlanabilir.
Ancak, tele çal›flma, evde çal›flma ve yo¤unlaflt›r›lm›fl çal›flma biçimlerinde bu
hususlar› önceden belirleyip, uygulamalar› denetleyebilmek hemen hemen ola-
naks›zd›r. Ça¤r› üzerine yap›lan çal›flmalarda ise; ça¤r› koflullar›n›n ve asgari
bir çekirdek sürenin belirlenerek güvence alt›na al›nmas› gibi daha fark› hukuki
düzenlemlere gerek duyulacakt›r. Ayr›ca hemen hemen tüm esnek çal›flma biçim-
lerinde ifl sürelerinde yeknesakl›¤›n ve bir sonraki bafll›k alt›nda ele al›nacak din-
lenme sürelerinin uygulanabilmesi de çok güçtür. 

Yukar›daki örneklerden de ç›kar›labilece¤i üzere, esnek çal›flmalar›n çeflitlili¤i
ve özellikleri aras›ndaki farkl›l›klar, çal›flma yaflam›n›n ifl süreleri yönünden, her
esnek çal›flma biçimi yönünden ayr› ayr› ve ayr›nt›l› hükümlerle düzenlenmesi ge-
rekir. Bu nedenle de, iflgörenlerin ifl süreleri yönünden korunmas›n› öngören po-
litikalar›n biçimlenip, ifllerlik kazanabilmesi zorlafl›r. Ayr›ca esnek çal›flma biçimle-
ri için getirilecek hukuki düzenlemelerin salt yarat›lmas›nda de¤il, uygulamalar›n
denetlenmesinde karfl›lafl›labilecek sorunlar› aflman›n önemi de gözden ›rak tutul-
mamal›d›r. Dahas›, uygulamalar çok yenidir. Önceden kestirilemeyen gereksinim-
ler ortaya ç›kmakta ve bunlar yeni hukuki düzenlemeleri uyarmaktad›r. Tüm yön-
leri yeterince irdelenerek, konunun taraflar› aras›nda tam bir uzlaflman›n da henüz
sa¤lan›ld›¤› söylenemez. Bu alandaki geliflme sürecinin henüz tamamlanmam›fl ol-
mas›, esnek çal›flma süreleri yönünden korunmaya iliflkin uluslararas› ilke ve norm-
lar›n yarat›labilmesini de engellemektedir.
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Tele-Çal›flma: Esas iflyerinin
d›fl›nda bir yerde, elektronik
iletiflim arac›l›¤›(on-line) ile
iflyerine ba¤l› biçimde
yap›lan ve “uzakta çal›flma”
olarak da adland›r›lan
çal›flma biçimidir.

Evde Çal›flma: ‹flgörme
ediminin iflyeri d›fl›nda,
iflçinin evinde yerine
getirilmesine olanak tan›nan
çal›flma biçimidir.

‹fl Paylafl›ml› Çal›flma: ‹fl
görme ediminin birden çok
iflçi taraf›ndan paylafl›larak,
üstlenilmesidir.

Ça¤r› Üzerine Çal›flma:
‹flverenin duyaca¤›
gereksinime göre iflyerine
ça¤r›lan iflçinin iflsüresinin,
talep çerçevesinde
düzenlenmesidir.

Esnek Saatlerle Çal›flma:
Bireysel çal›flma süresinin
uzunlu¤u ile ifle bafllama ve
bitirme zamanlar›n›
belirleyebilmede iflçiye
olanak tan›yan çal›flma
modelidir.

Yo¤unlaflt›r›lm›fl Çal›flma:
Haftal›k normal toplam
çal›flma süresinin, daha
az say›da ifl gününe
toplanabilmesine olanak
tan›yan çal›flma biçimidir.

Ödünç Çal›flma: ‹flverenin
iflçisini, belirli ve geçici bir
süre ile bir baflka iflverenin
emrine verebilmesine olanak
tan›yan çal›flma
biçimidir.

Part-time (K›smi) Çal›flma:
‹flgören ile iflveren aras›nda
karfl›l›kl› anlaflma ile oluflan
ve normal ifl süresinden
daha k›sa süreli, düzenli ve
sürekli çal›flmad›r.
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Tablo 7.1
‹fl ‹liflkileri ve
Yaflam›ndaki 
Esnekleflmenin Baz›
Olumlu ve Olumsuz
Yönleri

Kaynak: Yukar›daki
metin, Yavuz’un
(1995, s: 21-29)
verdi¤i bilgilerden de
yararlan›larak
haz›rlanm›flt›r.

‹fl ‹liflkileri ve Yaflam›ndaki Esnekleflmenin Olumlu Yönleri

a. ‹flveren yönünden;
1. Üretim programlar›, piyasalar›n taleplerine göre de¤iflken biçimde düzenlenir,
2. Özen ve uzmanl›k gerektiren ifllerde, kalifiyelik düzeyi yüksek iflgücünden yararlan›l›r,
3. ‹flgücü maliyetleri azal›r,
4. Gayrimenkul al›m, yap›m, kira gibi sabit ve otopark, krefl, yemek gibi iflletme giderleri düfler,
5. ‹flletme kâr› ço¤al›r,
6. ‹fller kesintisiz uzun sürelerle çal›fl›larak tamamlan›r,
7. Sendikalar›n etkinli¤i ve ifl uyuflmazl›klar› azal›r,
8. Üretim araçlar›ndan, tam kapasite ile yararlan›l›r,
9. ‹flçi sa¤lama kolaylafl›r, iflgücü devri azal›r.

b. ‹flçi yönünden;
1. Çal›flma süreleri, özel ve sosyal yaflam›n koflul ve gereksinimlerine göre düzenlenir,
2. ‹fle gidifl ile dönüflte karfl›lafl›lan trafik, otopark sorunlar› ve yarataca¤› stresler önlenir,
3. Ulafl›m giderlerinde tasarruf sa¤lan›r,
4. ‹fle devams›zl›klar ve geç gelmeler azal›r,
5. ‹flletmenin kârl›l›¤› ile ba¤lant›l› olarak ücret düzeyleri yükselir,
6. Sürekli denetimden uzak, daha özgür ve yarat›c› bir ortam yarat›l›r,
7. Çal›flma yaflam› insanc›llafl›r.

c. Toplumsal yönden;
1. Ulafl›m, trafik, otopark sorunlar›n› azalt›r. Bu hizmetlerin maliyetleri düfler,
2. Çevre sorunlar› azal›r,
3. ‹stihdam› özendirerek, ço¤alt›r,
4. Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki bask› kalkar,
5. Engellilerin istihdam› kolaylafl›r,
6. Çal›flamayan bireylerin, emeklilerin istihdam edilebilmelerine olanak tan›narak, aile ve ülke

refah düzeyi yükselir.

‹fl ‹liflkileri ve Yaflam›ndaki Esnekleflmenin Olumsuz Yönleri

a. ‹flveren yönünden;
1. Yönetim ve organizasyon alan›nda güçlüklere yol açar. Denetim giderleri ço¤al›r,
2. ‹flletme giderlerinin ço¤almas›na, yeni iflletme giderlerinin do¤mas›na yol açar,
3. ‹flletme içindeki yatay ve dikey boyutlu iliflkiler ve müflterilerle iletiflim güçlükleri oluflur.

b. ‹flçi yönünden;
1. Bireyi ifl ortam›ndan uzaklaflt›r›r. ‹flletmeye olan ba¤l›l›¤›, di¤er çal›flanlarla aras›ndaki

dayan›flma duygusu azal›r,
2. Baz› dönemlerde, baz› alanlarda çal›flma koflullar›n› a¤›rlaflt›r›r,
3. ‹fl güvencesini azalt›r,
4. Bireysel ifl uyuflmazl›klar› ço¤al›r,
5. ‹fl sürelerinin k›sald›¤› dönemlerde ücretler azal›r. Çal›fl›lmayan dönemlerde ücret

gelirinden yoksun kal›n›r,
6. Sosyal sigorta yard›mlar›ndan yararlan›lmas› zorlafl›r.

c. Toplumsal yönden;
1. ‹fl iliflkileri ve yaflam›nda sosyal koruma azal›r,
2. Bireyselleflen ifl iliflkilerinde iflçi ve iflveren aras›nda varolmas› gereken denge, iflçi aleyhine

bozulur,
3. Sendikalar güçlerini yitirir ve Endüstri ‹liflkileri Sistemi zay›flar.



Esnek çal›flma konusunda daha ayr›nt›l› bilgi sahibi olmak için Yavuz’un (1995, s: 103). Es-
nek Çal›flma ve Endüstri ‹liflkileri’ne Etkisi adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Nitekim bu nedenlerle de sosyal politikerler; endüstri iliflkileri sistemi köklefl-
memifl, ifl iliflkileri ve yaflam›nda henüz yeterli bir koruma rejimi kurulamam›fl ül-
kelerde esnek çal›flma sürelerine hukuki meflruiyet kazand›r›lmas›na iliflkin tart›fl-
malara çekince ile yaklaflmaktad›rlar. 

Haftal›k normal ifl süresi uzunlu¤unun 40 saat olarak belirlendi¤ini varsayarak, günlük
normal ifl süresi uzunlu¤unun 1, 1.5 ve 2 gün hafta tatili yap›lmas› durumunda ne kadar
olabilece¤ini hesaplay›n›z.

Takvim y›l›n›n sonlar›na do¤ru, baz› iflletmelerde ürün ya da malzeme say›mlar›n›n yap›-
l›p, dökümlerinin ç›kar›lmas› ya da bankalar ya da kamu tüzel kiflilerinin bütçe birimlerin-
de ifllemlerin tamamlanarak, hesaplar›n bir sonraki y›la devredilmesi nedeniyle normal ifl
süresinden daha uzun sürelerle yap›lan çal›flmalar hangi nitelikte bir nedene ba¤lanabilir? 

Günlük normal ifl sürelerinin bitimine çok az bir süre kala karfl›lafl›lan bir sel felaketi ne-
deniyle, iflletmede kullan›lan ham ya da mamül maddelerin güvenli bir yere tafl›narak kur-
tar›labilmesi için yap›lacak fazla süreli çal›flma, hangi nitelikte bir nedene ba¤lanabilir?

D‹NLENME SÜRELER‹
‹fl ve dinlenme süresi kavramlar› aras›nda, ters yönde ve yak›n bir iliflki bulunur. ‹fl
süreleri ço¤ald›kça dinlenme süreleri azal›r, ifl süreleri azald›kça dinlenme süreleri
ço¤al›r.

Çal›flma yaflam›n›n h›zl› ve yo¤un yaflanan tempolu ve bazen de tekdüze koflul-
lar›na, insan›n sürekli olarak dayanabilmesi olanaks›zd›r. Bu nedenle belirli dö-
nemlerde çal›flmalara ara verilip, dinlenilmesi gerekir. Tatil ya da izin dönemleri
olarak nitelendirilen dinlenme süreleri, hem iflgörenlerin sa¤l›¤›, güvenli¤i, verim-
lili¤i hem de ifl d›fl›ndaki bofl, serbest zaman› belirlemesi nedeniyle önem tafl›r. Bu
nedenle de izin ve tatiller, sosyal politikalarca öngörülen ilkeler do¤rultusunda hu-
kuk kurallar›nca düzenlenerek, gerek ücret ve gerekse süre aç›s›ndan güvence alt›-
na al›n›r. Asgari süreleri ‹fl ve ‹dare Hukuku’nun buyurucu hükümleri ile belirle-
nen dinlenme süreleri de, toplu pazarl›k yönteminin yard›m›yla günümüze dek sü-
regelen dönem içinde uzam›flt›r.

‹zin ve tatil sürelerinde iflgörenler çal›flt›r›lmaz. UÇÖ’nün 46 say›l› Sözleflmesi,
dinlenme dönemlerinde çal›flt›r›lman›n engellenmesini öngörür. Ancak izin ve ta-
til süreleri, ifl süreleri kapsam›nda irdelenir. Bir baflka deyiflle, iflgörenler izin ve ta-
til dönemlerinde çal›flt›r›lmasalar da, ücretleri kendilerine çal›fl›lm›fl gibi ödenir.
Ücretin iflgörenin ço¤u kez tek geliri olmas› ve dinlenme dönemlerinin güdülen
amaçlara uygun biçimde de¤erlendirilebilmesi bu yönde bir ilkenin benimsenme-
sine yol açm›flt›r. ‹zin ve tatil dönemlerinde iflgörenlere çal›fl›yormuflcas›na ücret
ödenmesi ilkesi, ‹nsan Haklar› Bildirgesi (m.24) ve Avrupa Sosyal fiart› (m.2) me-
tinlerinde de yer almaktad›r. 

Buna karfl›n, çal›flanlar›n temel gereksinimlerini karfl›layabilmeleri ve dinlene-
bilmeleri için, günlük normal çal›flma sürelerinin ortalama bir yerinde verilen ara
dinlenmeleri çal›flma süresi kapsam›nda irdelenmez. Bu nedenle de ara dinlen-
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Ara Dinlenmesi: ‹flgörenlerin
temel gereksinimlerinin
karfl›lanabilmesi amac›yla
normal günlük ifl süresi
içinde, bu sürenin ortalama
bir zaman›nda, önceden
belirlenen saatte, iflyerinin
tüm iflgörenlerine ayn› süre
ile verilen, ola¤an (mutad)
dinlenme süreleridir.
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me sürelerine iliflkin bir ücret ödemesinde bulunulmaz. Bu özelli¤i nedeniyle de
konu, ünite metnine al›nmam›flt›r.

Dinlenme sürelerini, tatiller ve y›ll›k izin olarak ayr›mlaflt›rarak aç›klayal›m.

Tatiller
Tatil günleri de, Hafta Tatili ve Genel Tatil Günleri olarak iki ayr› bafll›k alt›nda
toplanabilir.

Hafta Tatili
Haftal›k dinlenme dönemleri, hafta tatili olarak nitelendirilir. Bir ifl haftas› boyun-
ca çal›flan iflgörenlerin, hafta tatili süresince dinlenmeleri gerekir. Hafta tatilinin ya-
p›ld›¤› gün ya da günler ile süreleri aras›nda ülkeden ülkeye de¤iflebilen farkl›l›k-
lar bulunur. 

Hafta tatili, iflçilerin mücadele ederek kazand›klar› ilk haklar›ndan birisidir. Haf-
ta tatili süresi bafllang›çta 1 gün olarak uygulamaya konulmufl, daha sonralar› ise üc-
retli bir nitelik kazanarak hem yayg›nlaflm›fl ve hem de süre yönünden uzam›flt›r.

1921 y›l›nda, ülkemiz taraf›ndan 16 fiubat 1946 y›l›nda onaylanan, UÇÖ’nün 14
say›l› Sözleflme hükümleri çerçevesinde, sanayi kesiminde çal›flanlara hafta sonla-
r›nda kesintisiz 24 saatlik bir hafta tatili hakk› tan›nm›flt›r. Ayn› Sözleflme’de, hafta
tatilinde iflgörene ücretinin çal›flm›flcas›na ödenmesi de ilke olarak benimsemekte-
dir. UÇÖ’nün, 1957 y›l›nda kabul etti¤i 106 say›l› Sözleflme ile bu alanda getirilmifl
olan normlar hizmet kesiminde çal›flanlar yönünden geniflletilmifltir. Daha sonrala-
r›, özellikle Endüstri ‹liflkileri Sistemi’nin geliflti¤i ülkelerde, hafta tatili süresinin
toplu pazarl›k yoluyla 1,5 ve ard›ndan da 2 güne dek uzad›¤› gözlenir. Çal›fl›lan bir
haftan›n sonunda 2 gün süreli bir hafta tatili verilmesinine yönelik düzenlemeler,
günümüzde yayg›n bir uygulama alan› bulmaktad›r. 

Normal günlük çal›flma sürelerinin uzunluklar›, haftal›k çal›flma süresi ile hafta-
n›n çal›fl›lan günlerine göre de¤iflebilmektedir. Bu nedenle daha önce de vurgulan-
d›¤› üzere, hafta tatili günlerin say›lar› günlük normal çal›flma süresinin hesaplan-
mas›nda önem tafl›r. Hafta tatili süreleri, ulusal mevzuatlar arac›l›¤› ile belirlenerek
yürürlü¤e konulur. Bu haktan, hafta boyunca çal›flan iflgörenlerin yararlanabilece-
¤i aç›kt›r. Hafta tatili süresinin, taraflar aralar›nda anlaflm›fl olsa bile k›salt›lamaz.
Çal›flanlar bu haklar›ndan kendilerine yüksek ücret önerilse bile vazgeçemez ya da
bu hakk›n› bir baflkas›na devredemezler.

Genel Tatil Günleri
Genel tatil günleri düzenlemelerinin temelinde, ülke için önem ve de¤er tafl›yan
günlerin kutlan›lmas› amac› bulunur. Bu günler, siyasal, askeri ya da sosyal bir ne-
dene dayal› olabilir. Genel Tatil Günleri, dini bayramlar› da kapsar. Tatil günleri-
ne iliflkin düzenlemeler, genel olarak tüm toplum kesimlerine yönelik olabilece¤i
gibi, yaln›zca baz› ifl, meslek gruplar› ya da toplum kesimleri için geçerli k›smi uy-
gulamalar biçiminde de görülebilir. Yukar›da belirtilen genel ilkeden hareketle,
genel tatil günlerinde de iflgörenlerin çal›flt›r›lmamalar› ve ücretlerinin çal›flt›r›lm›fl-
cas›na ödenmesi gerekir. 

Genel tatil günlerinin say›lar› ve takvim içindeki yerleri, ulusal mevzuatlar ara-
c›l›¤› ile belirlenir. Genel tatil günlerinin y›l içindeki toplam süreleri; Almanya’da
eyaletlere göre 10-13 gün, Fransa’da y›llara göre 7-10 gün aras›nda de¤iflmektedir.
‹talya’da 16, Lüksenburg’da 10, Hollanda’da 7, Danimarka’da 9,5, ‹ngiltere’de (‹s-
koçya hariç) ise 8 gündür.
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Tatil hakk› ö¤retide flahsa ba¤l› bir hak olarak irdelenir. ‹flgörenin kiflili¤ine
ba¤l› say›ld›¤› için de iflgören bu hakk›ndan vazgeçemez ya da bu hakk›n› bir bafl-
kas›na devredemez.

Y›ll›k ‹zin
Bir ifl haftas› boyunca çal›flanlar, neden hafta tatili hakk›ndan yararlan›yorlarsa, bir
y›l boyunca çal›flan iflgörenlere de y›lda bir kez, böyle bir dinlenme olana¤›n ta-
n›nmas› gerekir. Y›ll›k izin, hafta tatili uygulamalar› bafllad›ktan sonra iflçilere ta-
n›nm›fl olan bir hakt›r. Bu hak önce 20. yüzy›l bafllar›nda Almanya’da, daha sonra
da ‹zlanda ve Avusturya’da tan›nm›flt›r. Ancak uygulamalar daha çok 2. Dünya Sa-
vafl›’ndan sonra yayg›nl›k kazanm›flt›r.

Sosyal Politikalar; iflgörenlerin ücretlerinin, y›ll›k ücretli izin süresi boyunca ça-
l›flm›flcas›na ödenmesi ile asgari sürelerinin güvence alt›na al›narak korunmas›n›
öngörür. Nitekim bu özelli¤i nedeniyle y›ll›k izin ö¤retide ve uygulamada y›ll›k üc-
retli izin olarak da ifade edilir.

Y›ll›k izin süreleri; ülkemizin de aralar›nda bulundu¤u baz› ülkelerde, bu hak-
tan yararlanacak olanlar›n k›dem süreleri ile do¤ru orant›l› olarak, de¤iflken biçim-
de belirlenir. Bu süreler ‹ngiltere, Hollanda ve ABD’de oldu¤u gibi, baz› ülkelerde
ise toplu sözleflmeler yoluyla belirlenmektedir. Y›ll›k ücretli izin dönemlerinin en
az süreleri ulusal mevzuatlar arac›l›¤› ile belirlenir. Taraflar aralar›nda anlaflarak,
sözleflmelerle bu süreleri uzatabilirler.

Y›ll›k izinler, iflyeri ve iflgörenlerin koflullar›na uygun olarak, takvim y›l›n›n de-
¤iflik dönemlerinde bireysel olarak kullan›labilece¤i gibi, baz› iflyerleri ve kesimler-
de y›l›n belirli bir döneminde toplu olarak da kullan›labilir. Daha çok otomotiv ve
dayan›kl› tüketim mallar› üreten iflyerlerinde gidilen bu yöndeki uygulamalarla, ifl-
yerinde kalan s›n›rl› kiflilerle yeni modellerin haz›rlanmas›, iflyerinin temizlenip,
araç, gereç ve donan›mlar›n gözden geçirilerek onar›lmas› vb. gibi ifller görülerek
yeni üretim dönemi için haz›rl›klar yap›l›r. Bu yönde uygulamalara kamu kesimin-
de de, yarg› organlar› ya da e¤itim ve ö¤retim kurumlar› örneklerinde oldu¤u gibi
gidilebilir. Ancak, üretim ya da hizmetin kesintisiz sürdürülmesi gereken bankalar,
bas›n yay›n ya da sa¤l›k kurulufllar› gibi iflletmelerde çal›flanlar›n, y›ll›k ücretli izin
hakk›n› toplu kullanabilmeleri güç ve hatta güç olman›n da ötesinde olanaks›zd›r.

Y›ll›k ‹zin hakk› da ö¤retide flahsa ba¤l› bir hak olarak irdelenir. ‹flgörenin kifli-
li¤ine ba¤l› say›ld›¤› için de y›ll›k izin hakk›ndan vazgeçilemez ya da bu hak bir
baflkas›na devredilemez. ‹flverenin iradesi yönünde verilebilecek ya da ulusal mev-
zuat hükümleriyle düzenlenen özel izinler ise konu kapsam›n›n d›fl›nda kal›r.

Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerin y›ll›k toplam›
kaç gündür?

Y›ll›k izin sürelerinin ifl sözleflmeleriyle belirlenmesi, hangi yönlerden sak›ncal› buluna-
bilir? 
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‹fl süresi denilince neyi anlamak gerekir? ‹fl sü-

resi yönünden sosyal korunma gereksinimi han-

gi nedenlere ortaya ç›kar ve hangi gerekçelere

dayan›r?

• ‹fl süresi, iflgörenin ifl görme borcunu yerine ge-
tirdi¤i dönemsel zaman› ifade eder. 

• Sosyal politikalar; iflgörenlerin, ifl ve dinlenme
sürelerinin uzunlu¤u ile ifl sürelerinin gün için-
deki yerinin yol açabilece¤i sak›ncalar› önleye-
bilmek amac›yla çal›flma yaflam›nda korunmas›n›
hedefler.

• ‹flgörenler için çal›flmak, nas›l ifl iliflkisinden kay-
naklanan bir yükümlülük ise, çal›flma sürelerinin
uzunlu¤u ve gün içindeki yeri yönünden koru-
nulmak ve dinlenmek de bir hakt›r. Bu hakk› gü-
vence alt›na almak ise sosyal bir nitelik tafl›yan
devletin görevidir.

Sosyal politikalarla iflgörenlerin; çal›flma süreleri

bak›m›ndan hangi yön ve biçimde korunmalar›

öngörülür? 

• Normal çal›flma süresinin uzunlu¤u, ulusal mev-
zuatlarla belirlenir. Bu alanda getirilmifl olan hu-
kuki düzenlemeler, normal olandan k›sa ve uzun
ifl sürelerinin nitelendirilmesinde yard›mc› olur. 

• Baz› ifllerin yürütüm koflullar›, normal günlük ifl
sürelerinden daha k›sa süre ile çal›fl›lmas›n› ge-
rektirir. Normal ifl süresinden daha k›sa süre ile
çal›fl›lmas› gereken ifllerde, çal›flma süreleri; bu
alandaki uluslararas› geliflmelerin klavuzlu¤un-
da ulusal mevzuat hükümleriyle ayr› ayr› belirle-
nerek, uygulamaya konulmal›d›r.

• Gece dönemlerinde sürdürülen çal›flmalar, tafl›-
d›klar› özellikler nedeniyle, süresi ve uygulana-
bilme koflullar› yönünden daha kat› bir koruma
rejimini gerektirir.

• Zorunlu ya da ola¤and›fl› nedenlerle normal ifl
süresinden daha uzun süreli çal›flmalar ise, an-
cak baz› koflullara ba¤l› tutularak yap›labilir.

‹fl sürelerine iliflkin düzenlemeler, esnek çal›flma

biçimleri yönünden nas›l bir anlam tafl›r? 

• Esnek çal›flmalar›n çeflitlili¤i ve özellikleri aras›n-
daki farkl›l›klar, çal›flma yaflam›n›n ifl süreleri yö-
nünden, her esnek çal›flma biçimi için ayr› ayr›
ve ayr›nt›l› hükümlerle düzenlenmesini gerektirir.
Bu nedenle de, iflgörenlerin ifl süreleri yönünden
korunmas›n› öngören politikalar›n biçimlenip,
ifllerlik kazanabilmesi zorlafl›r. Ayr›ca, esnek ça-
l›flma biçimleri için getirilecek hukuki düzenle-
melerin salt yarat›lmas›nda de¤il, uygulamalar›n
denetlenmesinde karfl›lafl›labilecek sorunlar› afl-
man›n önemi de gözden ›rak tutulmamal›d›r.

Sosyal politikalarla iflgörenlerin, dinlenme süre-

leri bak›m›ndan hangi yön ve biçimde korun-

malar› öngörülür? 

• ‹flgörenler hafta tatili, genel tatil günleri ile y›ll›k
izin dönemlerinde çal›flt›r›lmaz. Ancak çal›flt›r›l-
m›fl gibi kendilerine ücret ödenir. Bu ba¤lamda
dinlenme hakk›, flahsa ba¤l› bir hak niteli¤i tafl›r. 
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1. Bir iflyerinde sürdürülen faaliyet kesintisiz olarak
günde en çok ne kadar olabilir?

a. 8 saat
b. 16 saat
c. 24 saat
d. ‹flgörenlerin normal çal›flma süresi kadar
e. Normal ve fazla süreli çal›flmalar›n toplam süre-

si kadar

2. ‹flçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n, normal çal›flma sü-
resinin haftal›k azami uzunlu¤u nas›l belirlenmelidir?

a. Yasama organ› taraf›ndan
b. ‹flçi ve iflveren taraf›ndan
c. ‹flçi ve iflveren sendikalar› taraf›ndan
d. Bireysel ya da toplu ifl sözleflmesi ile
e. ‹flveren taraf›ndan

3. Çal›flma sürelerinin uzunlu¤u, afla¤›dakilerden han-
gisi üzerinde do¤rudan bir etki oluflturmaz?

a. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlar›
b. ‹fl güvencesi
c. ‹flgücü sa¤l›¤›
d. ‹flsizlik oranlar›
e. Dinlenme süreleri

4. Afla¤›dakilerden hangisi, sosyal politikalarca günü-
müzde uygun (optimal) ifl süresi uzunlu¤u olarak kabul
edilir?

a. Günde 7, haftada 36 saat
b. Günde 7, haftada 42 saat
c. Günde 7.5, haftada 42 saat
d. Günde 8, haftada 40 saat
e. Günde 8, haftada 45 saat

5. Afla¤›dakilerden hangisi esnek çal›flma biçimlerin-
den biri de¤ildir?

a. Evde çal›flma
b. ‹fl paylafl›ml› çal›flma
c. Vardiyal› çal›flma
d. Ça¤r› üzerine çal›flma
e. Part-time(k›smi) çal›flma

6. Bir iflyerinde art arda ya da ayr› zamanlarda, ifl süre-
lerinin bafllama ve bitifl zamanlar› birbirinden farkl› ifl-
gören gruplar›na ne ad verilir? 

a. Posta
b. Tim
c. Tak›m
d. Ekip
e. Grup

7. Çal›flma sürelerinde yeknesakl›k denilince neyi an-
lamak gerekir?

a. Günlük ifl sürelerinin, birbirine eflit uzunlukta
olmas›n›

b. Günlük ifl sürelerinin normal (optimal) uzunluk-
ta olmas›n›

c. Esnek çal›flma süresi uygulamalar›n›
d. ‹flgörenler aras›nda, çal›flma süresinin uzunlu¤u

yönünden hiç bir ayr›m›n gözetilmemesini
e. Normal çal›flma süresinden daha uzun çal›flma

süresinin öngörülmemesini

8. Afla¤›dakilerden hangisi, normal çal›flma süresinden
daha uzun süreli çal›flmalar yap›labilmesinin koflulla-
r›ndan birisi olamaz?

a. Ola¤an d›fl› bir nedenin varolmas›
b. Devam süresinin ifl sözleflmesinde gösterilmifl

olmas›
c. Normal çal›flma süresi için öngörülenden daha

yüksek bir ücret karfl›l›¤›nda yap›lmas›
d. Gençlerin, kad›nlar›n ya da sakatlar›n uygula-

malar d›fl›nda tutulmas›
e. Devam süresine bir s›n›r getirilmesi

9. Afla¤›dakilerden hangisi, ifl sürelerinin gere¤inden
k›sa tutulmas› durumunda oluflabilecek sak›ncalardan
birisidir?

a. ‹flsizlik oranlar›n›n yükselmesi
b. ‹flgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda olumsuz-

luklar›n yaflan›lmas›
c. Meslek risklerinin ço¤almas›
d. Ücret gelirinin azalmas›
e. Üretilen mal ve hizmet kalitesinin bozulmas›

10.Afla¤›dakilerden hangisi, gere¤inden uzun tutulan
ifl sürelerinin beraberinde getirece¤i sak›ncalardan bi-
risi de¤ildir?

a. ‹fl kazalar› ve meslek hastal›¤› riskinin ço¤alma-
s›

b. Sosyal yaflama katk› ve kat›l›m› s›n›rland›rmas›
c. ‹flletme giderlerinin artmas›
d. ‹flsizlik oranlar›n›n yükselmesi
e. Üretim düzeyinin azalmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Çal›flma Yaflam›nda Esnekleflmeye Yol Açan

Nedenler

1973 y›l›nda ‹srail ile Arap ülkeleri aras›nda yaflanan
bölgesel savaflta petrol, Arap ülkeleri taraf›ndan ‹srail’i
destekleyen ülkelere karfl› bir bask› arac› olarak kulla-
n›lm›flt›. Dünyan›n önde gelen petrol üreticisi Arap ül-
keleri, üretimlerini s›n›rland›rarak uluslararas› piyasa-
larda petrol fiyatlar›n yükselmesine yol açt›lar. Bu poli-
tikalar, o dönemde ham petrol ve ürünlerine büyük öl-
çüde ba¤›ml› olan sanayileflmifl ülkeleri büyük bir bu-
nal›ma sürükledi. Üretimin daralmas›yla bir yandan ifl-
siz say›lar› ço¤al›rken, bir yandan da iflsizlik sigortas›
fonlar› h›zla erimeye bafllad›. Bu olumsuz geliflmeler,
iflsizlikle savafl›m ve sosyal güvenlik sistemlerin yeni-
den yap›land›r›lmas› gereksinimini de öne ç›kartm›flt›.
Baflka nedenlerin de etkiledi¤i bu koflullar alt›nda, ifl-
yerlerinde çal›flanlar›n bir bölümünün iflten ç›kar›lmas›
yerine, bunal›m afl›l›ncaya kadar, haftan›n belirli gün ya
da günün belirli saatlerinde çal›flt›r›lmalar› yönünde es-
nek süreli uygulamalara yönelindi.
‹flçiler, kendilerine ne zaman sa¤lanaca¤› belli olmayan
yeni bir ifle yerlefltirilmek ve o ifle uyum gösterebilmek
için beklemek yerine, bunal›m afl›l›ncaya kadar daha az
ücretle de olsa, esnek sürelerle ile çal›flmay› ye¤liyor-
lard›. Say›lar› giderek ço¤alan iflsizlere; iflsizlik sigortas›
fonlar›ndan yap›lacak parasal ödemelerin, sosyal yar-
d›m ve hizmetlerin, yeni bir ifl bulup, yerlefltirmenin
ekonomik yönden yüksek maliyeti, devletleri ifl sürele-
rinin esneklefltirilmesi do¤rultusundaki uygulamalara
destek vermelerine yol açm›flt›.
Bir baflka yönden; giderek ivme kazanan teknolojik ge-
liflmeler, hizmet kesiminin ço¤almas›na yol açm›flt›. Bil-
gisayar ve iletiflim teknolojisi, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda iflçilerin;
iflyerlerinden uzakta, uydu merkezlerde ve hatta evlerin-
de çal›flabilmesine olanak tan›yordu, Böylece esneklefl-
me art›k salt çal›flma süreleri ile s›n›rl› olmaktan ç›kt›.
Sanayileflmifl ülkelerin refah düzeyi, metropolleflen yer-
leflim merkezlerindeki yaflam koflullar› da, esnek çal›fl-
ma biçimlerinin iflgörenler taraf›ndan benimsenmesin-
de büyük rol oynam›flt›r. Piyasa koflullar›na h›zla uya-
bilmelerine, kalifiye iflgücünden en rasyonel biçimde
yararlanabilmelerine olanak sa¤lad›¤› için, iflverenler
de çal›flma yaflam›nda esnekleflmeyi desteklenmifltir.
1970 ve 80’li y›llarda hükümetlerin izledi¤i liberal eko-
nomi politikalar› ise esnek çal›flma biçimlerini uyararak
yayg›nlaflmas›nda rol oynam›flt›r.

Buna karfl›n, bireysel ifl iliflkilerine geri dönüflün mes-
lek bilincini azaltaca¤› ve bu nedenle de sendikalar›
güçsüzlefltirece¤i düflüncesiyle iflçi sendikalar› ifl iliflki-
lerinde esnekleflmeye karfl› ç›km›fllard›r. Etkinliklerinin
azalmas›yla iflçilerin iflveren karfl›s›ndaki pazarl›k güçle-
rini büyük ölçüde yitirece¤ini ve gelecekte de bundan
büyük zararlar görülece¤ini ileri süren iflçi sendikalar›,
bu yöndeki h›zl› geliflmeleri yakalay›p, yönlendirebil-
mede etkili olamam›fllard›r.
Yukar›da özetlenerek aç›klanmaya çal›fl›lan, globallefl-
me ve liberalleflme sürecinde yaflan›lan teknolojik ve
yap›sal de¤iflim koflullar›n›n oluflturdu¤u böyle bir or-
tamda, esnekleflmenin pek çok ülkede hukuken de
meflrulaflt›r›ld›¤›, ifl iliflkilerinin yeni bir çerçeve ve içe-
rikle uygulanagelenden daha farkl› bir yörüngeye otur-
du¤u görülmektedir.
Günümüzde çeflitli ülkelerde uygulanan 30 yak›n ati-
pik çal›flma biçiminin varoldu¤unu ö¤reniyoruz. 1990’l›
y›llarda toplam istihdam içinde atipik istihdam biçimle-
rinin pay› Meksika’da % 50, ‹ngiltere’de %33, Sirilan-
ka’da % 50, Kore’de %33, Japonya’da %15’e ulaflm›flt›r
(Yavuz, 1995, s: vd.).

Yaflam›n ‹çinden

“

”
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Tembellik Hakk›

“‹flleyen demir paslanmaz!”, “Allah tembel kulunu sev-
mez!”, “Çal›flmak fazilettir!”. Bu özdeyifller hep çal›flma-
y› yüceltme ve kutsamaya yöneliktir. Çal›flkan ö¤renci-
yi ö¤retmen sever, çal›flkan iflçiyi patron sever, çal›flkan
insan› herkes sever. Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin ilk
aflamalar›nda Calvinist mezhep gere¤ince çal›flmak bü-
yük bir ibadet olarak kutsanm›flt›r.
Tembellik ise, miskinlik olarak görülmüfl ve hep lanet-
lenmifltir. Tembellik, her türlü gerili¤in ve kötülü¤ün
kayna¤› olarak kabul edilmifltir.
Tarih boyunca kutsanan çal›flmak, günümüzde ak›l ve
zekân›n da önüne geçmifl bulunmaktad›r. Öyle ki, ak›ll›
veya zeki bir insan›n, daha düflük düzeyde ak›l ve zekâ
sahibi olan, fakat muntazam çal›flan bir insan kadar ba-
flar›l› olamayaca¤› vurgulanmaktad›r. Almanya ve Japon-
ya gibi mucizevi kalk›nma hamleleri gerçeklefltirmifl olan
uluslar›n bu baflar›lar›, onlar›n ak›ll› veya zeki olmalar›
ile de¤il, fakat çal›flkan olmalar› ile aç›klanmaktad›r.
Çal›flmak, bireylerde aranan bir fazilet ve üstün nitelik
olarak görüldü¤ü gibi, günümüzde bireyler taraf›ndan
talep edilen bir hak olarak da gündemi iflgal etmekte-
dir. Çal›flma hakk› ve ifl güvencesi konular›, günümüz-
de giderek artan bir sosyal talep olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Bunun nedeni, ça¤dafl toplumlarda giderek
büyüyen iflsizliktir.
Çal›flmak, çal›flma hakk›, iflsizlik ve tembellik hakk›...
Bunlar, ço¤u zaman içeriklerini çok fazla düflünmeden
ve kurcalamadan kulland›¤›m›z sözcüklerdir. Hatta, ço-
¤u zaman bu kavramlar› birbirinin karfl›t› olarak alg›lar›z,
ayn› gülmek ve a¤lamak gibi. Birçok sosyal kurum ve
yap›da oldu¤u gibi, çal›flmak ve tembellik kavramlar›n›n
kafam›zdaki alg›lanma ve biçimlenmelerinde de ekono-
mik sistem ve koflullar birinci derecede etkili ve hâkim
olagelmifllerdir.
…Tek bafl›na yaflayan bir insan “çal›flmak” fiil ve eyle-
mine yönelmez. Zira bu insan›n amac› ve çabas›, biyo-
lojik gereksinimi karfl›lamaya yönelik zaruri asgari ça-
ban›n ötesine geçmez. Bu nedenle, böyle bir faaliyete
çal›flma de¤il, ancak çaba ad› verilir…
fiöyle bir örnek çal›flma ve tembellik haklar›n›n nas›l
birbirini tamamlayan kavramlar oldu¤unu aç›klamada
yard›mc› olabilir. Diyelim ki, bir bilet sat›fl› ya da baflka
ifllem bölümüne bir günde ortalama olarak 300 kifli bafl-
vuruyor. bu bölümde bir kiflinin istihdam edilmesi ha-
linde, o kifli hiç bafl›n› kald›rmadan, bütün gün bu ifli,
uzun kuyruklar›n bask›s› alt›nda, belki de bafl›ndaki fle-

finin de gizli ya da aç›k denetimi gölgesinde, yapma
durumunda kal›r. Oysa, ayn› bölümde dört kiflinin is-
tihdam edilmesi halinde, bölüm önünde fazla uzun
kuyruklar oluflmadan, her çal›flan sadece yar›m gününü
vererek 300 kiflinin iflini görebilir. Bu emekçiler, günün
geri kalan bölümünde de kendilerini gelifltirici faaliyet-
lerde bulunabilir ya da aylakl›k yapabilirler.
Yap›lan ifl 300 kiflinin talebine cevap vermek oldu¤una
göre, bunu dört kifli ile yapmak, patrona iki aç›dan afl›-
r› yük y›kar. Bir defa, dört kiflinin istihdam edilmesi ha-
linde, iflsizlik olmayaca¤›na göre, ücretler bask› alt›na
al›namaz. ‹kincisi ise, patron, bir kifli yerine dört kifliye
ücret verir hale gelir. Oysa dört kiflinin yerine bir kifli-
nin istihdam edilmesi halinde, üç kifli iflsiz kalaca¤›n-
dan dolay›, ücretler üzerinde afla¤›ya çekme yönünde
ciddi bir bask› oluflur. Buna karfl›n, yo¤unlaflan iflin ça-
l›flan üzerindeki stresini hafifletmek ve ifli o kimseye iç-
sellefltirerek benimsetebilmek için, istihdam edilene bi-
raz yüksek ücret verilebilir. Sonuçta, uzun kuyruk olufl-
turanlar ve d›flar›da iflsiz kalanlar üzerindeki yük y›k›la-
rak, kâr marj› art›r›lm›fl olur. ‹stihdam edilen kifli de, bir
yandan d›flar›daki üç iflsize bakarak, di¤er yandan da,
fiziksel ve ruhsal çöküflünü hiç dikkate almadan, biraz
yüksekçe maaflla doyuma ulafl›r, hatta ifl fetifline giriflir.
Bu durumda, d›flar›da kalanlar ise, tembellik hakk›n›
kullan›yor de¤il, fakat iflsiz konumuna itilmifl olur.
Görülüyor ki, ifl fetifli veya iflkolik olma hali günümüz
toplumlar›nda görülen ve sermaye yo¤un karar mer-
kezlerince dayat›lan, bireylerin tembellik yapma ve ken-
dilerini gelifltirme haklar›n› ellerinden alan bir dayatma
ve davran›fl kal›b›d›r. Sermaye a¤›rl›kl› karar merkezleri
böyle bir davran›fl biçimini tetikleyerek, bir yandan bi-
reysel ve toplumsal gereksinimleri durmadan kabart-
may›, di¤er yandan da bunlar› tatmine yönelik faaliyet-
lerde bulunarak sermaye birikimini h›zland›rmay› amaç-
lamaktad›r. Dikkat edilirse, bireysel gereksinimlerin te-
tiklenmesi de, üretim faaliyetinde güdülen istihdam po-
litikalar› da, bireyin sermaye karfl›s›nda kölelefltirilmesi
anlam›n› ifade etmektedir. Bu nedenle, sadece istihdam
alan›nda de¤il, fakat tüketim alan›nda da “tembellik
hakk›”, insano¤lunun birbirine karfl› de¤il, fakat serma-
yenin mülkiyet biçimine karfl› giriflece¤i onur mücade-
lesinin temel gerekçesini oluflturmaktad›r.

Kaynak: Yukar›daki Metin Önder’in (1997, s: 12, 73-
77). Cogito dergisinde yer alan “Tembellik Hakk›” adl›
makalesinden k›salt›larak al›nm›flt›r.

Okuma Parças›
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1. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
sinin Uzunlu¤u” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

2. a ‹flçi statüsü alt›nda çal›flanlar›n, normal çal›flma
süresinin haftal›k azami uzunlu¤u hukuki dü-
zenlemelerle belirlenir. Hukuki düzenlemeler
ise yasama organ› taraf›ndan kabul edilerek, yü-
rürlü¤e konulur. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabil-
mek için, “Normal ‹fl Süresi” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
si Yönünden Korunman›n Çerçevesi” bafll›¤› al-
t›nda size verilen bilgilerden yararlan›n.

4. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Nor-
mal ‹fl Süresi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

5. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Esnek
Süreli Çal›flma” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

6. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
sinin Gün ‹çindeki Yeri” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

7. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
sinin Uzunlu¤u ve Gün ‹çindeki Yeri” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Normal
‹fl Süresinden Daha Uzun Süreli Çal›flmalar” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

9. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
sinin Uzunlu¤u ve Gün ‹çindeki Yeri” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

10. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “‹fl Süre-
sinin Uzunlu¤u ve Gün ‹çindeki Yeri” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

S›ra Sizde 1

‹fl ve dinlenme sürelerine iliflkin aç›klanan düzen-
lemeler, iflyerleri ile de¤il, iflyerlerinde çal›flanlar ile il-
gilidir. Bir baflka deyiflle, iflyerleri tüm gün ve hatta gece
dönemlerinde kesintisiz olarak 24 saat çal›flabilir.

S›ra Sizde 2

‹flyerinde haftada 1 gün tatil yap›l›yorsa; günlük normal
ifl süresi uzunlu¤u 40/6 = 6 saat, 40 dakika.
‹flyerinde haftada 1,5 gün tatil yap›l›yorsa; günlük nor-
mal ifl süresi uzunlu¤u Yar›m tatil günü 4 saat çal›fl›l›yor-
sa, haftan›n çal›fl›lan tam günlerinde
40 - 4 = 36/5 = 7 saat 12 dakika. 
‹flyerinde haftada 2 gün tatil yap›l›yorsa; günlük normal
ifl süresi uzunlu¤u 40/5 = 8 saat.

S›ra Sizde 3

Zorunlu bir nedene ba¤lan›labilir. 

S›ra Sizde 4

Ola¤an d›fl› bir nedene ba¤lan›labilir.

S›ra Sizde 5

Cumhuriyet Bayram› 1,5 gün
Zafer Bayram› 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› 1 gün
Ramazan Bayram› 3,5 gün
Kurban Bayram› 4,5 gün
Y›lbafl› günü 1 gün
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram› 1 gün
Toplam 13,5 gün

S›ra Sizde 6

Toplu ‹fl Sözleflmesi yapabilme olana¤› bulamayan
kesimler bu yönde biçimlenecek uygulamalardan yarar-
lanamaz. Ayr›ca ifl sözleflmeleri ile getirilecek düzen-
lemeler aras›nda ülke genelinde ortaya ç›kacak fark-
l›l›klar da adil görülemez.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Ücret Politikalar›n›n
Dayanaklar› ve
Çerçevesi

Çok yönlü özellikleri ve etkileri nedeniyle oluflan yaklafl›m farkl›l›klar› bir yana b›-
rak›lacak olursa, ücretin çeflitli sosyal bilim dallar›n›n ortak konular›ndan birisi
oldu¤u görülür. Bu nedenle, edinece¤iniz bilgileri, ücreti konu alan baflka dersle-
rin ilgili ünite metinlerinden edinece¤iniz bilgilerle birlikte irdeleyin. Verilen ör-
nekleri, bulaca¤›n›z baflka örneklerle ço¤alt›n. Ayr›ca verilen bilgileri, ülkemizde
izlenilen sosyal politikalar yönünden sürekli sorgulayarak de¤erlendiriniz. Önemi
nedeniyle kapsam› genifl tutulmufl ve konu iki ayr› ünite metninde ele al›narak ifl-
lenilmifltir. 8 ve 9. ünite metinleri, bu ba¤lamda birbirinden ayr› de¤il, birbirini
bütünleyici bir nitelik tafl›maktad›r. Her iki ünite metnini art arda ve birlikte çal›fl-
man›z konunun daha iyi kavran›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Sosyal Politika ücret konusuna nas›l yaklafl›r? 
Ücretler, hangi yol ya da yöntemlerle saptan›r? Bunlar›n olumlu ve olumsuz
yönleri nelerdir?
Ücret gelirini koruma düflüncesinin temelinde hangi nedenler yer al›r? Bu
yöndeki politikalar›n dayanaklar› nelerdir?
Sosyal politikalar ücret gelirinin hangi alanlarda korunulmas›n› öngörür?

N
N
N
N

8



• ÜCRETE ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER
• ÜCRET‹N SAPTANMASI

• Ücretlerin ‹fl Sözleflmeleriyle Saptanmas›
• Ücretlerin Yasama ya da Yürütme Organ› Taraf›ndan Saptanmas›
• Ücretlerin Özel Kurullar ya da Komisyonlar Eliyle Saptanmas›

• ÜCRET GEL‹R‹N‹N KORUNMASI
• Ücret Gelirinin Korunmas›n› Öngören Sosyal Politikalar›n Dayanaklar›
• Ücret Gelirinin Korunmas›n› Öngören Sosyal Politikalar›n Çerçevesi

Örnek Olay

Türk ‹flçi ve ‹flvereni Kesinti Mahkûmu
Türkiye Metal Sanayicileri Derne¤i (MESS), ücret-
lerden yap›lan k›sa kesintinin ekonomide ve istih-
damda olumsuz sonuçlara neden oldu¤unu be-
lirtti. MESS’in “K›sa Bilgi Bülteni’nde bu durum
“Y›karken de¤il s›karken öldü” fleklinde karikatü-
rize edilirken, AB ülkelerinin bir iflçiden ortalama
16.5 oran›nda bir kesinti yapt›klar›, Türkiye’de ise
bu oran›n yüzde 34’ler düzeyinde oldu¤u vurgu-
land›. Bununla birlikte Türk çal›flan›n›n Avrupal›
iflçinin ödedi¤inden tam yüzde 103 daha fazla ke-
sintiye u¤rad›¤›na iflaret edildi. Türkiye’de gelir-
den al›nan vergilerde, maafl ve ücretlilerin ödedik-
leri verginin, gelirden al›nan vergilerin yüzde 60’›
kadar oldu¤unun belirtildi¤i bültende, bu yar›c›-
l›k sisteminden bir an önce uzaklafl›lmas› gerekti-
¤i de kaydedilerek flu görüfllere yer verildi: Türki-
ye’de brüt ücretten yap›lan kesintiler 1985 y›l›nda yüzde 25 iken 10 y›l sonra yüz-
de 34’e f›rlad›. Oysa ayn› kesintiler ‹spanya’da yüzde 12, Almanya’da yüzde 21,
Japonya’da yüzde 10 dolay›nda. Türk iflçisi ve iflvereni dünyan›n en yüksek vergi
ödeyen iflçi ve iflvereni haline getirildi. Bir kiflinin istihdam maliyetinin yüzde
50’sini devlet vergi ve sigorta olarak almakta, kalan k›s›m ise çal›flana maafl ola-
rak verilmektedir.
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Anahtar Kavramlar
• Ücret
• Ücretin Saptanmas›

• Ücretin Özellikleri
• Ücret Gelirinin Korunmas›

‹çindekiler

30 May›s 1997



ÜCRETE ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER
Ücret konusu, çeflitli sosyal bilim dallar›n›n kesifltikleri ve hatta çak›flt›klar› bir
alanda yer al›r. Bu niteli¤i ile disiplinler aras› bir çal›flma alan› oluflturmakla birlik-
te, bu sosyal bilim dallar›n›n ücret konusuna iliflkin yaklafl›mlar› aras›nda önemli
farkl›l›klar bulunur. Bu farkl›l›klar ise, do¤al olarak ücretle ilgili olarak yap›lan ta-
n›mlara da yans›r.

fiöyle ki; Ekonomi ve Çal›flma Ekonomisi bilim dallar› yönünden ücret, üretim
faktörlerinden birisi olan insan›n, bedensel ya da düflünsel iflgücüne ödenen bede-
li ifade eder. Çal›flma Hukuku yönünden ise ücret, ifl iliflkisinin taraflar›ndan biri-
si olan iflverenin, taraflar›ndan di¤eri olan iflgörene, iflgörmesi karfl›l›¤›nda öde-
mekle yükümlü oldu¤u hukuki bir borçtur. ‹flletme Yönetimi ise ücreti, iflletmenin
fonksiyonlar›n› en rasyonel biçimde sürdürüp, yerald›¤› piyasa koflullar›nda varo-
labilmek için iflgörenlere yap›lan ödemeler kapsam›nda ele al›r. Sosyal Politika ko-
nuyu daha farkl› bir bak›fl aç›s›yla irdeler. Sosyal politikerler ücreti, iflgörenin ve
bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin, yaflam olanak ve düzeylerini belirleyen ço¤u
kez tek gelirleri olarak görür. Sosyal Politika için ücret, salt ekonomik ya da huku-
ki özellikleri ile de¤il, tafl›d›¤› insanc›l de¤er yönünden de önem tafl›r. Bu neden-
ledir ki Sosyal Politika ücreti, güvence alt›na al›narak korunmas› gereken temel bir
insan hakk› kapsam›nda irdeler.

Önce yukar›da yer verdi¤imiz özel tan›mlar› bir yana b›rak›p, tan›m› oluflturan
temel unsurlardan yola ç›karak ücret kavram›na iliflkin baz› genel bilgileri verelim.

‹flveren taraf›ndan iflgörene yap›lan ödemelerin, ücret olarak nitelendirilebilme-
si için, aralar›nda hukuk kurallar›nca düzenlenen bir ifl iliflkisinin var olmas› gere-
kir. Bu ifl iliflkisi bireysel ya da toplu bir ifl sözleflmesine dayal› olabilece¤i gibi, ka-
mu çal›flanlar› örne¤inde oldu¤u gibi, statü hukukunun kurallar›ndan da kaynak-
lanabilir. ‹flverenin özel ya da kamu tüzel kiflisi veyahut da gerçek kifli olmas› üc-
retin niteli¤ini de¤ifltirmez. Bu nedenle, kamu çal›flanlar›n›n maafl olarak ifade edi-
len ayl›klar› da ücret gelirleri kapsam›nda irdelenir.

Ücret iflgörene, iflverene hukuki ve teknik ba¤lamda tabi olarak gördü¤ü iflin
karfl›l›¤›nda ödenen bir bedeldir. ‹fl karfl›l›¤› olmaks›z›n da ücret ödenebilmesine
olanak tan›yan daha sonra de¤inilecek olan koflul ve durumlar ayr›k tutulacak
olursa, ücret genel kural olarak yap›lan ifl karfl›l›¤›nda ödenir. Ücretin bu özelli¤i,
iflgörenin iflverene olan ekonomik ba¤›ml›l›¤›n›n da temelini oluflturur. 

Ücret ilke olarak bizzat iflgörene ödenir. Ancak iflveren iflgörene ücretini flah-
sen ödemekle yükümlü de¤ildir. Günümüzdeki çok say›da kiflinin çal›flt›¤› büyük
ölçekli iflyerleri, bu yönde bir koflulun aranmas›n› hemen hemen olanaks›zlaflt›r-
maktad›r. bu nedenle de ücret iflgörene iflveren vekili ya da üçüncü kifliler taraf›n-
dan da ödenebilir. Nitekim, UÇÖ’nün ücret gelirinin korunmas›n› öngören ve hü-
kümlerine daha sonra de¤inilecek olan 95 say›l› Sözleflmesi de, ücretin iflçinin
kendisine ödenmesini öngörür.

Ücret ödemelerinin sürekli ve düzenli biçimde yap›lmas› gerekir. Burada kul-
lan›lan “süreklilik” sözcü¤ü, kuflkusuz iflveren ile iflgören aras›ndaki ifl iliflkisinin
süresi ile s›n›rl› bir anlam tafl›maktad›r. ‹flgörenin, ço¤u kez tek geliri olmas› nede-
niyle de, ücret iflverence düzenli aral›klarla, örne¤in günlük, haftal›k ya da ayl›k
olarak ödenebilir.
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Ücret, iflgörenin ve
bakmakla yükümlü
bulundu¤u kiflilerin yaflam
olanak ve düzeylerini
belirleyen ço¤u kez tek
gelirleridir. Sosyal Politika
yönünden ücret, salt
ekonomik ya da hukuki
nitelikleri ile de¤il, tafl›d›¤›
insanc›l de¤er nedeniyle de
önem kazan›r.



Normal ifl süreleri içinde fiilen çal›flmas› karfl›l›¤›nda iflgörenin haketti¤i ücret
kök ücret olarak adland›r›l›r. Yaz› ve konuflma dilinde temel ücret, as›l ücret, esas
ücret, dar anlamda ücret olarak da ifade edilebilen kök ücret, daha sonra da vur-
gulanaca¤› üzere parasal bir nitelik tafl›r. 

‹flletmenin ya da ülkenin içinde bulundu¤u koflullar nedeniyle belirlenen kök
ücret miktar›, iflgörenin temel gereksinimlerini karfl›layabilmede yetersiz kalabilir.
Oysa ki, ücret iflgörenin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin yaflam düzeylerini
belirleyen ço¤u kez tek gelirleridir. Bu nedenle iflgörenlere, ekonomik unsurlara
ba¤l› kal›nmaks›z›n yeterli olabilecek miktarda bir ücretin ödenmesi gerekir. Bu
yönde bir yaklafl›m, ifl görme karfl›l›¤›nda ödenen kök ücret kavram› d›fl›nda, sos-
yal ücret olarak ifade edilen daha yeni bir ücret anlay›fl›n›n do¤mas›na yol açm›fl-
t›r. Sosyal ücret, ücretin sosyal niteli¤ini vurgulayan bir kavramd›r (Çubuk, 1970, s:
10). Bu yaklafl›mla ücret, teknik ve ekonomik bir rasyonellikten uzaklaflarak insan-
c›l de¤erlere dayal› bir anlam kazan›r. Sosyal ücret anlay›fl›yla, ücretin insan onu-
runa yarafl›r bir yaflam düzeyi sa¤layabilecek düzeyde olmas› öngörülür. Tatil gün-
leri ve izin dönemlerinde çal›fl›lmad›¤› halde, baz› risklerle karfl›laflmas› duru-
munda iflgörenlere ödenen ücretler ve biraz sonra üzerinde durulacak ek ücret bu
anlay›fl›n›n uygulamalardaki örnekleri olarak gösterilebilir.

Tatil günleri ve izin dönemleri konusunda bir önceki ünite metninde bilgi ve-
rilmiflti. Ücretin baflka hangi eklentilerinin olabilece¤ini örneklendirerek belirtelim.

‹flveren taraf›ndan iflgörene, bir ifl görmesi karfl›l›¤›nda olmaks›z›n da sosyal üc-
ret anlay›fl› çerçevesinde parasal ya da ayni nitelikte ödemelerde bulunulabilir. Ek
ücret, sosyal ücret ya da yan ödemeler olarak da ifade edilen bu nitelikteki öde-
meler, sözleflme ya da statü hukuku hükümlerinin bir gere¤i olabilece¤i gibi, iflve-
renin özgür iradesinden de kaynaklanabilir. Örne¤in; bir bireysel ya da toplu ifl
sözleflmesinde, çal›flanlara y›lda iki kez maktu bir yakacak yard›m› yap›lmas›na ya
da evlenme, do¤um, ölüm gibi hallerde baz› parasal yard›mlarda bulunulmas›na
iliflkin bir hüküm yer alabilir. Statü hukukunun kurallar›nca da, kamu görevlileri-
nin sözgelimi e¤itim ça¤›ndaki çocuklar› için ayl›k yine maktu parasal bir ödeme-
de bulunulmas› ya da kira, ulafl›m gibi giderlerini karfl›lamak amac›yla baz› yar-
d›mlar›n yap›lmas› öngörülmüfl olabilir. Bu biçimde yap›lan parasal ya da ayni ni-
telikteki ödemeler, iflgörene iflgörmesinin karfl›l›¤›nda yap›lmaz. Bu nedenle de
kök ücret kavram› içinde de¤il ek ücret, kavram› içinde yer al›r.

Ücretin kök ücret ve ek ücret olarak ayr›mlaflt›r›lmas›, her iki ücreti birlikte ifa-
de eden giydirilmifl ücret, efldeyiflle brüt ya da genifl anlamda ücret kavram›n›
da beraberinde getirir. Ücretler; vergi, fon, sigorta vb. zorunlu kesintilerden sonra
iflgörenlere ödenir. Herhangi bir kesinti yap›lmadan, iflveren taraf›ndan iflgörene,
ücret olarak ödenilmek üzere ayr›lan tutar giydirilmifl ücret, çeflitli adlar alt›nda ya-
p›lan zorunlu her tür kesintiden sonra, iflgörenin eline geçen tutar ise net ücret,
ç›plak ücret olarak ifade edilir.
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Kök ücret: ‹flgörene,
iflgörmesi karfl›l›¤›nda
yap›lan parasal ödemedir.

Sosyal ücret: Toplumun bir
üyesi olarak bireyin
sosyo-ekonomik
gereksinimlerini gözönünde
bulunduran ve toplumsal
refahdan adil bir
pay alabilmesini sa¤layan
ücret miktar›d›r.

Ek ücret: ‹flgörene, iflgörme-
si karfl›l›¤›nda ödenen kök
ücret d›fl›nda, sosyal ücret
anlay›fl›yla yap›lan parasal,
aynî ya da parasal ve aynî
nitelikli tüm ödemelerdir.

Giydirilmifl ücret: Kök ücret
ile ek ücretlerin toplam›d›r.

Net ücret: ‹flgörenin eline
zorunlu her tür kesinti
yap›ld›ktan sonra geçen
ücret miktar›d›r.

kök ücret + ücretin eklentileri = giydirilmifl ücret
— zorunlu kesintiler ve vergiler

= net, ç›plak ücret



Yukar›daki ayr›mlaflmada, ücretin hesaplan›fl biçiminin, efldeyiflle ücret sistemi-
nin de pay› bulunur. Örne¤in; zaman ya da verimlilik ölçüt al›narak hesaplanan
ücret, uygulamalarda kök ücretin karfl›l›¤› olarak gösterilir. Prim, komisyon, kâr-
dan pay alma biçimlerindeki ücretler ise ek ücret kapsam›nda irdelenir.

Ülkemizde 2005 y›l› içinde 399 iflletmede yap›lan bir anket sonuçlar›na göre;
ç›plak ücretin, ücret ödemelerinin % 36,6’s›n› oluflturdu¤u görülmektedir. Bu çer-
çevede iflgücü maliyetinin bölünüflü oransal olarak afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Bir iflletmenin 100. kurulufl y›l› nedeniyle, o y›l›n bilanço kar›n›n % 20 sinin çal›flanlara
da¤›t›lmas› yönünde al›nan bir karar do¤rultusunda iflçilere yap›lan ödemeler ücret geliri
kapsam›nda irdelenebilir mi?

ÜCRET‹N SAPTANMASI
Ücret geliri üzerinde, mikro ve makro etkenlerin belirleyici bir rolü vard›r. Kiflini-
nin e¤itimi, uzmanl›¤›, deneyimi, k›demi gibi bireysel niteliklerin yan›s›ra, ifl piya-
sas›n›n koflullar›, ulusal refah düzeyi gibi makro unsurlar da ücret düzeyini etkiler.

Ücretin hesaplanma biçimlerindeki farkl›l›klar, çeflitli ücret sistemlerinin orta-
ya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Ücret sistemleri; zaman, ya da verim esas›na dayal› ola-
bilir. Baz› hesaplama biçimleri ise, hem zaman ve hem de verim göstergelerine bir-
likte kapsar.

Bu konular, 4. s›n›f ders program›n›zda yer alan ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi dersi kapsa-
m›nda ayr›nt›l› olarak aç›klanacakt›r.

Ücretler, yürürlükte bulunan ulusal mevzuat çerçevesinde; ifl sözleflmeleriyle,
yasama organ›nca, özel kurullar, kurulufllar, komisyonlar taraf›ndan saptan›labi-
lir. Ücretin saptanma biçimleri konusunda ayr› bafll›klar alt›nda, biraz daha ayr›n-
t›l› bilgiler edinelim.

Ücretlerin ‹fl Sözleflmeleriyle Saptanmas› 
Ücret; iflçi ile iflveren aras›nda bireysel ifl sözleflmeleriyle saptanabilece¤i gibi,
sendikalar aras›nda yap›lan toplu ifl sözleflmelerinin hükümleriyle de belirlene-
bilmektedir.

Sendikac›l›¤›n geliflmedi¤i, toplu pazarl›k yönteminin kökleflip yayg›nlaflmad›-
¤›, sendikal faaliyetlerin s›n›rland›r›ld›¤›, küçük ölçekli iflyerlerinin ço¤unlukta bu-

155Ünite  8  -  Ücret  Pol i t ikalar ›n ›n  Dayanaklar ›  ve  Çerçevesi

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

1

Ücret sistemleri: Ücretin;
zaman, verimlilik, iflin
tamamlanmas› gibi bir
ölçüte ba¤lan›larak
hesaplanmas›n› öngören
yöntemlerdir.
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Tablo 8.1
Türkiye’de
‹flgücü Maliyetinin
Oransal Bölünüflü

Kaynak: T‹SK (2006,
s: 11, 15). 2005
Çal›flma ‹statistikleri
ve ‹flgücü Maliyeti.
Ankara: T‹SK
Yay›nlar› No: 277.

Türkiye’de ‹flgücü Maliyetinin Oransal Bölünüflü

% 36,6 Ç›plak ücret

% 8,1 Hafta tatili ve genel tatil günleri ücreti

% 2,9 ‹zin ücretleri

% 16,4 ‹kramiye, prim vb.

% 35,2 Sosyal ödemeler 

% 0,8 Di¤er personel giderleri

100 Ücret



lundu¤u, tar›m kesimine dayal› ülkelerde ücretlerin daha çok bireysel ifl sözleflme-
leriyle saptan›ld›¤› görülür. Bu yolla ücret, daha çok ifl piyasas›n›n koflullar› do¤-
rultusunda taraflar aras›ndaki uzlaflma ile belirlenir. Ayr›ca; iflçi ve iflveren aras›n-
daki ekonomik eflitsizlik de, ücretin saptan›ld›¤› ortamlarda iflçilerin pazarl›k güç-
lerini büyük ölçüde azalt›r. Bu nedenle ücretin bireysel ifl sözleflmeleriyle belirlen-
mesinin, iflçiler yönünden olumsuzluklar tafl›yabilece¤ini kabul etmek gerekir.

Toplu ifl sözleflmeleri, çal›flanlar›n yararlar›na daha uygun, daha adil bir ücretin
belirlenebilmesine yard›mc› olur. Çünkü iflçi ya da k›smen kamu görevlileri, toplu
ifl sözleflmesine sendikalar› arac›l›¤› ile taraf olurlar. ‹flveren ya da sendikalar› kar-
fl›s›nda toplu olarak temsil edilmeleri ve toplu görüflme süreçi içinde sahip olduk-
lar› araçlar nedeniyle de iflgörenlerin pazarl›k güçleri ço¤al›r. Nitekim, çal›flanlar
yönünden tafl›d›¤› bu üstünlük nedeniyle toplu ifl sözleflmelerinin, bu ba¤lamda
yayg›n bir uygulama alan› buldu¤u görülür.

Taraflar›n toplu görüflme ortam›ndaki konumlar› ile pazarl›k güçlerini bir grafik
üzerinde göstererek somutlaflt›ral›m.

‹flgören sendikalar› toplu pazarl›k masas›na, yap›lacak olan toplu ifl sözleflme-
sinde kabul edebilecekleri en düflük ücret miktar›n› önceden belirleyerek oturur-
lar. Grafik üzerinde (A) harfi ile gösterilen bu ücret düzeyi, iflgören sendikas›n›n
durak noktas› olarak ifade edilir. ‹flveren sendikas› da bir toplu pazarl›k süreci bafl-
lamadan, iflverenin kabul edebilece¤i en yüksek ücret miktar›n› kestirmeye çal›fla-
cakt›r. Grafik üzerinde (B) harfi ile gösterilen bu ücret düzeyi ise iflveren sendika-
s›n›n durak noktas›n› oluflturur.

Toplu görüflmelerde; iflgören sendikas›, pazarl›k güçlerini kullanarak ücret dü-
zeyinin durak noktalar›n›n olabildi¤ince üzerinde belirlenmesi için çal›flacaklard›r.
‹flveren sendikas› da do¤al olarak, ücret düzeyini durak noktas›n›n olabildi¤ince
alt›nda olmas› için çaba gösterecektir. Bu süreç sonunda ise ücretler, grafik üzerin-
de AA’BB’ harfleri ile gösterilen bir uzlaflma, efldeyiflle pazarl›k alan› içinde, ta-
raflar›n pazarl›k güçlerine göre sa¤lan›labilecektir.
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‹flçi ve iflveren aras›ndaki
ekonomik eflitsizlik, iflçilerin
pazarl›k güçlerini ücretin
saptan›ld›¤› ortamlarda
büyük ölçüde azalt›r. Bu
nedenle de, toplu ifl
sözleflmeleri çal›flanlar›n
yararlar›na daha uygun,
daha adil bir ücretin
belirlenebilmesine 
yard›mc› olur.

fiekil 8.1

Ücret
Düzeyi

‹flgören
Sendikas›

‹flveren
‹flveren Sendikas›

0

A›

B›

B

A

PAZARLIK
ALANI

Toplu Pazarl›k
Alan›

Toplu pazarl›k alan›: ‹flçi
sendikalar› ile iflveren
taraf›n›n durak noktalar›
aras›nda oluflan aland›r.



Ancak unutulmamas› gerekir ki; tablo 8.4’de de gösterildi¤i gibi bireysel ifl söz-
leflmeleri, günümüzde pek çok ülkede varl›¤›n› ve geçerlili¤ini korumaktad›r.
Özellikle; giderek ço¤alan ve hukuken meflrulaflt›r›lan atipik istihdam biçimleri, bi-
reysel ifl iliflkilerini öne ç›kartmakta ve bireysel ifl sözleflmelerine giderek ço¤alan
bir ifllerlik de kazand›rmaktad›r.
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fiekil 8.2

2005 Y›l›nda ‹flgücü Maliyetinin
Yüzdeli Bölünüflü

100

fiekil 8.3

2005 Y›l›nda Ç›plak Ücret ve
Yan Ödemeler

36,6 35,2

16,4 11,8

Ç›plak Ücret

Di¤er Ödemeler

Sosyal Ödemeler

‹kramiye, Prim vb.

Ç›plak Ücret
%36,6

Yan Ödemeler
%63,4

Tablo 8.2
Seçilmifl baz›
ülkelerde toplu
pazarl›k kapsam›
içinde 
bulunanlar›n, tüm
ba¤›ml› statüler
alt›nda çal›flanlar 
içindeki oranlar›

Kaynak: Industrial
Relations in The EU,
Japan and USA,
2001.
http://www.euro-
found.europa.ev/eiro
/2004/01/feature/tn4
1101f.html

Ülke Ad› Toplu ‹fl Sözleflmelerinin Kapsam›

Almanya %67

‹ngiltere %36

Japonya %20

ABD %15

Fransa %90-95

Finlandiya %90

‹talya %90



Ücretlerin Yasama ya da Yürütme Organ› Taraf›ndan
Saptanmas›
Ücretler, yasama ya da yürütme organ› taraf›ndan da saptanabilmektedir. Örne-
¤in devlet memurlar›n›n ücretleri, statü hukukunun kurallar› çerçevesinde ya da
bütçe kanunlar› ile yasama organ› taraf›ndan belirlenir. Asgari ücretler de yeri
geldi¤inde de¤inilecek olan baz› ülkelerde yasama ya da yürütme organ› taraf›n-
dan belirlenebilmektedir.

Demokratik yönetimlerde yasama ve yürütme organlar› halk› temsil eder. Bu
nedenle böyle bir yöntem yad›rganmayabilir. Ancak bu yolla ücret, taraflar›n do¤-
rudan yer almad›¤› bir ortamda belirlenmifl olur. Bu nedenle de benimsenmesi
do¤rultusunda her zaman tart›flmalara aç›kt›r. Ayr›ca, bu belirleme biçimi, hükü-
meti oluflturan, yasama organ›na egemen olan siyasal parti ya da partilerin kendi-
lerine özgü programlar› ve yaklafl›mlar›n›n izlerini tafl›yabilir. Bu ba¤lamda yön-
tem, ekonomi politikalar›n›n bir arac› olarak yararlan›labilmesine de olanak tan›r.
Bu olas›l›klar, ücretin yasama ya da yürütme organ›nca belirlenmesini daha da
elefltirilebilir bir hale getirir.

Ücretlerin Özel Kurullar ya da Komisyonlar Eliyle
Saptanmas›
Toplu ifl görüflmelerinin uyuflmazl›kla sonuçlanmas› durumunda, taraflar›n grev,
lokavt gibi toplu mücadele araçlar›ndan yararlanabilmeleri yürürlükteki hukuk ku-
rallar› çerçevesinde mümkün olmayabilir. Tafl›d›¤› özellikler nedeniyle baz› faali-
yet alanlar›na bu yönde s›n›rlamalar›n, yasaklar›n getirilmesini do¤al karfl›lamak
gerekir. Bu koflullar alt›nda üzerinde uzlaflma sa¤lan›lamayan toplu ifl sözleflmesi
hükümleri, mevzuat hükümlerinin tan›d›¤› yetki çerçevesinde görevlendirilmifl ki-
fliler, komisyonlar ya da kurullar taraf›ndan düzenlenir. Toplu ifl sözleflmesinin
baflka hükümleri gibi, ücret de böyle bir ortamda belirlenerek uygulamaya konul-
mufl olur.

Ücretin taraflar›n yer almad›¤› bir ortamda saptanmas›, yöntemin elefltiriye aç›k
yönünü oluflturur. Ayr›ca, bu kurullarda yer alacak olanlar›n seçimi ve bileflimi ile
konu alan›ndaki uzmanl›klar› da hiç kuflkusuz sorgulanabilecektir. Ücretin asgari
düzeyini saptamak için görevlendirilmifl olan komisyon çal›flmalar›n›n da bu kap-
samda irdelenmesi gerekir.

‹flgören sendikalar›n›n durak noktas›n›n, iflveren sendikalar›n›n durak noktas›n›n üzerin-
de olmas› pazarl›k alan›n› nas›l etkiler? Yan›t›n›z› grafikten yararlanarak veriniz.

ÜCRET GEL‹R‹N‹N KORUNMASI
‹flçi ve iflveren aras›nda ücret, çal›flma iliflkileri tarihinin çok önceki dönemlerinden
bu yana sürekli bir tart›flma konusu ve mücadele alan› olmufltur. ‹flçi ve iflverenle-
rin konuya yönelik yaklafl›mlar› aras›ndaki farkl›l›klar ile ücretin sosyo-ekonomik
boyutlar›, ücretin korunmas›na yönelik sosyal politikalar›n temelini oluflturmufltur.
Önce ücretin neden korunmas› gerekti¤ini aç›klamaya çal›flal›m.

Düflünülecek olursa, ücretin iflgören ve iflveren yönünden farkl› anlamlar tafl›-
d›¤› görülür. fiöyle ki; iflveren yönünden ücret, üretim faktörlerinden birisi olan ifl-
gücüne ödenen bedeli ifade eder. Bu yüzden ücret, üretilen mal ya da hizmetin
maliyetini do¤rudan etkiler. Maliyet tutarlar› ise sat›fl fiyatlar›na ve buna ba¤l› ola-
rak da iflverinin kâr›na yans›r. Bu özelli¤i nedeniyle ücret iflveren için bir gider,

158 Sosyal  Pol i t ika

Ücret taraflar›n›n yer
almad›¤› ortamlarda
saptan›lacak olursa,
benimsenmesi
do¤rultusunda tart›flmalara
da aç›k
olacakt›r. Böyle bir yöntem;
ücretin saptanmas›n›n,
siyasal iktidarlar taraf›ndan
izlenilen ekonomi
politikalar›n›n bir arac›
olarak görülme olas›l›¤›n› da
beraberinde tafl›r. 

Ücretin baz› özel kurul ya da
komisyonlar eliyle 
saptanmas›, bu ortamlarda
yer alacak olanlar›n
seçimlerinin, bileflimlerinin
ve deneyimlerinin sürekli
sorgulan›p, tart›fl›lmas›na
yol açacakt›r.
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harcama niteli¤i kazan›r. Oysa ki iflgören için ücret daha farkl› bir anlam tafl›r.
Çünkü, daha önce de defalarca vurguland›¤› üzere, ücret iflgörenin ço¤u kez tek
geliridir. Ücret geliri, kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin yaflam dü-
zeyini belirler. Bu özelli¤i nedeniyle sosyal bir boyut da kazanan ücret, iflgören yö-
nünden bir gelir unsurudur. ‹flgören ile iflverenlerin yararlar› son ba¤lamda birbiri
ile kesiflse de ücret, iflgören ve iflverenin z›t ç›karlar›n› temsil eder. 

Ancak konu, salt iflveren ve iflgörenin alg›lama biçimlerindeki farkl›l›klar nede-
niyle önem tafl›maz. Makro aç›dan ülke genelinde ekonomik ve sosyal pek çok
göstergeyi etkiledi¤i için ücret, devletin de ilgi alanlar›ndan birisini oluflturur. Çün-
kü ücret gelirlerinin genel fiyat düzeyi, istihdam hacmi, ekonomik geliflme h›z›, ya-
t›r›m ve tasarruf oranlar›, ulusal gelirin oluflumu ve bölüflümü, birey, aile ve top-
lumun refah düzeyi vb. konular ile do¤rudan ba¤lant›s› vard›r. Kald› ki devlet; ka-
mu görevlileri ile kamu kurulufllar›nda iflçi statüsü alt›nda istihdam edilenlerin ifl-
verenleri olarak da konunun çok uza¤›nda de¤ildir. 

Bir yandan iflgören ve iflverenin yararlar› aras›nda adil bir dengenin kurulmas›,
bir yandan konunun ilgili oldu¤u sosyo-ekonomik göstergelerin kamu yarar› aç›-
s›ndan önemi, ücretin korunmas›n› öngören kamu politikalar›n›n düflünsel temel-
lerini oluflturur.

Ücret Gelirinin Korunmas›n› Öngören Sosyal Politikalar›n
Dayanaklar›
Ülkemizde ücret gelirinin korunmas› do¤rultusunda izlenecek sosyal politikalar›n
hukuki temelini ve çerçevesini Anayasa’n›n 55. maddesindeki hükümler oluflturur.
An›lan maddede; “Ücret eme¤in karfl›l›¤›d›r” biçiminde önce genel bir tan›m veril-
mekte, ard›ndan da “Devlet, çal›flanlar›n yapt›klar› ifle uygun, adaletli bir ücret el-
de etmeleri ve di¤er sosyal yard›mlardan yararlanmalar› için gerekli tedbirleri
al›r” denilerek, genifl ve bu nedenle de yeterlili¤i tart›fl›labilir bir yaklafl›m benim-
semifl olmaktad›r.

Günümüzde, ücret gelirinin korunmas›na yönelik ilke ve normlar›n, birçok
uluslararas› kuruluflun belge ya da kararlar›nda önemli bir yer tuttu¤unu görüyo-
ruz. Bunlar›n taranmas›yla, ücret gelirinin korunmas›na yönelik sosyal politikalar›n
yönü ve biçimi konusunda daha iyi bir düflünce sahibi olunabilir.

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendisi ve ai-
lesi için insan onuruna yarafl›r ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle
desteklenmifl bir yaflam sa¤layacak adil ve elveriflli ücrete hakk› vard›r” hükmü yer
al›r. Bu hüküm ile, ücret gelirinin korunarak güvence alt›na al›nmas›, herkesin sa-
hip olmas› gereken bir hak olarak kabul edilmifltir. Ayr›ca ayn› madde de “Herke-
sin, herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin, eflit ifl için eflit ücrete hakk› vard›r” denile-
rek, ücret eflitli¤i ilkesi de benimsenmektedir. Yine Birleflmifl Milletler’in 3 Ocak
1976 y›l›nda kabul etti¤i ve ancak henüz ülkemizce onaylanmam›fl olan “Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleflmesi” nin 7. maddesinde yer alan
hükümler, herkese efl de¤erde ifller için eflit ve kendisi ile ailesi için insanca bir ya-
flam düzeyi sa¤layabilecek ücret alma hakk›n› tan›m›flt›r.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü Anayasas›’n›n bafllang›ç bölümünde de, uygun
yaflam koflullar›n› sa¤layacak bir ücret düzeyinin güvence alt›na al›nmas›, ulu-
sal sosyal politikalar için bir hedef olarak gösterilmifltir. Örgütü’nün amaçlar›n›
ortaya koyan Philadalphia Bildirgesi’de, ücretin çal›flma yaflam›nda ba¤›ml›
bir ifl iliflkisi içinde bulunan herkes için asgari bir gelir güvencesi oldu¤u ayr›ca
vurgulanmaktad›r.
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Uluslararas› Çal›flma Örgütü, bu çerçevede 6 Sözleflme karar› alm›flt›r. Türkiye
bu sözleflmelerden 4’ünü onaylam›fl ve onaylad›¤› bu sözleflmelerin 3’üne iliflkin
hukuki düzenlemeleri haz›rlayarak yürürlü¤e koymufltur. Bu nedenle ulusal sosyal
politikalar›m›z›n geliflmifllik çizgisinin, Örgüt taraf›ndan benimsenilmifl olan ilke ve
normlar›n gerisinde kald›¤› söylenemez.

Yeri geldikçe yollama yap›lacak olan bu sözleflmeler d›fl›nda Örgüt’ün üye ül-
kelere yol gösteren 6 Tavsiye karar› da bulunmaktad›r.

Ücretle ilgili AB taraf›ndan getirilmifl ilke ve normlar da genifl bir uygulama ala-
n›na sahiptir. AK taraf›ndan kabul edilmifl olan Avrupa Sosyal Anlaflmas› (fiar-
t›)’n›n ulafl›lmak istenilen hedeflerin belirtildi¤i ilk bölümünde, tüm çal›flanlar ve
bakmakla yükümlü olduklar› kifliler için yeterli olacak düzeyde, adil bir ücret ge-
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Tablo 8.3
UÇÖ’nün, Kabul
Edildikleri Y›llar
‹tibariyle Ücreti
Konu Alan Sözleflme
Kararlar›

Tablo 8.4
UÇÖ’nün, Kabul
Edildikleri Y›llar
‹tibariyle Ücreti
Konu Alan Tavsiye
Kararlar›

UÇÖ’nün, Kabul Edildikleri Y›llar ‹tibariyle Ücreti Konu Alan Sözleflme Kararlar›

i. 1928 y›l›nda kabul edilen 26 say›l› Asgari Ücret Tespit Usulleri ‹hdas›na ‹liflkin Sözleflme. Bu

sözleflme; ülkemiz taraf›ndan 25 Haziran 1973 günü, 1769 say›l› kanun ile onaylanm›flt›r.

ii. 1949 y›l›nda kabul edilen 95 say›l› Ücretin Korunmas› Hakk›nda Milletleraras› Çal›flma Sözleflmesi.

Bu sözleflme; ülkemiz taraf›ndan 24 Ekim 1960 günü, 109 say›l› kanun ile onaylanm›flt›r.

iii. 1951 y›l›nda kabul edilen 99 say›l› Tar›mda Asgari Ücret Tespiti Usulleri Hakk›nda Sözleflme.

Bu sözleflme; ülkemiz taraf›ndan 30 Nisan 1969 günü, 1168 say›l› kanun ile onaylanm›flt›r.

iv. 1951 y›l›nda kabul edilen 100 say›l› Eflit De¤erde ‹fl ‹çin Erkek ve Kad›n ‹flçiler Aras›nda Ücret Eflit-

li¤i Hakk›nda Sözleflme. Bu sözleflme; 13 Aral›k 1966 günü, 810 say›l› yasa ile onaylanm›flt›r.

v. 1958 y›l›nda kabul edilen 109 say›l› Deniz ‹flkolunda Ücretler ve Çal›flma Süreleri Hakk›nda

Sözleflme. Bu Sözleflme ile daha önce kabul edilmifl olan 76 ve 93 say›l› Sözleflmeler revize

edilmifltir.

vi. 1970 y›l›nda kabul edilen 131 say›l› Geliflmekte Olan Ülkelerde Asgari Ücretin Belirlenmesi

Hakk›nda Sözleflme.

UÇÖ’nün, Kabul Edildikleri Y›llar ‹tibariyle Ücreti Konu Alan Tavsiye Kararlar›

i. 1928 y›l› kabul edilen, 30 say›l› Asgari Ücret Belirleme Yöntemleri Hakk›nda Tavsiye Karar›

ii. 1949 y›l› kabul edilen, 85 say›l› Ücretlerin Korunmas› Hakk›nda Tavsiye Karar›

iii. 1951 y›l› kabul edilen, 89 say›l› Tar›m ‹flkolunda Asgari Ücretin Belirlenmesi Hakk›nda Tavsiye

Karar›

iv. 1951 y›l› kabul edilen, 90 say›l› Eflit ‹fl ‹çin Kad›n ve Erkek ‹flçilere Eflit Ücret Hakk›nda Tavsiye

Karar›

v. 1958 y›l› kabul edilen, 109 say›l› Deniz ‹flkolunda Ücretler ve Çal›flma Süreleri Hakk›nda Tavsi-

ye Karar›

vi. 1970 y›l› kabul edilen, 135 say›l› Geliflmekte Olan Ülkelerde Asgari Ücret Belirlenme Yöntem-

leri Hakk›nda Tavsiye Karar›.



lirinin güvence alt›na al›nmas› öngörülür. Anlaflmay› onaylayan devletler, Andlafl-
ma’n›n 4. maddesinde yer alan afla¤›daki ücrete iliflkin konularda ve yönde sosyal
politikalar izlemekle yükümlü görülmüfltür. 

i. ‹flgörenler, kendilerine ve ailelerine sayg›n bir yaflam düzeyi sa¤layacak dü-
zeyde bir ücret geliri elde etme hakk›na sahip k›l›nmal›d›r.

ii. Çok özel koflullar d›fl›nda, normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›fl›lma-
lar karfl›l›¤›nda, çal›flanlara normal ifl süresi için öngörülmüfl olan ücretin da-
ha üzerinde bir ücret ödenilmelidir.

iii. Eflit de¤erde ifl için eflit ücret ödenilmelidir.
iv. Ücret kesintileri; ulusal mevzuatlarla belirlenmifl ya da ifl sözleflmeleri ve

hakem kurullar› kararlar› ile saptanm›fl koflullar ve ölçüler içinde yap›la-
bilmelidir.

Türkiye bu anlaflmay›; yukar›da 1,2 ve 4. s›rada yer alan hükümleri d›fllayarak,
efldeyiflle koflullu bir biçimde 1989 y›l›nda onaylam›flt›r.

Ücret Gelirinin Korunmas›n› Öngören Sosyal Politikalar›n
Çerçevesi

Yukar›daki bilgiler topluca de¤erlendirildi¤inde, ücret gelirinin korunmas›n›
öngören sosyal politikalar›n afla¤›daki bafll›klar çerçevesinde yönlenip, biçimlendi-
¤i görülebilir.

i. Eflit de¤erde ifle, eflit ücret ödenmesi
ii. Ücret gelirinin fiyat yükselifllerine karfl› korunmas›
iii. Ücretin en az düzeyinin belirlenmesi,
iv. Ücretin; ödenme biçimi, yeri, dönemi ve belgelenmesi bak›m›ndan

korunmas›
Bu konular› ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak, bir sonraki ünite metninde iflle-

yece¤iz.

UÇÖ’nün ücreti konu alan sözleflme kararlar›ndan kaç tanesi eflit de¤erde ifle eflit ücret
ödenmesine, kaç tanesi asgari ücretlere iliflkindir?
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Sosyal Politika ücret konusuna nas›l yaklafl›r? 

• Ücret, iflgörenin ve bakmakla yükümlü bulundu-
¤u kiflilerin yaflam olanak ve düzeylerini belirle-
yen, ço¤u kez, tek gelirleridir. Sosyal Politika yö-
nünden ücret, salt ekonomik ya da hukuki nite-
likleri ile de¤il, tafl›d›¤› insanc›l de¤er nedeniyle
de önem kazan›r.

Ücretler, hangi yol ya da yöntemlerle saptan›r?

Bunlar›n olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

• Ücretler, ifl sözleflmeleriyle ya da yasama ve yü-
rütme organlar› taraf›ndan saptand›¤› gibi, özel
olarak oluflturulmufl kurullar ve komisyonlar eliy-
le de saptanabilmektedir.

• ‹flçi ve iflveren aras›ndaki ekonomik eflitsizlik,
ücretin saptan›ld›¤› ortamlarda iflçilerin pazarl›k
güçlerini büyük ölçüde azalt›r. Bu nedenle de,
toplu ifl sözleflmeleri çal›flanlar›n yararlar›na da-
ha uygun, daha adil bir ücretin belirlenebilmesi-
ne yard›mc› olur.

• Ücret taraflar›n›n yer almad›¤› ortamlarda belirle-
necek olursa, benimsenmesi do¤rultusunda tar-
t›flmalara da aç›k olacakt›r. Böyle bir yöntem; üc-
retin saptanmas›n›n, siyasal iktidarlar taraf›ndan
izlenilen ekonomi politikalar›n›n bir arac› olarak
görülme olas›l›¤›n› da beraberinde tafl›r. Bu alan-
da baz› özel kurul ya da komisyonlara yetki ve-
rilmesi ise, bu organlarda yer alacak olanlar›n se-
çimlerinin, bileflimlerinin ve deneyimlerinin sor-
gulanmas›na yol açar.

Ücret gelirini koruma düflüncesinin temelinde

hangi nedenler yer al›r? Bu yöndeki politikala-

r›n dayanaklar› nelerdir?

• Mikro ve makro düzeydeki sosyal ve ekonomik
özellikleri, ücret gelirinin korunmas›na yönelik
sosyal politikalar›n temelini oluflturur.

• Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›, ücret
gelirinin korunmas›n› ilke olarak benimser. Ulu-
sal mezvuatlar ise ücret gelirinin bu ilke do¤rul-
tusunda çeflitli alanlarda korunmas›n› öngörür. 

Sosyal politikalar ücret gelirinin hangi alanlar-

da korunulmas›n› öngörür?

• Ücret geliri; eflit de¤erde ifle eflit ücret ödenmesi,
reel de¤erlerinin sabit tutulmas›, en az düzeyinin
belirlenmesi, ödenme biçimi, yeri, dönemi ve
belgelenmesi aç›s›ndan özel olarak korunur.

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
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1. Hangi ücret, parasal bir nitelik tafl›r?
a. Kök ücret
b. Ek ücret
c. Sosyal ücret
d. Brüt ücret
e. Giydirilmifl ücret

2. Bir ülkede ücretler, afla¤›daki göstergelerden hangi-
si ile do¤rudun iliflkili de¤ildir?

a. ‹stihdam hacmi
b. Genel fiyat düzeyi
c. Tasarruf oranlar›
d. Toplumsal refah düzeyi
e. Sendikalar›n kademelenmesi

3. Ücret sistemi afla¤›dakilerden hangisi ifade eder?
a. Ücretin ödenme biçimini
b. Ücretin saptanma yöntemini
c. Ücretin hesaplanma biçimini
d. Ücretin korunmas› alan›n›
e. Ücretin de¤erlendirilmesini

4. Kamu görevlilerinin ücretleri daha çok hangi yolla
belirlenir?

a. Bireysel ve toplu ifl sözleflmeleri
b. Üst yarg› organlar› karar›
c. Statü hukukunun kurallar›
d. Hakem kurullar› karar›
e. Uluslararas› normlar

5. Afla¤›daki belgelerin hangisinde ücretin korunmas›-
na iliflkin hükümler bulunmaz?

a. Paris fiart›
b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslarara-

s› Sözleflmesi
c. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
d. Philadalphia Bildirgesi
e. Uluslararas› Çal›flma Örgütü Anayasas›

6. Sosyal politikalar ücretin hangi alanda korunmas›n›
öngörmez?

a. Eflit de¤erde ifle, eflit ücret ödenmesi
b. Reel de¤erinin sabit tutulmas›
c. Ödeme yeri
d. En üst düzeyinin belirlenmesi
e. Belgelenmesi 

7. Afla¤›dakilerden hangisi giydirilmifl ücreti ifade eder?
a. Net ücret + sosyal ücret
b. Kök ücret + ek ücret
c. Brüt ücret + ek ücret
d. Kök ücret + net ücret
e. Asgari ücret + ek ücret

8. Afla¤›daki ücret sistemlerinden hangisi, iflgörenin ve-
rimini gözönüne almaz?

a. Akord ücret
b. Götürü ücret
c. Parçabafl› ücret
d. Prim ücreti
e. Zamana göre ücret

9. ‹flçi sendikalar›n›n, toplu pazarl›k masas›nda kabul
edebilece¤i en düflük ücret düzeyine ne denir?

a. Asgari ücret
b. Pazarl›k ücreti
c. ‹flçi sendikas› durak noktas›
d. ‹flveren sendikas› durak noktas›
e. Pazarl›k alan›

10. Afla¤›dakilerden hangisi, ücretin tan›m›nda yer alan
unsurlardan birisi de¤ildir?

a. Toplu ifl sözleflmesi ile saptanm›fl olmas› 
b. Parasal ya da aynî bir bedeli ifade etmesi
c. Sürekli ve düzenli bir ödene niteli¤i tafl›mas›
d. ‹flveren taraf›ndan iflgörene ödenmesi
e. Hukuken kurulmufl bir ifl iliflkisine dayal› olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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‹flverenin Vicdan› S›zlad›

METAL Sanayicileri Sendikas› MESS, 1.2 trilyon lira-

ya transfer olan bir futbolcunun yüzde 15 oran›nda

vergi öderken, 17 milyon lira ayl›k alan bir asgari üc-

retlinin yüzde 25 oran›nda vergi ödemesini elefltiri

konusu yapt›.

MESS bülteninde yer alan karfl›laflt›rmada bu anlay›fl›n
son derece adaletsiz oldu¤u vurguland› ve ünlü düflü-
nür Duverge’nin “Adaletin bulunmad›¤› ülkede herkes
suçludur” sözüne at›f yap›ld›.

Yüzde 10 Olmal›

MESS, asgari ücretten kesilen verginin bafllang›çta
yüzde 10’lar düzeyine düflürülmesini istedi. Afrika ül-
kelerinde dahi asgari ücretten vergi al›nmad›¤›n› be-
lirten MESS, konu ile ilgili görüfllerini flöyle özetledi:
Asgari ücretten yap›lan kesintilerin en aza indirilmesi
gerekmektedir.

Ak Sakall› K›l›ç Ustas›

Ak sakall› k›l›ç ustas›, oturdu¤u genifl minderden kalfa

ve ç›raklar›n›n çal›flmalar›n› dikkatle izliyordu. Genifl

atölyede hummal› bir çal›flma vard›. Harl› f›r›nda korla-

flan çeli¤e flekil veren genç eller, ustalar›n›n ö¤retisini

yans›tt›kça yafll› k›l›ç ustas› keyifleniyor, uzun y›llard›r

yan›nda çal›flan genç insanlara mesle¤inin inceliklerini

ö¤retmenin mutlulu¤unu yafl›yordu. Bilmekteydi ki bu

dünyadan göç ettikten sonra bile ustal›¤› bu genç in-

sanlarda yaflad›¤› sürece, ismi de kendisi de yaflayacak-

t›. Usta bu düflüncelerden keyif ald›, minderinde flöyle

bir do¤ruldu ve çay›ndan yudumland›.

Genç savaflç› k›l›ç atölyesine telaflla girdi¤inde, atöl-

yede çal›flanlar yo¤un çal›flmalar›na devam etmektey-

diler. Bafllar›n› ifllerinden flöyle bir kald›r›p müflterile-

rine sayg›yla bakt›lar ve tekrar ifllerine döndüler. Genç

savaflç›, bu davran›fllardan muhatab›n›n yafll› usta ol-

du¤unu anlam›flt›. Ona do¤ru yöneldi, derdini hemen

anlatarak rahatlamay› çok istiyordu. Çünkü yi¤itli¤in

flart› olarak ö¤retilen üç de¤erden birini, ailesindeki

birçok askeri cenkten cenge tafl›yan k›l›c›n› neredey-

se kaybetmek üzereydi. Ustaya sayg›yla yanaflt› ve

“Son cenk çok zorluydu” dedi yamrulan k›l›c›n› gös-

tererek ve devam etti “Tezden k›l›c›m› tamir ettirmek

istiyorum.” Usta gönyesi bozulmufl k›l›c› dikkatlice al-

d›, bir uzaktan bir yak›ndan, farkl› farkl› aç›lardan kü-

çük dokunufllarla defalarca inceledi inceledi... Genç

adam bu uzun tetkik sürecini sessizce bir kenarda iz-

lerken, bir taraftan ustan›n yüzünden sonuçlar› anla-

maya di¤er taraftan da sab›rs›zl›¤›n› göstermemeye

çal›fl›yordu.

Oldukça uzun bir süre sonunda usta nihayet k›l›c› min-

derin yan›na koydu ve savaflç›ya dönerek, “‹fl ustal›k

gerektiriyor, di¤er tamirlerden farkl› bir yöntem uygu-

layaca¤›m. Bu hem pahal› hem de riskli, kabul eder

misin?” diye sordu. Genç savaflç›n›n yüzü ustan›n cüm-

leleriyle ayd›nland›. “Her fleye raz›y›m. Yeter ki k›l›c›m

istedi¤im gibi olsun” dedi. Yafll› usta k›l›c› oturdu¤u

minderin alt›na yerlefltirdi, oturufl biçimini de¤ifltirdi ve

farkl› h›z ve ritimlerle iki kez oturup kalkt›, flaflk›nl›k

içindeki genç adam, ustan›n ne yapt›¤›n› anlamam›fl

bir ifadeyle kendine uzat›lan tamir edilmifl k›l›c› ald›.

Korkulu bir telaflla k›l›c›n› flöyle bir iki savurdu. Den-

gesini hissetti ve rahatlad›. fiimdi yüzü sakin ve tebes-

süm içindeydi.

Yaflam›n ‹çinden Okuma Parças›

“

”

24.06.1997
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“Ne kadar ödeyece¤im?” diye sordu rahatl›kla. “Yap›lan

iflte ne varm›fl can›m. Usta da abartm›fl hani, flöyle bir

iki darbe hem de otururken” diye düflündü. Usta saka-

l›n› s›vazlarken kendinden emin bir tav›rla, “Yirmi alt›n

akçe” dedi. Genç adam hiddetle kar›fl›k bir flafl›rma için-

deydi; ancak kendini hemen toplad› ve karfl› taarruza

geçti. “Aman usta, yap›lan iflin tamam› iki darbe. Bu pa-

raya yeni bir k›l›ç sat›n alabilirim. Bu bedel oldukça faz-

la. Yirmi akçeyi ödemek istemiyorum. Hem bu kadar›-

n› ben de yapard›m. Ne emek ne de sermaye harcad›n”

dedi. Yafll› usta sakince genç adam›n cümlelerini bitir-

mesini bekledi. K›l›c› tekrar minderin alt›na koyarak es-

ki yamuk haline getiren iki darbeyi oturup kalkarak

vurdu ve daha ne oldu¤unu anlayamayan savaflç›ya ia-

de etti. fiimdi çok k›zm›flt› genç adam. “Ben de yapabi-

lirim” diye düflündü ve ustan›n elinden h›rsla k›l›c› çek-

ti. Yandaki konuk minderine oturup iki darbelik oturufl

ve kalk›fllar› gerçeklefltirdi. Minderden muzaffer bir ko-

mutan edas›yla kalkt›, elini minderin alt›na soktu, k›l›c›

h›zla çekti. Gözlerine inanamad›; ata yadigar› k›l›ç orta-

dan ikiye bölünmüfltü. Çaresiz gözlerle ustaya döndü.

Usta bu olaylar› yaflam›fll›¤›n bilgeli¤iyle genç savaflç›-

ya, “Ödemeni istedi¤im bedel iki darbeye de¤il, otuz

y›ll›k talimeydi” dedi.

Kaynak: Günseli Özen Ocako¤lu (Mart 2000). K›ssa-
dan Hisseler... Türk Metal.

1. a Kök ücret, parasal bir nitelik tafl›r. Bu soruyu
do¤ru yan›tlayabilmek için, “Ücret Kavram› ve
Ücrete ‹liflkin Genel Bilgiler” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

2. e Bir ülkede ücretler ile sendikalar›n kademelen-
meleri aras›nda do¤rudan bir iliflki yoktur. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Ücret Kav-
ram› ve Ücrete ‹liflkin Genel Bilgiler” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. c Ücret sistemi, ücretin hesaplanma biçimini ifa-
de eden bir kavramd›r. Bu soruyu do¤ru yan›t-
layabilmek için, “Ücretin Saptanmas›” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

4. c Devlet memurlar›n›n ücretleri, statü hukuku-
nun kurallar› ile belirlenir. Bu soruyu do¤ru ya-
n›tlayabilmek için, “Ücretlerin Yasama ya da
Yürütme Organ› Taraf›ndan Saptanmas›” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

5. a Paris fiart›’nda ücretin korunulmas›n› do¤rudun
öngören hükümler yer almaz. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Ücret Gelirinin Korunma-
s›n› Öngören Sosyal Politikalar›n Dayanaklar›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

6. d Ücretin en üst düzeyinin belirlenmesi, sosyal
politikalar›n konular› kapsam›nda yer almaz.
Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Ücret
Gelirinin Korunmas›n› Öngören Sosyal Politika-
lar›n Çerçevesi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

7. b Kök ücret ile ek ücretin brüt toplam› giydirilmifl
ücreti ifade eder? Bu soruyu do¤ru yan›tlayabil-
mek için, “Ücret Kavram› ve Ücrete ‹liflkin Ge-
nel Bilgiler” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

8. b Götürü ücret, iflgörenin verimini gözönüne alan
bir ücret düzenlemesi de¤ildir. Bu soruyu do¤-
ru yan›tlayabilmek için, “Okuma Parças›” met-
ninde verilen bilgilerden yararlan›n.

9. c ‹flgören sendikalar›n›n, toplu pazarl›k masas›n-
da kabul edebilece¤i en düflük ücret düzeyine
iflgören sendikas› durak noktas› denilir. Bu so-
ruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Ücretlerin ‹fl
Sözleflmeleriyle Saptanmas›” bafll›¤› alt›nda ve-
rilen bilgilerden yararlan›n.

10. a Ücretler, salt toplu ifl sözleflmeleriyle saptanmaz.
Bu nedenle ücretin “toplu ifl sözleflmeleri ile
saptanm›fl olmas›” tan›m›nda yer alan bir unsur
olamaz. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Ücret Kavram› ve Ücrete ‹liflkin Genel Bilgiler”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

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

‹fl sözleflmelerinde yer almayan nedenlerle iflveren tara-
f›ndan iflçilere yap›lan parasal ya da aynî nitelikteki tüm
ödemeler de ek ücret kapsam›na girer. Prim, komisyon
ve kârdan pay alma gibi ödemeleri bu çerçevede ücre-
tin eklentileri kapsam›nda irdelemek gerekir.

S›ra Sizde 2

Taraflar aras›nda bir pazarl›k alan› oluflmam›flt›r. Bu ne-
denle de taraflar›n toplu görüflme süreci içinde uzlafla-
bilme olana¤› kalmam›flt›r. Böyle bir durumda taraflar;
toplu mücadele araçlar›na baflvurabilirler. Uzlaflma an-
cak, her iki  taraf›n durak noktalar›n›n birbirine yak›n-
laflarak, eflitlenmesi halinde sa¤lan›labilecektir.

S›ra Sizde 3

UÇÖ’nün ücreti konu alan sözleflme kararlar›ndan 1’i
eflit de¤erde ifle eflit ücret ödenmesine, 3’ü de asgari üc-
retlere iliflkindir.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Ücret Politikalar›

Kapsam›n›n geniflli¤i nedeniyle, ücret konusunun iki ayr› ünite metninde ele al›-
narak ifllenilece¤i, bir önceki ünitenin girifl metninde ifade edilmiflti. Bu ba¤lam-
da 9. ünitenin metni, 8. ünite metninin devam› niteli¤ini tafl›maktad›r. Her iki
ünite metninin art arda ve birlikte çal›fl›lmas›n›n, konunun daha iyi kavran›lma-
s›na yard›mc› olaca¤›n› bir kez daha hat›rlatal›m.

Ücretin korunma alan›na giren konular, bu ünite metninde befl ayr› bafll›k al-
t›nda toplanm›flt›r. Baz› konular›n ülkemiz yönünden de önemi ve güncelli¤i bu-
lunmaktad›r. Metinde verilen örnekleri, bulaca¤›n›z baflka örneklerle çeflitlendiri-
niz. Konular› ülkemiz yönünden de sorgulay›n›z.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Eflit ifle, eflit ücret ödenmesi ilkesi, nas›l bir anlay›fl› ifade eder? ‹lkeye ifllerlik
kazand›rabilmek, hangi koflullar›n varl›¤›n› gerektirir ve bu alanda hangi
güçlüklerle karfl›lafl›l›r?
Belirlenen ücretin reel de¤eri, fiyat yükseliflleri karfl›s›nda hangi yol ve yön-
temlerden yararlan›larak, nas›l korunulabilir? 
En az ücret düzeyinin ülke genelinde belirlenmesi neden önem tafl›r? Asgari
ücreti, baflka ücret düzenlemelerinden ay›ran özellikler nelerdir? Asgari üc-
retler hangi kurumlar taraf›ndan, hangi ölçüt ya da göstergelerden yararla-
n›larak, nas›l saptan›r?
Ücretler ödenme biçimi, yeri ve dönemi yönünden nas›l korunmal›d›r?
Ücretin neden belgelenmesi gerekir? Ücreti belgeleme ve belgeleri koruma ala-
n›nda yükümlülük kime aittir?

N

N
N

N
N

9



• Efi‹T ‹fiE, Efi‹T ÜCRET ÖDENMES‹ 
• BEL‹RLENEN ÜCRET‹N REEL DE⁄ER‹N‹N, F‹YAT YÜKSEL‹fiLER‹NE KARfiI 

KORUNMASI
• ÜCRET‹N EN ALT DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹
• ÜCRET‹N ÖDENME B‹Ç‹M‹, YER‹ VE DÖNEM‹
• ÜCRET‹N BELGELENMES‹ VE GÜVENCES‹

Örnek Olay

Asgari ücret 1 Ocak’ta yürülü¤e girecek
Asgari ücret, 1 Ocak’tan itibaren yüzde 6’l›k art›flla 16 yafl›ndan büyükler için
brüt 562 YTL 50 YKr, net 403 YTL 3 YKr olacak. 

16 yafl›ndan büyükler için belirlenen brüt asgari ücretten, 78 YTL 75 YKr SSK
primi, 5 YTL 63 YKr iflsizlik sigortas› fonu, 71 YTL 72 YKr gelir vergisi, 3 YTL 38 YKr
damga vergisi olmak üzere toplam 159 YTL 47 YKr kesinti yap›lacak. 16 yafl›ndan
büyükler için asgari ücretin iflverene toplam maliyeti 683 YTL 44 YKr olacak.

Asgari ücret 16 yafl›ndan küçük iflçiler için brüt 476 YTL 70 YKr, net 341 YTL
56 YKr olarak uygulanacak. 16 yafl›ndan küçükler için asgari ücretten 66 YTL 74
YKr SSK primi, 4 YTL 77 YKr iflsizlik sigortas› fonu, 60 YTL 78 YKr gelir vergisi, 2
YTL 86 YKr damga vergisi olmak üzere toplam 135 YTL 14 YKr kesinti yap›lacak.

Bu asgari ücretin iflverene maliyeti ise 610 YTL 51 YKr olacak.

KAPICILAR
Kap›c›lar için asgari ücret ise brüt 562 YTL 50 YKr, net 474 YTL 75 YKr’ye yükse-
lecek. Kap›c›lar için belirlenen brüt asgari ücretten 78 YTL 75 YKr SSK primi, 5 YTL
63 YKr iflsizlik sigortas› fonu, 3 YTL 38 YKr damga vergisi olmak üzere toplam 87
YTL 75 YKr kesilecek. Kap›c›lar için belirlenen asgari ücretin iflverene toplam
maliyeti 683 YTL 44 YKr olacak.

SSK PR‹M‹NE ESAS KAZANÇ
Yeni asgari ücretle birlikte SSK primine esas kazanc›n alt ve üst s›n›r› da de¤iflecek.
Halen asgari ücretin brütü olan 531 YTL düzeyinde bulunan SSK primine esas
kazanc›n alt s›n›r›, 1 Ocak’tan itibaren 562 YTL 50 YKr’ye; 3 bin 451 YTL 50 YKr
olan SSK primine esas kazanc›n üst s›n›r› ise ayl›k 3 bin 656 YTL 25 YKr’ye ç›kacak.

Yeni asgari ücret ile SSK primine esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar›, 1 Ocak-30
Haziran 2007 tarihleri aras›nda uygulanacak.

Asgari ücret ile SSK primine esas kazanc›n alt ve üst s›n›rlar› 1 Temmuz’da ise
yüzde 4 oran›nda art›r›lacak.
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Anahtar Kavramlar
• Eflit ‹fle Eflit Ücret Ödenmesi
• Reel Ücretin Korunmas›
• En Az Ücret, Asgari Ücret

• Ücretin Ödenme Yeri
• Ücretin Ödenme Biçimi
• Ücret Ödeme Dönemleri

‹çindekiler

30 Aral›k 2006



Efi‹T ‹fiE, Efi‹T ÜCRET ÖDENMES‹
Çeflitli de¤iflkenler, ücretin belirlenmesinde ortaklafla rol oynar ve düzeyleri aras›n-
da farkl›laflmalara yol açar. Sözgelimi; k›demi daha uzun, e¤itim, mesleki bilgi ve
beceri düzeyi daha yüksek, daha deneyimli, daha çok sorumluluk üstlenmifl, daha
güç koflullar alt›nda çal›flan iflgörenlerin ücret düzeylerinin daha yüksek olaca¤›
aç›kt›r. Kald› ki, farkl›l›klar salt ayn› iflyerinde çal›flanlar aras›nda de¤il, iflyerlerinin
nitelikleri, sektörler, co¤rafi bölgeler, iflkollar› ve çal›flma statüleri aras›nda da
bulunur. Bu nedenlerle ba¤›ml› statülerle çal›flanlar›n ücretleri aras›nda baz› farkl›-
l›klar›n olabilece¤ini kabul etmek gerekir. Bu farkl›l›klar, salt bir ifl iliflkisi kurulur-
ken de¤il, ifl iliflkisinin devam› süresince de yarat›labilir. Ancak, iflverenin farkl› üc-
ret ödeme serbestisinin baz› s›n›rlar› vard›r. Eflit ifle eflit ücret ödenmesi iflte bu ser-
bestinin s›n›rland›r›ld›¤› durumlardan birisidir (Centel, s: 142).

Eflit ifle eflit ücret ödeme ilkesi; ayn› iflyerinde, eflit de¤erde ifllerde, ayn› ve-
rimle çal›flanlar›n ücretleri aras›nda bir farkl›l›¤›n olamayaca¤›n› öngören bir anla-
y›fl› ifade eder.

Konuflma ve yaz› dilinde, neredeyse sloganlaflan bu ilke, ayr›mc›l›k ve ayr›m-
c›l›¤a karfl› korunma konusunun alt bafll›klar›ndan birisini oluflturur. Ancak, ülke-
mizde gerek ö¤reti ve gerekse uygulamalarda bu ilke, daha çok eflit ifl görenler
aras›nda cinsel kökenli bir ayr›mc›l›¤›n önlenmesi gibi daha dar bir aç›dan alg›lan-
maktad›r. Oysa ki getirilen ilke; salt cinsiyet temelli de¤il, bireyler aras›ndaki dil,
din, renk, meshep, etnik köken, ›rk, siyasal düflünce, sendikal faaliyet, inanç gibi
farkl›l›klara dayal› ücret ayr›mc›l›¤›n›n da engellenmesini öngörür. Eflit ifle eflit üc-
ret ödenmesi, hukuki yönden iflverenin eflit ifllem, efldeyiflle davranma borcunun
da do¤al bir gere¤idir. Düflünülecek olursa bu ilke, adil ücret kavram› ile de örtü-
flür. Çünkü, adaletin temelinde eflitlik bulunur (Centel, s: 135-137). Bu ilke salt sos-
yal politikalar›n de¤il, insan kaynaklar› yönetimleri taraf›ndan benimsenmifl olan
bir anlay›fl› da yans›t›r.

Tüm ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar, eflit ifle eflit ücret alma hakk›na sahip k›-
l›nmal›d›r. Bu hakk›n hukuki düzenlemelerle güvence alt›na al›nmas› ise hiç kufl-
kusuz devletin sorumluluk alan›na girer. Nitekim, bu ilkeye baz› ülkelerin anaya-
salar›nda bile yer verilmifl olmas› da, bu de¤erlendirmeyi do¤rular. Eflit ifle eflit üc-
ret ödenme ilkesi, hem kök ve hem de ek ücretleri kapsayan bir boyut tafl›r (Centel,
s: 136). Ayr›ca, bu ilke salt parasal nitelikteki ücret ödemeleri ile de s›n›rl› de¤il-
dir. Aynî nitelikteki ücretler için de aynen geçerlidir. 

Ancak, bu ilkeye uygulamalarda ifllerlik kazand›rabilmenin, bu alanda karfl›la-
fl›lan güçlüklerin afl›labilmesine ba¤l› olaca¤› gözden ›rak tutulmamal›d›r. Bu güç-
lükleri “Ücrette eflitlik ilkesinin uygulanmas›nda, ifllerin birbirine eflit olup olmad›-
¤› acaba nas›l belirlenebilecektir?” sorusunun yan›tlar› çerçevesinde aç›klayal›m. 

Eflit ifle eflit ücret ödenebilmesi için, ifllerin de¤erlerinin birbirine eflit olmas› ge-
rekir. Hatta bu nedenle söz konusu ilke, “eflit de¤erde ifle eflit ücret ödenmesi” bi-
çiminde daha do¤ru olarak ifade edilebilir. Ancak, çal›flma yaflam›nda çeflitli de¤ifl-
kenlere ba¤l›, çok say›da iflin birbiriyle ayn› de¤erde olup olmad›¤›n› belirleyebil-
mek hiç de kolay de¤ildir. Ö¤retide, ayn› iflyerinde, ayn› nitelikteki ifllerde, eflit ve-
rimle çal›fl›lmas› iki iflin eflit de¤erde olmas›n›n koflullar› olarak gösterilmektedir.
Bu düflünceden yola ç›karsak; ayr› iflyerlerinde ya da ayn› nitelikte olmayan ifller-
de çal›flan veyahut da ifl verimleri aras›nda farkl›l›klar›n bulundu¤u iflgörenlerin
ücretleri aras›nda bir eflitli¤in olmamas› bu ilke ile çeliflmez. Ancak, bu aç›klama
da çok doyurucu de¤ildir. Çünkü, ayn› nitelikteki ifl ifadesinin de ayr›ca aç›kl›¤a
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kavuflturulmas› gerekir. Ayn› iflyerinde, sözgelimi ayn› yürüyen band üzerinde,
ayn› çal›flma süresi içinde, ayn› say›da parçalar› kutulara yerlefltirerek ifl gören ki-
flilerin yapt›¤› ifllerin birbiriyle ayn› nitelikte oldu¤unu söyleyebilmek belki güç de-
¤ildir. Oysa ki ayn› iflyerinde olsa bile, farkl› ortamlarda sürdürülen, özellikleri, yü-
rütüm koflullar› birbirinden farkl› ifllerde çal›flanlar yönünden her zaman böyle bir
örnek bulabilmek kolay de¤ildir. Konunun güncel bir tart›flma alan› oluflturmas›n-
da, bu güçlüklerin de büyük ölçüde pay› bulunur.

‹fl de¤erlendirmesi yöntemi ile iflletmelerde ifllerin de¤erleri karfl›laflt›r›larak, gö-
reli biçimde belirlenir. 4. S›n›f ders programlar›nda yer alan ‹nsan Kaynaklar› Yö-
netimi dersi kapsam›nda ifllenilecek olan bu yöntemden yararlan›larak, iflletmeler-
de adil bir ücret dengesi kurulabilir (Yüksel, 1992, s: 192). ‹fl de¤erlendirmesi yön-
temi, eflit de¤erde ifle eflit ücret ödenmesi ilkesine ifllerlik kazand›r›lmas› do¤rultu-
sunda bir araç olarak bu ba¤lamda özel bir de¤er tafl›r. 

BEL‹RLENEN ÜCRET‹N REEL DE⁄ER‹N‹N, F‹YAT
YÜKSEL‹fiLER‹NE KARfiI KORUNMASI
Bilindi¤i gibi ço¤u kez ücretler; bireysel ya da toplu ifl sözleflmeleriyle belirli bir
dönemde geçerli olmak üzere saptan›r. Günümüzde geçerli sosyal ücret anlay›fl›,
çal›flanlar›n ulusal gelirin ço¤al›fl›na ba¤l› olarak ve bu ço¤al›fla koflut biçimde adil
bir pay almalar›n› öngörür. Bu nedenle de, ücret gelirlerinin ço¤al›fl›na yönelik dü-
zenlemelerin temelinde, ulusal gelir ve bununla do¤rudan ba¤lant›l› olan ulusal re-
fah ço¤al›fl›n› ücret gelirlerine yans›t›labilmek gibi bir amaç bulunur. Örne¤in; ulu-
sal gelirin 200 katrilyondan %10 oran›nda reel bir ço¤al›flla, y›l sonunda 220 katril-
yona ç›km›fl olmas› durumunda, bu ço¤al›fl›n ücretlere de %10 oran›nda yans›ma-
s› gerekir. Kald› ki; ulusal gelir 200 katrilyondan bir y›l sonra birdenbire 220 katril-
yona ç›kmam›flt›r. Y›l boyunca aflamal› bir art›fl göstererek ço¤alm›flt›r. Bu neden-
le, ücretlere yans›yacak olan pay›n, ulusal gelirin y›ll›k ço¤alma oran›n›n da üze-
rinde olmas› beklenir.

Ancak; ücretlerin s›k s›k, yeniden ele al›narak saptanabilmesi ya da yak›n aral›k-
larla, yeni düzenlemelere gidilebilmesi güçtür. Çal›flma düzeni ile yaflam›n›n koflul-
lar›, çal›flanlar yönünden bu yönde bir olana¤› büyük ölçüde s›n›rland›r›r. Oysa ki,
para de¤erindeki de¤iflmelere ba¤l› olarak, h›zl› fiyat yükselifllerinin oldu¤u ülkeler-
de ve dönemlerde, ücretler reel de¤erlerini, efldeyiflle gerçek sat›nalma güçlerini de
h›zla yitirir. Bu durumda, taraflar yönünden ne kadar adil biçimde saptanm›fl olsa
da, ücretlerin reel de¤erlerini sabit tutarak koruma gereksinimi do¤ar. Enflasyon
oranlar›n›n yüksek düzeyde seyretti¤i dönemlerinde ise, bu gereksinim bir zorun-
lulu¤a dönüflür. Çünkü, ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n reel ücret gelirlerinin
azalarak, yoksullaflmalar› enflasyonist dönemlerde görülen adaletsizliklerden birisi-
dir. Ücretlerin reel de¤erlerinin fiyat yükseliflleri karfl›s›nda korunamamas›, yaln›z
gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri ço¤altmakla kalmay›p, zaman içinde büyüme h›-
z›n›n azalmas›na da yol açabilecektir.

Fiyat yükselefllerine karfl› ücretlerin reel de¤erlerini koruyabilmek için çeflitli ül-
kelerde, endüstri iliflkileri sistemlerinin yap›s›, geliflmifllik düzeyi ve içinde bulunu-
lan koflullara göre de¤iflebilen farkl› araç ve yöntemlerden yararlan›lmaktad›r. Hat-
ta baz› ülkelerde, salt bu konuda çal›flmalar ve araflt›rmalar yapmakla görevli ku-
rullar›n, konseylerin, komisyonlar›n da bulundu¤u görülür.

Ancak, önemle vurgulamak gerekir ki, bu yönde izlenilecek sosyal politikalar
ile ücret gelirinin ço¤alt›lmas› hedeflenmez. Ücretlerin nominal de¤erleri yükselti-
lerek, reel de¤erlerinin sabit tutulmas›na çal›fl›l›r. Bu nedenle afla¤›da ayr› bafll›k-

170 Sosyal  Pol i t ika

Enflasyon oranlar›n›n yüksek
seyretti¤i ülke ve
dönemlerde; saptan›lm›fl
olan ücretlerin gerçek sat›n
alma gücünü korumak,
gereksinim olmaktan da öte
bir zorunluluk haline gelir.



lar alt›nda aç›klanacak olan araç ve yöntemleri böyle bir yaklafl›mla de¤erlendir-
mek gerekir.

Ücretin Reel De¤erinin ‹fl Sözleflmeleriyle Korunmas›
H›zl› fiyat yükselifllerinin yaflanmad›¤› sa¤l›kl› bir ekonomik ortamda, ifl sözleflme-
lerinin ücretle ilgili hükümleri, çal›flanlar›n ulusal zenginlikten adil bir pay alabil-
meleri yönünde bir ifllev görür. Ancak, bu hükümlerden ücret gelirlerinin reel de-
¤erlerinin korunulmas›nda da yararlan›labilir. 

Bireysel ya da toplu ifl sözleflmeleri sürekli nitelikte bir ifl için yap›lm›fl olsa bi-
le, hükümlerinin ücretler yönünden geçerlili¤i bir kaç y›ll›k bir dönemi kapsar. Bir
ifl sözleflmesinin yap›lma ortam› ve süreci düflünülecek olursa, sözleflmenin geçer-
li olaca¤› süreyi çok k›sa tutman›n çal›flma koflullar› ve düzeni yönünden uygun ol-
mad›¤› görülür. Bu de¤erlendirme, statü hukukuna iliflkin düzenlemeler için de ay-
nen geçerlidir.

Oysa ki; yap›lacak bir ifl sözleflmelerinin yürürlükte kalaca¤› süre boyunca ta-
raflar, olas› enflasyon oranlar›n› kestirerek, ücretlerin belirli dönemlerde, belirli bir
oranda ya da nominal de¤erle ço¤alt›lmas› üzerinde aralar›nda anlaflabilirler. Söz-
leflmelere konulacak bu nitelikteki hükümlerle ücretlerin reel de¤erleri, olas› fiyat
yükselifllerine karfl› sabitlenerek korunmufl olur. Örne¤in; taraflar aralar›nda uzla-
flalarak, iki y›l süre ile yürürlükte kalacak bir toplu ifl sözleflmesine; sözleflmeyle
saptan›lan ücret düzeylerinin, birinci alt› ay sonunda %10, ikinci alt› ay sonunda
%5 ve üçüncü alt› ay sonunda %5 oran›nda yükseltilmesini öngören bir hüküm ko-
yabilirler. Ya da yine taraflar, bireysel bir ifl sözleflmesini ba¤›tlarken, sözgelimi bi-
rinci y›l›n sonunda çal›flanlar›n ücret düzeylerinde 50 YTL. tutar›nda bir yükseltil-
me yap›lmas› konusunda aralar›nda anlaflabilirler. E¤er; öngörülmüfl olan dönem-
lerde, öngörülmüfl fiyat yükselifl oranlar› gerçekleflecek olursa, reel üçretler ifl söz-
leflmeleri arac›l›¤› ile korunmufl, bir baflka deyiflle ifl sözleflmeleri bu ba¤lamda ifl-
lev görmüfl olacakt›r.

Ancak ifl sözleflmelerinden yararlanarak ücret gelirlerinin reel de¤erlerini koru-
yabilmek baz› koflullara ba¤l›d›r. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, taraflar›n dö-
nem baz›nda fiyat ço¤al›fl oranlar›n› do¤ru olarak önceden kestirebilmeleri çok
güç ve hatta neredeyse olanaks›zd›r. Ço¤u kez; araflt›rma ve planlama birimlerinin,
akademik çevrelerin, ekonomi politikalar› ile do¤rudan ilgili kifli ve kurumlar›n bi-
le do¤ru tahmin edebilmede güçlük çekti¤i bir konuda, ifl sözleflmesi taraflar›n›n
do¤ru tahminlerde bulunabilmeleri beklenemez.

Ayr›ca, dönemsel ve oransal yükselifller konusunda taraflar›n aralar›nda uzlafla-
bilmeleri de kolay de¤ildir. Çünkü; iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar belirlenen ücret-
lerinin sat›n alma güçlerini, genelde yeni bir ifl sözleflmesi ba¤›tlarken bulabilirler.
Bu yüzden de ücretlerin reel de¤erlerini koruyabilmek yönünden ifl sözleflmeleri-
nin ba¤›tlanma dönemleri, iflgörenler için önem tafl›r. Bireysel nitelikte yeni bir ifl
sözleflmesi yapmak üzere iflverenle biraraya geldiklerinde ya da yeni bir toplu ifl
sözleflmesi yapmak için toplu görüflme masas›na oturduklar›nda iflçiler, sözleflme
döneminde gerçekleflen fiyat yükseliflleri nedeniyle, öncelikle ücretlerinin sat›nal-
ma güçlerindeki kay›plar›n giderilmesini ister. Dahas›; yeni sözleflme döneminde-
ki enflasyon oranlar›n› önceden kestirerek, belirlenecek olan ücretlerin sat›nalma
güçlerini koruyabilmek üzere bir baflka yükselifl talebini görüflme masas›na getire-
ceklerdir. Ayr›ca, ulusal gelir ço¤al›fl›ndan adil bir sosyal refah pay› alma istekleri
do¤al olarak önerilerine yans›yacakt›r. Sendikalar›n bu yöndeki hakl› taleplerinin,
görüflme masas›nda taraflar aras›ndaki uzlaflma alan›n› büyük ölçüde daraltaca¤›
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aç›kt›r. Enflasyon oranlar›n›n yüksek düzeyde seyretti¤i ülkelerde ve dönemlerde
bu durum, yaln›zca uzlaflma alanlar›n› daraltarak ifl uyuflmazl›klar›n›n ço¤almas›na
yol açmakla kalmay›p, ülke genelinde kurulu endüstri iliflkileri sisteminde t›kan-
malara da yol açabilecektir.

Yukar›da de¤inilen olumsuzluklar, ücretlerin fiyat yükseliflleri karfl›s›nda, ifl söz-
leflmelerinden yararlanarak korunulabilmelerini güçlefltirir. Kald› ki bu yöntemin,
örgütlenemeyen, örgütlenebilme, toplu sözleflme yapabilme olanaklar› s›n›rl› ya da
bu olanaklardan yoksun b›rak›lm›fl kesimler yönünden yeterlili¤i de tart›fl›labilir.

Ücretin Reel De¤erinin Mevzuat Hükümleriyle
Korunmas›
Statü hukukuna ba¤l› olarak çal›flanlar›n›n ücretleri, yürürlü¤e konulan mevzuat
hükümleri ile belirlenir. Gerekti¤inde de yine mevzuat hükümleriyle yeniden dü-
zenlenir. Kamu görevlilerinin reel ücret gelirleri, fiyat yükseliflleri karfl›s›nda bu
çerçevede yükseltilerek korunabilir. 

Kamu görevlileri aç›s›ndan ücret gelirlerinin reel de¤eri; ço¤unlukla bütçe ka-
nunlar›ndan ya da yasama organlar›nca tan›nan yetkiler çerçevesinde yürürlü¤e
konulan hukuki düzenlemelerden yararlanarak korunabilir. Ancak, ücretin yasama
ya da yürütme organ› taraf›ndan belirlenmesinin daha önce de¤inilen olumsuzluk-
lar› bu alanda da tekrar edilebilir.

Ücretin Reel De¤erinin Fiyat ve Ücretlerin Dondurulmas›
Yoluyla Korunmas›
Ücret ve fiyatlar›n dondurulmas›, bir ülkede geçerli ücret ve fiyat düzeylerinin be-
lirli bir dönem boyunca sabit tutulmas›n› ifade eder. Bu yöntem yürürlü¤e konula-
cak hukuki düzenlemelere dayal› oldu¤u için, uygulanabilmesi denetim ve yapt›-
r›m düzenlemelerini de beraberinde tafl›r.

Kuramsal olarak ücretlerin reel de¤erlerinin böyle bir yol izlenerek fiyat yükse-
lifllerine karfl› korunabilece¤i belki düflünülebilir. Ancak, öncelikle belirtilmesi ge-
rekir ki, ücretler ve fiyatlar ekonomik yap›daki pek çok de¤iflkene ba¤l›d›r. Eko-
nomik yaflam›n kendine özgü kurallar›n› yok sayarak, hukuk kurallar› ile biçimlen-
dirilmek çok güçtür. Uygulamalar, serbest piyasa ekonomisinin koflullar›yla da çe-
liflir. Ayr›ca bu yönde bir politikaya ifllerlik kazand›rmak, kapsaml› örgütsel düzen-
lemeleri gerektirir. Konunun denetim ve yarg› boyutunun da gözden ›rak tutulma-
mas› gerekir. 

Ücret ve fiyatlar›n dondurulmas›, kat› bir kamu müdahale arac› olarak irdelenir.
Otoriter bir devlet anlay›fl›n›n ürünü olarak alg›lan›r. Bu nedenle, demokratik yö-
netimlerde ye¤lenilen bir yol de¤ildir. Nitekim; uygulamalarda; 2. Dünya Savafl›,
Kore Savafl›, Körfez Savafl› dönemlerinde ya da çok a¤›r ekonomik bunal›m dö-
nemlerinde böyle bir yönteme baflvuruldu¤u görülür.

Ücretin Reel De¤erinin Toplumsal Anlaflmalarla
Korunmas›
Sosyal kontrat (social contract), sosyal protokol olarak da ifade edilen Toplumsal
Anlaflmalar, bir ülkede kurulu Endüstri ‹liflkileri Sistemi’nin taraflar› aras›nda yap›-
l›r. Bu ba¤lamda, hükümet ile iflgören ve iflverenleri temsil eden üst meslek kuru-
lufllar› (sendikalar›) Toplumsal Anlaflma’n›n ço¤u kez taraflar› olurlar. Baz› ülkeler-
de, yaln›zca sendikalar de¤il, yine iflgören ve iflveren taraflar›n› temsil etme özelli-
¤i tafl›yan vak›f, konsey, birlik gibi kurumsal oluflumlar da anlaflmalara taraf olabil-
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kalmay›p, bir ülkede kurulu
Endüstri ‹liflkileri Sistemini
de sarsar. 



mektedir. Toplumsal Anlaflmalar, çal›flma yaflam› ile do¤rudan ya da dolayl› olarak
ilgili tüm konular› kapsayabilir. Özellikle enflasyon oranlar›n›n yükseldi¤i dönem-
lerde, baz› ülkelerde ücretlerin reel de¤erlerinin fiyat yükselifllerine karfl› koruna-
bilmesi Toplumsal Anlaflmalar’a konu olabilmektedir. E¤er devlet müdalesi bu
ba¤lamda en aza indirgenmek isteniliyorsa, örne¤in ‹sveç’de oldu¤u gibi, iflçi ve
iflveren kesimlerini temsil eden sendikalar›n uzlaflabilmesi halinde, hükümetler an-
laflman›n taraflar› aras›nda yer almayabilir.

Ücret gelirlerinin fiyat yükseliflleri karfl›s›nda reel de¤erlerini koruyabilmek için
toplumsal anlaflmalardan bir araç olarak yararlan›labilir. Böylece, ücret gelirleri ile
fiyatlar aras›nda refah ço¤al›fl›n› yayg›n ve sürekli k›lan bir denge kurulabilir (Talas,
1982, s: 23). fiöyle ki; kurulu Endüstri ‹liflkileri Sistemi’nin taraflar› biraraya gelerek,
belirli bir dönemde fiyat ve ücret ço¤al›fl oranlar›n›n ne kadar olaca¤› konusunda
aralar›nda anlafl›rlar. Anlaflma yap›ld›ktan sonra, taraflar›n bu anlaflmadan kaynak-
lanan yükümlülükleri de do¤ar. Hükümet fiyat yükselifllerinin anlaflmada öngörü-
len dönemde, yine öngörülen oranda olmas›n› sa¤lamakla görevlidir. Anlaflmaya
taraf olan sendikalar ise; belirlenen dönemde belirlenen oran›n üzerinde bir talep-
te bulunmamak ya da böyle bir talep de bulunulsa bile kabul etmemek do¤rultu-
sunda sorumlu olacaklard›r. Anlaflma taraflar›n›n, anlaflmadan kaynaklanan yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda, öngörülmüfl olan dönemde reel üc-
retler sabit kalarak anlaflma amac›na ve bu yol ile de ücretlerin sat›nalma güçleri-
nin korunmas› hedefine ulafl›lm›fl olur.

Ancak ücretlerin reel de¤erlerinin toplumsal anlaflmalar arac›l›¤› ile korunabil-
mesi, baz› koflullara ba¤l›d›r.

Anlaflmalara taraf olan iflgören ve iflveren kesimlerini konfederasyonlar, birlik-
ler gibi üst meslek kurulufllar› temsil eder. Az rastlanmakla birlikte, iflgören ya da
iflveren kesimlerinin birden çok üst meslek kuruluflu taraf›ndan temsil edilmesi du-
rumunda, anlaflmaya tümünün taraf olmas› gerekir.

Anlaflma hükümlerinde hukuki düzenlemelere dayal› olmayan ilkeler yer al›r.
Metin, bir centilmenlik anlaflmas› çerçevesinde de¤er tafl›r. Temelinde sosyal ahlak
anlay›fl›na dayal› bir sorumluluk bilinci bulunur. Bu nedenle Toplumsal Anlaflma-
lar, devlet müdahalesini en aza indirgeyen bir model olma özelli¤ini de tafl›r. An-
laflman›n baflar›l› olabilmesi için, anlaflmaya taraf olan üst meslek kurulufllar›n›n
kararlar›na kendilerine ba¤l› bulunan üyelerinin uymas› gerekir. E¤er alt sendika-
lar öngörülen kararlara uymayacak olursa, anlaflman›n bir de¤erinin kalmayaca¤›
aç›kt›r. Bu nedenle sendika içi demokrasinin geliflmifllik düzeyi anlaflman›n bafla-
r›s›n› büyük ölçüde belirler. Ayr›ca, hükümetin; anlaflmada öngörülen dönemler-
de, enflasyon oranlar›n›, yine anlaflmada öngörülen düzeyde tutabilmek için izle-
yece¤i ekonomi politikalar›n›n baflar›s›, daha sonraki dönemlerde yap›lacak ben-
zer anlaflmalara duyulacak güveni de ço¤altacakt›r.

Toplumsal Anlaflmalar’›n uygulanabilmesi, yap›labilmesinden daha çok önem
tafl›r. Anlaflma, kamu kesimine daha kolay uyarlanabilir. Özellikle Bat› Avrupa
ve ‹skandinav ülkelerinde, baz› dönemlerde baflvuruldu¤unda olumlu sonuçlar
al›nabilmektedir.
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Sendika içi demokrasinin
geliflmifllik düzeyi ve
sosyal sorumluluk anlay›fl›,
toplumsal anlaflmalardan
baflar›l› sonuçlar
al›nabilmesini etkiler.



Toplumsal Anlaflmalar›n Türkiye’deki ‹lk Örne¤i
Ülkemizde Toplumsal Anlaflma, ilk ve son kez kez 20 Temmuz 1979 günü imzaland›. An-
laflma; hükümet ad›na dönemin baflbakan› ile ülkemizde o dönemde faaliyette bulunan
dört iflçi konfederasyonundan birisi olan Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (Türk-
‹fl) baflkan› taraf›ndan imzaland›. Anlaflma kapsam›nda yanl›zca kamu kesimi iflçileri yer
al›yordu.
Anlaflma metninde; Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalarla, kamu kesimi iflverenleri aras›nda yap›la-
cak toplu sözleflmelerde iflçi ücretlerinin 1976 y›l›ndaki reel de¤erinin korunmas› ve yü-
rürlük süresince gerçekleflecek fiyat art›fllar› gözönünde tutularak yükseltilmesini öngö-
ren hükümler de yer al›yordu. Ek ücretlerde de ayn› ilkenin geçerlili¤i kabul edilmiflti.
Ancak, anlaflmaya, hükümet hem yürütme organ› ve hem de kamu kesiminde çal›flanlar›n
iflvereni olarak taraf olmufltu. Ne özel kesim iflverenleri, ne de ülkemizde o dönemde iflçi
kesimini temsil eden dört üst meslek kuruluflundan (konfederasyonundan) üç’ü anlaflma
taraflar› aras›nda yer almam›flt›. Ayr›ca anlaflman›n konular› da çok kapsaml› tutulmufltu.
Bu nedenle de anlaflman›n etkinli¤i s›n›rlanm›fl ve yayg›n biçimde uygulanabilme flans› kal-
mam›flt›. Bu Anlaflma’n›n ülkemizde siyasal ve ekonomik alanda çok büyük çalkant›lar›n
yaflan›ld›¤› bir dönemde imzalanm›fl olmas› da, baflar›l› sonuçlar al›nmas›n› engellemifltir.
Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgiler için Talas’›n (1982), Bir Toplumsal Politika Belgesi’nin
Yorumu adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Ücretin Reel De¤erinin Otomatik Endeksleme
(Eflel-Mobil) Yöntemiyle Korunmas›
Ö¤retide otomatik endeksleme (eflel mobil, eshel’e mobile), oynak ücret, ücre-
tin endekslenmesi olarak da adland›r›lan yöntemle, ücretin reel de¤erinin seçilen
ekonomik bir göstergeye (unsura) ba¤lanarak, sürekli ve kendili¤inden düzenlen-
mesi hedeflenir. 

Ekonomik gösterge olarak, üretilen bir mal ya da hizmetin fiyat› seçilebilir. Ör-
ne¤in, belirli bir iflyeri ya da iflkolunda üretilen bir ürün ya da hizmetin fiyatlar›n›n,
belli bir dönem içindeki ço¤alma oran›, o iflyeri ya da iflkolunda çal›flanlar›n ücret-
lerine ayn› oranda, kendili¤inden, otomatik olarak yans›t›l›rak, ücretlerin reel de-
¤erleri korunmaya çal›fl›l›r. Sözgelimi; demiryolu tafl›mac›l›¤› hizmetlerinin fiyatlar›
%7 oran›nda ço¤alacak olursa, bu hizmetlerde çal›flanlar›n önceden saptan›lm›fl
olan ücretleri de kendili¤inden %7 oran›nda yükselir. Nitekim, önceleri örne¤in ‹n-
giltere’de, demir çelik sanayiinde çal›flanlar›n ücretleri, bu iflkolunda üretilen ma-
l›n fiyatlar›ndaki ço¤al›fla ba¤l› k›l›narak sürekli olarak düzenlenebiliyordu. Avus-
turalya’da dokuma kesiminde de benzer bir uygulama yak›n geçmiflimize dek var-
l›¤›n› koruyabilmiflti.

Ancak, uygulamalara bu yönde ifllerlik kazand›r›lacak olursa, Otomatik
Endeksleme yönteminden ülke genelinde de¤il, s›n›rl› bir alanda yararlan›lm›fl
olur. Ayr›ca, bir iflyeri ya da iflkolunda üretilen mal ya da hizmet fiyatlar›n›n, bir ül-
kede genel fiyat ço¤al›fllar›n› sa¤l›kl› biçimde yans›tabilen bir gösterge olma niteli-
¤i de tart›fl›labilir. Bu nedenle, bu ba¤lamda ifllev görebilmesi için seçilen ekono-
mik göstergenin fiyat ço¤al›fllar›n› yans›tan bir endeks olmas› gerekir. Nitekim, ya-
flad›¤›m›z dönemde uygulamalar›n da böyle bir yörüngeye oturdu¤u gözlenir. 

Günümüzde yöntem daha çok; ücret gelirlerinin hayat pahal›l›¤›n› gösteren bir
endekse ba¤lan›lmas› ve endekslerdeki ço¤alma belirlenen bir orana ulafl›nca, üc-
ret gelirlerinin de otomatik olarak, bu de¤iflim oran›nda aynen ço¤alt›lmas› biçi-
minde uygulanmaktad›r.
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Otomatik Endeksleme (Eflel
Mobil) Yöntemi: Ücretlerin
gerçek sat›n alma gücünün,
hukuk kurallar› ile seçilen
ekonomik bir göstergeye
ba¤lanarak sabit
tutulmas›d›r.



Otomatik endeksleme yöntemi özellikle 2. Dünya Savafl›’ndan sonra; ABD, Ka-
nada ile Belçika, Hollanda, Lüksenburg, ‹talya, Danimarka gibi Bat› Avrupa ülke-
lerinde uygulamaya konulmufltur. Yöntem, yürürlü¤e konulacak hukuki düzenle-
melerle ifllerlik kazan›r. Bu nedenle kapsaml› kurumsal düzenlemelere gereksinim
duyulur. 

Otomatik endeksleme yöntemine; enflasyon oranlar›n›n ço¤almas›na yol açabi-
lece¤i gibi tart›fl›labilir gerekçelerle karfl› ç›kan görüfller vard›r. Yönteme temel
oluflturacak fiyat endeksinin türü, endekslerin belirlenme yöntemleri gibi alanlar-
da da tart›flmalarla karfl›lafl›lmaktad›r. Ayr›ca, enflasyon oranlar›n›n h›zla yükseldi-
¤i dönemlerde ücret düzeylerinin s›k, s›k yükseltilmesinin; ülke genelinde ücrete
ba¤l› k›l›nan vergiler, kesintiler, parasal yapt›r›mlar, tazminatlar, ikramiyeleri de sü-
rekli de¤ifltirerek yanl›zca bürokratik bir karmaflaya yol açmay›p, iflletmeler için bir
yük oluflturaca¤› da ileri sürülmektedir.

Bu olumsuz yönlerine karfl› yöntemin yararlar›n›n da gözden ›rak tutulmamas›
gerekir. fiöyle ki; otomatik endeksleme yöntemi ile ücret gelirlerinin gerçek sat›-
nalma gücü, enflasyon oranlar›n›n yüksek seyretti¤i ülkelerde ve dönemlerde ko-
runabilmektedir. Bu yol ile enflasyonist dönemlerde fiyat ço¤al›fllar› ücret gelirle-
rine ayn› oranda yans›t›labilmekte ve ücret gelirlerinin enflasyon karfl›s›nda azal-
mas› önlenmektedir. Böylece, hem ücret-enflasyon iliflkisine yönelik tart›flmalar
büyük ölçüde azalmakta, hem de konunun toplu sözleflme düzeni üzerindeki
olumsuz yans›malar› büyük ölçüde giderilebilerek çal›flma bar›fl›na katk› sa¤lan›l-
maktad›r. Yöntem ayr›ca, hükümetleri enflasyon oranlar›n›n daha etkili ve adil po-
litikalarla afla¤› çekilmesi yönünde de uyar›r. Bu ba¤lamda otomatik endeksleme,
ekonomi politikalar› ile sosyal politikalar aras›nda varolmas› gereken uyumu da
sa¤lar. Dahas› ekonomik ve sosyal geliflme, ulusal gelirin salt ço¤alt›lmas› ile de-
¤il, ayn› zamanda adil biçimde da¤›t›labilmesi ile sa¤lanabilece¤i aç›kt›r. Yöntem-
den yararalan›lmas› bu yönden de önem tafl›r.

Otomatik endeksleme, fiyat yükselifllerinin hukuki düzenlemelerle öngörüle-
cek belirli bir oran›, sözgelimi %5 aflmas› gibi bir koflula ba¤lan›labilir. Bu yolla üc-
retlerin s›k s›k yükselmesinin yol açabilece¤i olumsuzluklar da önlenilmifl olur. Ay-
lar itibariyle fiyat endekslerinin aritmetik ortalamas›, dilim olarak ifade edilir. Di-
lim belirli bir efli¤i aflarsa, ücret gelirleri fiyatlardaki ço¤alma oran›nda kendili¤in-
den yükseltilir. Bu biçimde düzenlemelerle baz› ülkelerde, ücret gelirlerinin y›lda
bir kaç kez yükseltilebilmektedir.

Bu yöntem, acaba toplu sözleflme düzeninin bir seçene¤i olarak irdelenebilir
mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki otomatik endeksleme yöntemi, toplu pazarl›k
yönteminin bir seçene¤i de¤ildir. Çünkü; daha önce de vurguland›¤› gibi ifl sözlefl-
meleri, ilke olarak çal›flanlar›n ülkenin zenginli¤inden adil bir pay alabilmelerine
yard›mc› olan bir araçt›r. Bu yolla ücretin reel de¤erlerinde bir ço¤alma hedeflenir.
Oysa ki otomatik endeksleme yöntemi, ücretlerin reel de¤erlerinde bir ço¤al›fl› de-
¤il, belirlenmifl olan ücretin reel de¤erinin sabit tutularak korunmas›n› hedefler.
Kald› ki, yine hat›rlanaca¤› üzere, toplu ifl sözleflmelerinin kapsam› salt ücrete ilifl-
kin konularla da s›n›rl› de¤ildir.

Eklenmesi gerekir ki otomatik endeksleme yöntemi, e¤er taraflar aralar›nda an-
lafl›rlarsa, bireysel ve toplu ifl sözleflmelerine aplike edilerek de uygulanabilir. Kü-
çük ölçekli iflyerlerinin ço¤unlukta oldu¤u, tar›m kesimine dayal›, endüstri iliflkile-
ri sistemlerinin yeterince geliflmedi¤i ülkelerde otomatik endeksleme yöntemi, tüm
ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar yönünden özel bir de¤er tafl›r.

175Ünite  9 -  Ücret  Pol i t ikalar ›

Otomatik endeksleme
yöntemi; toplu sözleflme
düzeni içinde, hükümetleri
enflasyona karfl› daha adil
ve etkin politikalar izlemeye
yöneltir. 



Ülkemizde, 1970’li y›llar›n sonunda; ücret gelirlerinin fiyat ço¤al›fllar› oran›nda
kendili¤inden ve sürekli olarak düzenlenmesine olanak tan›yan bir yasa tasla¤› ha-
z›rlanm›flt›r. Taslak’da, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile kamu iktisadi kuru-
lufllar›nda iflçi ve memur statüsünde çal›flanlar›n ücretlerinin, her alt› ayda bir oto-
matik endeksleme yöntemi ile düzenlenmesi öngörülmüfltü. Ancak, taslak yasal-
laflmam›fl ve bu nedenle de uygulamaya konulamam›flt›r. Henüz ulusal ücret poli-
tikalar› kapsam›nda yer almamakla birlikte, otomatik endeksleme yönteminden ül-
kemizde kamu kesiminde ve toplu ifl sözleflmelerine aplike edilerek k›smen yarar-
lan›ld›¤› gözlenmektedir.

Ücretin reel de¤erinin fiyat yükselifllerine karfl› korunabilmesi alan›nda yararlan›lan sos-
yal politikalar›n araçlar›ndan hangileri gönüllü, hangileri zorunlu nitelikteki düzenleme-
ler olarak görülebilir?

‹flçi sendikalar›, otomatik endeksleme yöntemine neden karfl› olabilirler?

ÜCRET‹N EN ALT DÜZEY‹N‹N BEL‹RLENMES‹
Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yap›s› ya da geçerli piyasa koflullar› nedeniyle ba-
¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n ücretleri yetersiz bir düzeyde kalabilir. Sözgelimi;
iflsizlik oranlar›n›n yüksek, istihdam olanaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u bir ortam bireyleri,
kendilerine önerilen çok düflük ücretleri kabul etmek zorunda b›rakabilir. Böyle
bir durumun, ücret gelirinin çal›flanlar›n ve bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerin
yaflamlar›n› sürdürebilmelerine yetecek düzeyde olmas›n› öngören sosyal ücret an-
lay›fl› ile çeliflece¤i aç›kt›r. Bu nedenle de sosyal politikalar›n uluslararas› kaynak-
lar›, ücret gelirlerinin en alt (az) düzeyinin hukuk kurallar› ile belirlenerek güven-
ce alt›na al›nmas›n› öngörür. Böyle bir yaklafl›mla; ülke genelinde, kamu otoritesi
arac›l›¤›yla belirlenen ücretin en alt düzeyi, asgari ücret olarak ifade edilir. 

UÇÖ’nün 1928 y›l›nda kabul etti¤i ve ülkemizce de 25 Haziran 1973 günü onay-
lanan Asgari Ücretin Tesbit Usulleri ‹hdas›na ‹liflkin 26 Say›l› Sözleflme’si ile 1951
y›l›nda kabul etti¤i ve ülkemizce de 30 Nisan 1969 y›l›nda onaylanan Tar›mda As-
gari Ücret Tesbit Usulleri Hakk›nda 99 Say›l› Sözleflme’si asgari ücretlerle ilgi baz›
ilke ve normlar› kapsar. Ancak, Örgüt’ün 1970 y›l›nda kabul etti¤i, ülkemizce he-
nüz onaylanmayan 131 say›l› Asgari Ücretlerin Saptan›lmas› Sözleflmesi’nde, konu
ile ilgili daha ileri ve ayr›nt›l› hükümlere yer verildi¤i görülür. UÇÖ’nün 30, 89 ve
135 say›l› Tavsiye kararlar› da yine asgari ücretlerle ilgilidir. Yeri geldikçe de¤ini-
lecek olan bu sözleflme ve tavsiye kararlar› d›fl›nda, Birleflmifl Milletler ve Avrupa
Konseyi’nin de konu ile ilgili pek çok kayna¤› bulunmaktad›r.

Asgari Ücreti Baflka Ücret Düzenlemelerinden Ay›ran ve
Asgari Ücrete Önem Kazand›ran Özellikler
Asgari ücret, ekonomik, sosyal ve hukuki yönleri olan bir ücret düzenlemesidir. Bu
nedenle önce, asgari ücreti baflka ücret düzenlemelerinden ay›ran ve asgari ücre-
te önem kazand›ran özellikler üzerinde dural›m.

Asgari Ücret Ba¤lay›c›d›r
Asgari ücret, zorunlu bir ücret düzenlemesidir. Taraflar aras›nda pazarl›k konusu
olamaz. Çünkü, mevzuat hükümleri ile belirlenerek, yürürlü¤e konulur. Bu neden-
le taraflar yönünden ba¤lay›c› bir niteli¤i vard›r. Asgari ücretin bu niteli¤i, UÇÖ’nün
131 say›l› Sözleflme karar›nda da aç›k biçimde vurgulanm›flt›r. 
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Asgari Ücret: Ba¤›ml›
statüler alt›nda çal›flanlar›n,
yaflamlar›n› insan onuruna
yarafl›r biçimde
sürdürebilmelerinde yeterli
olabilecek biçimde, kamu
otoritesi taraf›ndan
belirlenen ve hukuki
düzenlemelerle ülke
genelinde yürürlü¤e konulan
en az ücret düzeyidir.



Sosyal Politika’n›n uluslararas› kaynaklar›nca da benimsenmifl olan bu özelli¤in
bir gere¤i olarak iflverenlerce, belirlenen asgari ücret düzeyinin alt›nda bir ücret
ödenebilmesi, hukuki yapt›r›mlara ba¤lanarak engellenir. Bu ba¤lamda iflverenin
hukuki ve cezai bir sorumlulu¤u bulunur. Taraflar bireysel ya da toplu ifl sözlefl-
meleriyle aralar›nda anlaflm›fl olsalar bile, ülke genelinde belirlenen asgari ücret
düzeyinin alt›nda bir ücret ödemesinde bulunulamaz.

Asgari Ücret, ‹flgörenin ve ‹flin Niteliklerinden Ba¤›ms›z Olarak
Belirlenir
Asgari ücret, iflgörenin ve iflin niteliklerinden ba¤›ms›z olarak belirlenen bir ücret
düzenlemesidir. Bir baflka deyiflle, asgari ücretler belirlenirken bireyin e¤itim for-
masyonu, k›demi, deneyimi gibi nitelikleri ya da sürdürülecek ifllerin yürütüm ko-
flullar›, gerektirdi¤i bedensel ya da düflünsel güç, çal›flma ortam› gibi özellikleri
gözönünde tutulmaz. Asgari ücretin tan›m› özenle okunacak olursa; genel ücret
düzeyinin saptan›lmas›nda de¤er tafl›yan bu nitelik ya da koflullar›n asgari ücret
yönünden önem tafl›mad›¤› görülür.

Asgari ücreti baflka ücret düzenlemelerinden ay›ran bu özellik, bireyler ya da
kesimler yönünden, UÇÖ’nün 131 say›l› Sözleflmesi’nde benimsenen ve genellik il-
kesi olarak da ifade edilen bir anlay›fla da biçim verir. fiöyle ki; asgari ücret uygu-
lamalar› hiç bir ayr›m gözetilmeksizin, tüm ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar› kap-
sar. Bu ilke çerçevesinde bireyler aras›ndaki örne¤in yafl, cinsiyet, medeni hal ya
da tar›m, sanayi, hizmet gibi kesimler aras›ndaki farkl›l›klar asgari ücret düzeyle-
rinde bir farkl›laflmaya yol açmaz. 

Asgari Ücret, Salt ‹flçi Statüsü Alt›nda Çal›flanlar› Kapsamaz
Asgari ücret yaln›zca iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar için geçerlili¤i olan bir ücret dü-
zenlemesi de¤ildir. Çal›flma yaflam›nda ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n tümü,
örne¤in kamu çal›flanlar› da asgari ücret düzenlemelerinden yararlan›rlar. Hatta,
asgari ücretler sosyal güvenlik kurulufllar›n›n yafll›l›k ayl›¤›, iflsizlik ödene¤i gibi
baz› ödemeleri ile de do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Asgari Ücret Ulusal Refah Ço¤al›fl›n›n Adil Biçimde Bölüflümüne
Yard›mc› Olan Bir Sosyal Politika Arac›d›r
Asgari ücret uygulamalar›; toplumda yarat›lan ekonomik zenginlikten, ba¤›ml› sta-
tüler alt›nda çal›flanlar›n daha adil bir pay alabilmelerine yard›mc› olur. Bu yol ile
toplumsal refah ülke genelinde yayg›nlaflt›r›labilir. Asgari ücret düzenlemesi, ulu-
sal gelirin hakça bölüflülerek, yeniden da¤›t›labilmesi yönünden bu ba¤lamda
önemli bir iflleve sahiptir. Nitekim bu özelli¤i nedeniyle asgari ücret düzenlemele-
ri, sosyal politikalar›n kendine özgü, önemli araçlar›ndan birisidir.

Asgari Ücret, Parasal Nitelikteki Baz› Yapt›r›mlar ile ‹kramiye ve
Tazminat Hesaplamalar›na Ölçüt Al›n›r
Asgari ücretler san›ld›¤› gibi, salt bir ücret düzenlemesi de¤ildir. Asgari ücreti gös-
terge olarak seçen parasal nitelikli mevzuat hükümleri ile bu yöndeki uygulamala-
r› do¤rudan etkiler.

Hukuk kurallar› düzenlenirken, parasal hükümlerin metinlerde nominal de¤er-
lerle ifade edilmesinden kaç›n›l›r. Çünkü, para de¤erinde zaman içinde görülebi-
lecek de¤ifliklikleri, mevzuat hükümlerine sürekli ve h›zl› biçimde yans›tabilmek
kolay olmad›¤› gibi, uygun da de¤ildir. Aksi halde hukuk kurallar›n›n zaman için-
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de çayd›r›c›l›k ifllevlerini yitirmeleri kaç›n›lmazd›r. Oysa ki; asgari ücretler belirli
aral›klarla gözden geçirilip, yeniden belirlenebilmektedir. Bu özelli¤i nedeniyle de
reel sat›nalma gücünü daha iyi yans›tabilece¤i düflünülür ve baz› tazminatlara, ik-
ramiyelere, parasal yapt›r›mlara ölçüt olarak seçilir. 

Asgari Ücretin Çeflitli Alanlarda Do¤rudan ya da Dolayl›
Yans›malar› Olur
Asgari ücretler, do¤rudan ve dolayl› etkileri, yans›malar› olan bir ücret düzenleme-
sidir. Asgari ücret uygulamalar›, hem iflgörenler ve hem de iflverenler yönünden
haks›z rekabeti önler. Ortalama ücret düzeylerini yükseltir. Çünkü, asgari ücret
düzeyi, daha çok kalifyelik niteli¤i bulunmayan iflgücünün ortalama ücret düzeyle-
rinin karfl›l›¤›d›r. Bu ba¤lamda asgari ücret miktar›ndaki bir ço¤al›fl, ülke genelinde
yar› kalifye ve kalifye iflgücünün ortalama ücret düzeylerini de uyararak, ülke gene-
linde ortalama ücret gelirlerini yükseltir. Toplam talebin ve buna ba¤l› olarak üreti-
min ço¤almas›na yol açarak, ekonomik büyümeye de katk› sa¤lar. Verimlili¤i ço¤al-
t›r. ‹flgücü sunumunu uyararak, ekonomiyi tam istihdam hedefine yaklaflt›r›r. Asga-
ri ücret düzenlemelerin iflgücü maliyetlerini yükseltmesi, tüketimi ve kay›t d›fl› istih-
dam› uyarmas› gibi olumsuzluklar›ndan da söz edilebilir (Gerek, 1998, s: 85-86).

Ayr›ca; asgari ücretler bir ülkede ücret gelirleri kapsam›nda genel fiyat düzeyi,
iflsizlik oranlar›, gelir da¤›l›m› dengesi gibi makro ekonomik göstergeler üzerinde
de etkiler oluflturur.

Asgari Ücretin Saptanmas›
Asgari ücret miktar›n›n, insan onuruna yarafl›r biçimde yaflamaya yetecek düzeyde
olmas› beklenir. Ancak unutulmamal›d›r ki, bu ba¤lamda en alt düzeyde bir yeter-
lili¤in sa¤lanmas› hedeflenir. Bir ülkenin ekonomik geliflmifllik düzeyi de belirle-
necek miktar› hiç kuflkusuz etkiler.

Asgari Ücretin Saptanma Yöntemi
Asgari ücret iki ayr› alanda sorgulanarak saptan›r. Asgari ücretin besin harcamala-
r› bölümünü belirlemek çok güç de¤ildir. Yaflam›n sürdürebilmesi için yeterli ola-
cak kalori de¤erlerini tafl›yan g›da maddelerinin miktarlar›na göre belirlenen fiyat-
lar›, besin harcamalar›n›n hesaplanmas›na temel oluflturur. Kalori de¤erlerini kar-
fl›layan g›da maddeleri seçilirken, ülkeye özgü gelenekler ve al›flkanl›klar da göz
önünde tutulur.

UÇÖ’nün 131 say›l› Sözleflme karar›nda da benimsenen bir ilke uyar›nca asga-
ri ücret, bireyin toplumun bir üyesi olarak en az düzeyde yapmak durumunda ka-
laca¤› sosyo-kültürel nitelikli harcamalar›n› da kapsayacakt›r. Ancak, pek çok de-
¤iflkene ba¤l› oldu¤u için asgari ücretlerin bu bölümü hesaplamak hiç de kolay de-
¤ildir. Örne¤in; bu çerçevede, kiflinin bar›nma, ulafl›m, yakacak, dinlenme, e¤len-
ce, kültür, sa¤l›k, giyim gibi gereksinimlerine gösterge olacak objektif ve somut öl-
çütler bulabilmek güçtür. Kald› ki, bir ülkede fiilen ödenmekte olan ücret ortala-
malar›, hayat pahal›l›¤›, ulusal gelir ve istihdam düzeyi, sosyal güvenlik sisteminin
kapsam› ve sa¤lan›lan yard›mlar gibi göstergelerden de bu ba¤lamda yararlan›l›r.
Ancak bunlar›n do¤ru seçimi, bilgi ve verilerin güvenilirli¤i her zaman tart›flmala-
ra yol açabilecektir.

Verilen tan›m hat›rlanacak olursa, asgari ücretin vergi, fon, sigorta gibi her tür
kesintinin d›fl›nda tutulmas› gere¤i kendili¤inden ortaya ç›kar. Bu nedenle, hesap-
lama yap›l›rken ya belirlenecek asgari ücret miktar›na bu tür kesintilerin eklenme-
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si ya da yürürlü¤e konulacak mevzuat hükümleriyle asgari ücretlerin her tür kesin-
tinin d›fl›nda b›rak›lmas› uygun olur. 

Asgari Ücreti Saptayan Kurum ve Kurulufllar
Çeflitli ülkelerde sürdürülen uygulamalara bakt›¤›m›z zaman, asgari ücretlerin bir-
birinden farkl› yöntemlerle ve kurumlarca belirlendi¤ini görüyoruz.

Örne¤in; asgari ücretler ‹ngiltere, Fransa, Pakistan ile baz› sosyalist ülkelerde
yürütme organ› taraf›ndan saptanarak yürürlü¤e konulmaktad›r. ABD de ise büt-
çe kanunlar› ile belirlenmektedir. Asgari ücretler; Avusturalya’da hakem kurul-
lar›, baz› Afrika ülkelerince de toplu ifl sözleflmeleri ile saptanmaktad›r (Gerek,
1998, s: 87.)

Asgari ücretleri saptama yetkisi baz› ülkelerde, bu alanda sürekli faaliyet göste-
ren özerk, yar› kamusal kurumlara verilmifltir. Ülkemizin de aralar›nda yer ald›¤›
pek çok ülkede ise asgari ücretler, ulusal nitelikte, çal›flma yaflam› ile ilgili tarafla-
r›n efl koflullar alt›nda temsil edildi¤i, ba¤›ms›z kurullar (komisyonlar) arac›l›¤› ile
saptan›p, yürürlü¤e konulmaktad›r.. 

UÇÖ’nün daha önce de¤inilen 131 say›l› sözleflmesinde, asgari ücretlerin ken-
di yap› ve koflullar›na uygun ortamlarda belirlenebilmesi do¤rultusunda üye dev-
letlere bir insiyatif tan›nm›flt›r. Ancak, yine ayn› Sözleflme’nin 3. maddesinde yer
verilen hükümler, asgari ücretlerin çal›flma yaflam›n›n taraflar›n›n yer alacaklar› or-
tamlarda belirlenmesi halinde, eflit düzeyde ve do¤rudan temsil ilkesine uyulmas›-
n› da öngörmektedir.

Asgari Ücretin Saptan›lmas›nda Co¤rafi Farkl›l›klar
Asgari ücretler yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde geçerli olmak üzere saptan›la-
bilir. ABD de oldu¤u gibi baz› ülklerde de asgari ücretler eyaletlere göre ayr› ayr›
belirlenmektedir. Asgari ücretler Avrupa Birli¤i ülkelerinde ise daha çok ulusal dü-
zeyde belirlenmektedir (Industrial Relations in The EU, Japan and USA, 2001.
http://www.erro.eurofound.ie/2002/12/feature/TN212101(13.03.2003)F.html). Bir
ülkede iller ya da bölgelerdeki yaflam koflullar›, bir baflka deyiflle sosyo-ekonomik
geliflmifllik düzeyleri aras›nda önemli farkl›l›klar bulunuyorsa, asgari ücretlerin il-
lere ya da bölgelere göre ayr› ayr›, farkl› düzeylerde saptanmas› belki daha uygun
görülebilir.

Ancak, yaflam koflullar› aras›ndaki farkl›l›klar›, iller ya da bölgeler ba¤lam›nda
belirleyerek, asgari ücretlere yans›tabilmek çok güçtür. Komflu ya da yak›n iller ve
bölgeler aras›nda asgari ücret düzeylerinde oluflacak farkl›l›klar, ülke genelinde
adaletsizlikleri ve buna dayal› tart›flmalar› beraberinde getirebilir. Ayr›ca bu yönde
farkl›l›klar, üretim maliyetlerindeki ve bununla ba¤lant›l› olarak sat›fl fiyatlar›nda-
ki farkl›l›klar› da uyarabilecektir. Dahas›, asgari ücretleri ölçüt alan göstergelerde
de farkl›laflmalar›n olaca¤› aç›kt›r. Bu yönde uygulamalar›n muhasebe kay›tlar›,
vergilendirme gibi alanlarda farkl› hesaplamalara dayal› kar›fl›kl›klara da yol açar.
Bu nedenlerledir ki uluslararas› uygulamalarda, asgari ücretlerin ulusal düzeyde
belirlenmesi yönünde bir anlay›fl›n giderek yerleflti¤i görülür.

Asgari Ücretin Saptanma Dönemleri
Asgari ücretler; ABD’de oldu¤u gibi saat ya da Japonya’da oldu¤u gibi günlük ola-
rak hesaplanabilir. Avrupa Birli¤› ülkelerinde ise asgari ücretler daha çok ayl›k ola-
rak hesaplanmaktad›r (Industrial Relations in The EU, Japan and USA, 2001.
http://www.erro.eurofound.ie/2002/12/feature/TN212101(13.03.2003)F.html).
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Asgari ücretlerin, bir ülkenin sosyo-ekonomik geliflmesine koflut biçimde, be-
lirli aral›klarla yeniden gözden geçirilerek saptan›lmas› gerekir. Ayr›ca fiat yükse-
liflleri nedeniyle de reel de¤erlerinin korunulmas› do¤rultusunda yine belirli dö-
nemlerde yeniden belirlenebilmelidir.

Ancak, bu de¤iflkenleri süreleri ve etkileri yönünden önceden kestirebilmek
güçtür. Bu güçlük, bu alanda güvence sa¤layabilecek hukuki düzenlemelerin ya-
p›land›r›lma biçimlerine de yans›r. Bu nedenle asgari ücretlerin saptanma dönem-
lerini mevzuat hükümleri ile belirlemek bu alanda bir güvence oluflturamaz.

Belki, asgari ücretlerin ulusal refah yükselifllerini yans›tabilmesi yönünden be-
lirli sürelerle, örne¤in her y›l ya da iki y›lda bir kez yeniden saptanmas›n› öngö-
ren yasa hükümlerinin, bu alanda koruma ifllevi bulunabilir. Ancak, asgari ücret-
lerin reel de¤erleri fiyat yükselifllerine karfl› böyle bir yol izlenilerek korunmaz.
Çünkü; enflasyon oranlar›n›n hangi dönemde, ne kadar olabilece¤i önceden kes-
tirilemez. Bu nedenle de, asgari ücretlerin yeniden saptanma sürelerine iliflkin
ba¤lay›c› kurallar› oluflturabilmek hemen hemen olanaks›zd›r. Bu yüzden de bir
çok ülkede bu alanda daha önce aç›klanan otomatik endeksleme yönteminden
yararlan›lmaktad›r. Asgari ücretler fiyat ço¤al›fl oranlar›na endekslenerek kendili-
¤inden ve sürekli olarak yeniden düzenlenmifl olmakta ve bu yolla reel de¤erle-
ri korunabilmektedir.

Asgari Ücretin Saptanmas›nda Birey ya da Aile Biriminin Ölçüt
Al›nmas›
Asgari ücretin; bireyin gereksinimlerinden mi, yoksa birey ile birlikte bakmakla
yükümlü oldu¤u kiflilerin gereksinimlerinden mi yola ç›k›larak saptanmas› gerekir?
Bu sorunun yan›t› konunun tart›flmal› yönlerinden birisini oluflturur.

Asgari ücret, iflveren taraf›ndan iflgörene ödenir. Ücretin, salt iflgörenin de¤il,
bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerin de tek gelir güvenceleri olma özelli¤inin sos-
yal ücret anlay›fl›n› da beraberinde getirdi¤ini biliyoruz. Sosyal ücret anlay›fl› asga-
ri ücret uygulamalar›n›n düflünsel temellerini oluflturur. ‹flverenin bu alanda bir so-
rumlulu¤unun bulundu¤u kuflkusuz yads›namaz. Nitekim, UÇÖ’nün 131 say›l› As-
gari Ücret Tesbiti Sözleflmesi’nce de, asgari ücretler belirlenirken, iflçilerle birlikte
ailelerinin gereksinimlerinin de gözönünde tutulmas› ilke olarak benimsenmekte-
dir. Ancak, uluslararas› sosyal politikalarca benimsenen bu ilkenin, bir baflka aç›-
dan da de¤erlendirilerek irdelenmesinde yarar vard›r.

fiöyle ki; asgari ücret belirlenirken, çal›flan kiflilerin tümünün bekâr ve çocuk-
suz oldu¤u, bakmakla yükümlü olduklar› kimselerin bulunmad›¤› varsay›m›na da-
yan›lamaz. Çünkü evlenmek ve çocuk sahibi olmak herkesin hakk›d›r. Ancak, ça-
l›flanlar›n gereksinim duyacaklar› asgari gelir düzeyleri aras›nda bireysel özellikle-
rine göre de¤iflebilecek önemli farkl›l›klar›n bulunaca¤› da aç›kt›r. Evli olmayan,
evli olup efli çal›flan ve çocu¤u bulunmayan ya da evli olup efli çal›flmayan, dört
çocuk sahibi ve ayr›ca bakmak zorunda oldu¤u anne ve babas› bulunan kiflilerin,
gereksinim duyacaklar› asgari ücret miktarlar› aras›nda do¤al olarak farkl›l›klar ola-
cakt›r. Sözgelimi; ülkemizde 2001 y›l›nda, 454 iflletmede çal›flan 187.360 kifli baz›n-
da yap›lm›fl bir araflt›rma sonuçlar›na göre, iflçilerin %17.7’si bekar, %10’u çocuk-
suz evli, %22.3’ü evli 1 çocuklu, %31.9’u evli iki çocuklu, %12.5’i evli 3 çocuklu,
%3.8’i evli 4 çocuklu oldu¤u görülmektedir (T‹SK, 2002, s: 17). Bu yüzden de, bir-
birlerinden farkl› koflullar› bulunan iflgörenlerin gereksinimlerini karfl›layabilecek
adil bir asgari ücret standard›n› yakalayabilmek hemen hemen olanaks›zd›r. Daha
k›sa bir deyiflle asgari ücret hangi özellik ya da aile birimi ölçüt al›narak saptanma-
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ya çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n, tüm iflgörenlerin ayr› ayr› koflullar›na uygun bir gelir güven-
cesi olma özelli¤ini tafl›mayacakt›r.

Tart›flmalara aç›k olmakla birlikte; kan›m›zca asgari ücretin, bireysel olarak he-
saplanmas›, makul bir aile birimi ölçütü temel al›narak belirli bir oranda ço¤alt›l-
mas› ve ancak sosyal yard›mlar ve sosyal hizmetler gibi sosyal güvenlik sisteminin
araçlar›ndan yararlan›larak çal›flanlar›n koflullar› aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilebil-
mesi daha uygundur. Çünkü; iflgörenlere asgari bir yaflam güvencesinin sa¤lana-
bilmesi do¤rultusunda salt iflverenlerin de¤il, devletin de sorumlulu¤u vard›r. Kal-
d› ki, devletin bu alandaki sorumlulu¤unun, ailenin korunmas› politikalar› kapsa-
m›nda yer alaca¤› unutulmamal›d›r.

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

Asgari ücretin, ifl sözleflmeleri ile saptanmas›n›n olumlu ve olumsuz yönleri neler
olabilir?

ÜCRET‹N ÖDENME B‹Ç‹M‹, YER‹ VE DÖNEM‹
UÇÖ’nün 1949 y›l›nda kabul etti¤i 95 say›l› Ücretlerin Korunmas› Sözleflmesi’nde,
ücretlerin ödenme biçimi, ödenme yeri ve ödenme dönemleri yönünden korun-
mas›n› öngören baz› ilkeler yer almaktad›r. Bu ilkeler, ulusal sosyal politikalara
yön verip, biçim kazand›rmaktad›r. Konular›, ayr› bafll›klar alt›nda aç›klamaya
çal›flal›m.

Ücretin Ödenme Biçimi
Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar ücret gelirlerini özgürce kullanabilmelidirler. Bu
nedenle daha önce de de¤inildi¤i üzere, kök ücret niteli¤indeki ödemeler parasal
bir nitelik tafl›mal›d›r. ‹fl iliflkilerinin önceki dönemlerinde bu alanda gözlenen
olumsuzluklar› engelleyebilmek için, kök ücret iflverenlerce ayni olarak ya da se-
net, fifl, kupon gibi araçlarla ödenemez. Bu çerçevede ücret gelirini do¤rudan ya
da dolayl› olarak s›n›rland›rabilecek her tür uygulaman›n, buyurucu hukuk kural-
lar› hükümleriyle yasaklanarak, iflgörenin ücret gelirini harcama hakk› güvence al-
t›na al›n›r. Bu alanda getirilen koruma rejimi, ek ücret ödemelerini kapsamaz.

Bankac›l›¤›n h›zl› geliflmesi ve çok say›da kiflinin çal›flt›¤› büyük ölçekli iflletme-
lerde, ücretlerin en k›sa süre içinde ödenebilmesi zorunlulu¤u, ücretlerin iflgören-
lerin banka hesaplar›na yat›r›lmas› do¤rultusundaki uygulamalar› da beraberinde
getirmifltir. Bu yöndeki uygulamalar›n, ücret gelirinin parasal niteli¤i ile çeliflmedi-
¤i kabul edilmelidir. Ayr›ca, parasal nitelikteki kök ve ek ücretlerin, o ülkede ge-
çerli para birimi ile ödenmesi de bu alanda getirilmifl olan bir baflka kofluldur. Çok
uluslu ya da yabanc› iflverenlere ba¤l› olarak çal›flanlar›n ücret düzenlemeleri, kufl-
kusuz bu genellemenin d›fl›nda kal›r.

Ücretin Ödenme Yeri
Ücret, iflyerinde ödenmelidir. Ancak; büyük ölçekli iflletmeler ve çal›flma koflulla-
r›ndaki farkl›l›klar düflünülecek olursa, iflyeri kavram›n› genifl olarak irdelemenin
daha uygun olaca¤› görülür. Bu nedenle; as›l iflyeri ile birlikte, iflin niteli¤i ve yü-
rütümü bak›m›ndan iflyerine ba¤l› olan yerler ile iflyerinden say›lan eklentiler ve
araçlar da iflyeri olarak kabul edilmelidir. Ücret ödemelerinin iflyerleri d›fl›nda, ör-
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ne¤in lokanta, birahane, bar, gazino, otel gibi yerlerde ödenebilmesinin, yine ulu-
sal mevzuatlar›n buyurucu nitelikteki hükümleri ile engellenmesi gerekir.

Ücretin Ödenme Dönemi
Ücretler, iflgünlerinde ve düzenli aral›klarla ödenmelidir. ‹fl iliflkilerinin önceki
dönemlerinde ücretler günlük olarak ödenmekteydi. Daha sonralar› ücretler haf-
tal›k olarak ödenmeye bafllanm›flt›r. Günümüzde ise ayl›k ücret ödemeleri, büyük
ölçekli iflyerlerinde yaflan›lan bürokratik yükü azaltt›¤› için yayg›nl›k kazanm›flt›r. 

‹flverene ücret ödeme dönemini belirlenme konusunda, bir serbesti tan›nabilir.
Ancak ödenme dönemi; ne ücret gelirinin niteli¤i nedeniyle iflgören için gere¤in-
den uzun, ne de iflletmenin çal›flma düzeni nedeniyle gere¤inden k›sa olmamal›-
d›r. Bu nedenle de iflverenin bu alandaki serbestisi ücret gelirinin ödeme dönem-
lerine bir üst s›n›r getirilerek s›n›rland›r›lmal›d›r. Nitekim, de¤inilen UÇÖ sözlefl-
mesi, ücret ödeme dönemlerinin en çok bir aya dek uzat›labilece¤ini öngörmekte-
dir. Ücret ödeme dönemlerin iflyerinde düzenli olarak uygulanmas› da yine ayn›
sözleflme hükümlerince benimsenmifl olan bir ilkenin gere¤idir.

ÜCRET‹N BELGELENMES‹ VE GÜVENCES‹
Ücretin hesaplanmas›nda bir yanl›fll›k olmamas› için ya da do¤abilecek ihtilaflarda
bir kan›ta duyulacak gereksinim nedeniyle, iflverenlerin ücret hesaplamalar›na ilifl-
kin kay›tlar› tutmak ve yap›lan ödemelerle ilgili iflgörene belge vermekle yükümlü
tutulmas› gerekir. Ayr›ca iflveren, tutulan kay›t ve belgeleri korumak ve gerekti¤in-
de ilgili resmi makamlara sunmak konusunda da sorumlu tutulmal›d›r.

Yine de¤inilen sözleflme hükümleri çerçevesinde; iflletmenin iflas etmesi ya da
yarg› yoluyla tasfiyesi durumunda ücretler, imtiyazl› alacak niteli¤inde bir borç ola-
rak kabul ediir; ücretin, iflgörenlerin ço¤u kez tek geliri olma özelli¤i nedeniyle de
takas, haciz, devir ve temlik koflullar› daralt›larak s›n›rland›r›lmal›d›r. Bu ba¤lam-
da, ücretin ulusal mevzuatlarla belirlenen ve “ücretin sakl› k›sm›” olarak da ifade
edilen bir bölümü; takas, haciz, devir ve temlik gibi hukuki ifllemlerin d›fl›nda b›-
rak›l›r. Ayn› sözleflme normlar›, yine ayn› nedenle, ücret gelirlerinde ancak ulusal
mevzuat, toplu sözleflme hükümleri ya da hakem kurulu kararlar› ile bir kesintiye
gidilebilece¤ini öngörür.
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Eflit ifle, eflit ücret ödenmesi ilkesi, nas›l bir anla-

y›fl› ifade eder? ‹lkeye ifllerlik kazand›rabilmek,

hangi koflullar›n varl›¤›n› gerektirir ve bu alan-

da hangi güçlüklerle karfl›lafl›l›r?

• Eflit ifle eflit ücret ilkesi; ayn› iflyerinde, eflit de-
¤erde ifllerde, ayn› verimle çal›flanlar›n ücretleri
aras›nda bir farkl›l›k gözetmeme düflüncesini ifa-
de eder. Ayn› nitelikteki ifl kavram›n›n aç›k ola-
rak ifade edilebilmesi yönünde karfl›lafl›lan güç-
lükler, bu alanda güncel bir tart›flma ortam›n›n
oluflmas›na yol açmaktad›r.

Belirlenen ücretin reel de¤eri, fiyat yükseliflleri

karfl›s›nda hangi yol ve yöntemlerden yararla-

narak, nas›l korunabilir? 

• Enflasyon oranlar›n›n yüksek seyretti¤i ülke ve
dönemlerde, saptanm›fl olan ücretlerin gerçek
sat›n alma gücünü korumak, gereksinim olmak-
tan da öte bir zorunluluk haline gelir.

• Bu alanda; ifl sözleflmeleri, mevzuat hükümleri,
fiyat ve ücretlerin dondurulmas› yöntemi, top-
lumsal anlaflmalar, otomatik endeksleme yönte-
mi gibi araçlar›ndan yararlan›l›r.

En az ücret düzeyinin ülke genelinde belirlenme-

si neden önem tafl›r? Asgari ücreti, baflka ücret

düzenlemelerinden ay›ran özellikler nelerdir?

Asgari ücretler hangi kurumlar taraf›ndan, han-

gi ölçüt ya da göstergelerden yararlan›larak, na-

s›l saptan›r?

• Sosyal ücret anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak, ba¤›m-
l› statüler alt›nda çal›flanlar›n ve bakmakla yü-
kümlü bulunduklar› kiflilerin sosyo-ekonomik
gereksinimlerini asgari düzeyde karfl›layabilme-
lerine yetecek ücret miktar› hukuki düzenlemler-
le belirlenerek güvence alt›na al›n›r.

• Asgari ücret taraflar aç›s›ndan ba¤lay›c› bir ücret
düzenlemesidir. ‹flgörenin ve iflin nitelikleri gö-
zönünde tutularak belirlenmez. Tüm ba¤›ml› sta-
tüler alt›nda çal›flanlar› kapsaman›n ötesinde, pa-
rasal nitelikli baz› yapt›r›mlar ile ikramiye ve taz-
minatlar›n hesaplanmas›nda bir gösterge olarak
seçilir. Asgari ücret düzenlemesi, ulusal gelirin
adil biçimde yeniden da¤›t›labilmesi do¤rultu-
sunda bir sosyal politika arac›d›r. Asgari ücretler,
ülke genelinde sosyo-ekonomik ba¤lamda, mik-
ro ve makro aç›dan pek çok göstergeyi etkiler.

• Çeflitli ülkelerde asgari ücretler, farkl› kurum ya
da kurulufllar taraf›ndan, farkl› yöntemlerle belir-
lenir. Asgari ücretlerin ulusal düzeyde belirlen-
mesi yönünde bir anlay›fl giderek yayg›nlaflmak-
tad›r.

Ücretler; ödenme biçimi, yeri ve dönemi yönün-

den nas›l korunulmal›d›r?

• ‹fl görme karfl›l›¤›nda ödenen kök ücret parasal

bir nitelik tafl›r. Ücret, bir ülkede geçerli para bi-
rimi ile iflgünleri ve iflyerlerinde ödenir. Ücretle-
rin düzenli olmas› gereken ödenme dönemi en
çok 1 ay’a dek uzat›labilir.

Ücretin neden belgelenmesi gerekir? Ücreti belge-

leme ve belgeleri koruma alan›nda yükümlülük

kime aittir?

• Do¤abilecek ihtilaflarda bir kan›ta duyulacak ge-
reksinim nedeniyle, ücret niteli¤indeki ödemele-
rin belgelenmesi ve bu belgelerin iflveren taraf›n-
dan korunmas› gerekir.
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1. Eflit ifle eflit ücret ilkesi, afla¤›daki ücret türlerinden
hangisi için geçerli de¤ildir?

a. Kök ücret
b. Ek ücret
c. Asgari ücret
d. Kök ve ek ücret
e. Akord ücret

2. Bir iflyerinde görülen ifllerin, birbirleriyle karfl›laflt›r-
mas›n›n yap›l›p de¤erlerine göre s›raland›r›lmas›na ne
ad verilir?

a. ‹fl tan›m›
b. Ücret sistemi
c. ‹fl de¤erlendirmesi
d. Hiyerarfli
e. Performans

3. Afla¤›dakilerden hangisi, ücretin sat›n alma gücünü
korumak amac›yla yararlan›lan araçlardan biri de¤il-

dir?

a. Toplumsal anlaflmalar
b. Mevzuat hükümleri
c. Otomatik endeksleme yöntemi
d. ‹fl de¤erlendirmesi
e. ‹fl sözleflmeleri.

4. Afla¤›dakilerden hangisinde toplumsal anlaflmalar›n
taraflar› do¤ru olarak verilmifltir?

a. Hükümet ve iflveren sendikalar› 
b. Hükümet ve iflçi sendikalar›
c. Sivil toplum örgütleri ve meslek odalar›
d. ‹flçi ve ‹flveren sendikalar› ve hükümet
e. Yürütme, yasama ve yarg› organlar›

5. Toplumsal anlaflmalar ö¤retide hangi adla da ifade
edilmektedir?

a. Tavsiye
b. Sosyal kontrat
c. Sözleflme
d. Mukavele
e. Toplu ifl sözleflmesi

6. Eflel Mobil yönteminin uygulanmas› ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Bu yol ile reel ücretlerin sabit tutulmas› hedefle-
nir.

b. Uygulamalarda daha çok fiyat endeksleri te-
mel al›n›r.

c. Toplu pazarl›k sisteminin bir seçene¤idir.
d. Ülke genelinde, yürürlü¤e konulacak hukuki

düzenlemelerle ifllerlik kazan›r.
e. Toplu sözleflme hükümleri içinde yer verilebilir. 

7. Asgari ücretlerle ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Bir pazarl›k ücretidir.
b. Ba¤lay›c›d›r.
c. Ek ücret anlay›fl›n›n ürünüdür.
d. Salt iflçi statüsü alt›nda çal›flanlar› kapsar.
e. Normal ifl süresinden daha uzun süren çal›flma-

lar için ödenecek ücretlere ölçüt olur.

8. Asgari ücret düzenlemeleri hangi alanda do¤rudan
bir etki oluflturmaz?

a. Genel fiyat düzeyi
b. ‹stihdam hacmi
c. ‹flsizlik oranlar›
d. Ekonomik büyüme
e. Sendikal kademelenme

9. Ücret ödenme dönemi en geç ne kadarda bir ola-
bilir?

a. 1 hafta
b. 15 gün
c. 1 ay
d. 3 ay
e. 6 ay

10. Ücret ödemelerini belgeleme konusunda kim ya da
kimler yükümlüdür?

a. ‹flçi
b. ‹flçi ve ‹flveren
c. Personel müdürü ve yan›nda çal›flan iflçiler
d. ‹flveren
e. Ödemelerle ilgili zarara u¤rayan taraf

Kendimizi S›nayal›m
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De¤iflken Ölçek-Oynak Merdiven Tart›fl›l›yor

Eflel Mobile Herkes Karfl›

... Türkiye ekonomisinde ince ayar› tutturmak büyük
bir sorun. Döviz kurlar›nda, faizlerin belirlenmesinde
ve ücretlerde, hep bir uçtan di¤er uca savruluyoruz.
1981-1988 aras›nda ücret zamm› oranlar› hep enflasyon
oranlar›n›n alt›nda kalm›flt›. 1989 ile 1993 aras›nda ise
bu kez ücret zamlar› enflasyonun önüne geçti. 1994 kri-
zi ise befl y›l›n kazanc›n› alt› ay içinde yok etti. Hükü-
metler tutarl› bir gelir politikas› uygulayamay›nca, bun-
dan hem çal›flanlar zarar gördü hem de ekonomi...

Savunan Yok

Kamu sözleflmelerinde hükümetin iste¤i gerçekleflirse,
gelecek sonbahar aylar›ndan itibaren iflçi ücretlerine
her ay, önceki ay›n enflasyonu oran›nda zam yap›la-
cak. Ancak eflel mobil sisteminin uygulanmas›na toplu-
mun her kesiminden tepki geliyor. Birçok iktisatç›, bu
sistemin enflasyonu daha da yükseltece¤ine inan›yor.
Aralar›nda eflel mobil sisteminin kamu kesimi için ge-
rekli oldu¤unu düflünenler de bulunmas›na ra¤men,
ifladamlar›n›n ço¤u da iktisatç›lara kat›l›yor.
‹flçi sendikalar› da sistemin uygulanmas›na karfl› ç›k›-
yor. Bunun bir nedeni, eflel mobil sisteminin sendikal
hareketi pasifize etmesi tehlikesi. Sendikac›lar, ücret ar-
t›fllar›n›n otomati¤e ba¤lanmas›yla toplu pazarl›k siste-
minin darbe yemesinden ve kendilerine gerek kalma-
mas›ndan korkuyor.

Ücret Erozyonu

Türk Harb-‹fl Sendikas› Araflt›rma Bürosu taraf›ndan
yap›lan bir çal›flma, kamu kesiminde reel ücretlerin
1994 y›l›ndan bu yana yüzde 50’den fazla bir oranda
düfltü¤ünü gösteriyor. 1994 y›l› temmuz ay› de¤eri 100
kabul edildi¤inde, reel ücret endeksi 1996 y›l› sonunda
44’e kadar düflüyor.
Kamudaki bu ücret erozyonu, eflel mobil sistemini ka-
bul eden fieker-‹fl ve Demiryol-‹fl’e ba¤l› iflyerlerinde de
geçerli. Türkiye fieker Fabrikalar› Afi’de çal›flan iflçilerin
reel ücretleri, A¤ustos 1994 ile Ocak 1997 aras›nda yüz-
de 58 oran›nda geriledi. Demiryolu iflkolunda da Eylül

1994 ile fiubat 1997 aras›nda reel ücretler ayn› oranda
düflüfl gösterdi.
Her iki sendikan›n imzalad›¤› sözleflmeler ise bu kayb›
telafi etmekten oldukça uzak kald›.

Teknik Hata

Türk Harb-‹fl Sendikas› Araflt›rma Bürosu’ndan Hakan
Arslan, bu sözleflmede teknik bir hata oldu¤unu söylü-
yor. Arslan, yedinci aydaki zamm›n alt›nc› ay›n enflas-
yon oran›na göre yap›laca¤›n›, bu durumda ilk alt› ay-
daki kayb›n telafi edilemeyece¤ini belirtiyor. Hakan
Arslan, gelecek aylarda enflasyonun geçen y›ldaki dü-
zeylerinde seyredece¤i kabul edildi¤inde, söz konusu
dönemdeki kayb›n yüzde 21’i bulaca¤›n› söylüyor.
fieker-‹fl Sendikas› Baflkan› Ömer Çelik, imzalad›klar›
sözleflmenin eflel mobille ilgisi olmad›¤›n› da iddia edi-
yor. Çelik, “Eflel mobil sistemi süresiz olarak uygulan›r.
Bizim imzalad›¤›m›z sözleflmede ise iki y›ll›k bir süre
var. ‹ki y›l sonra yeniden müzakere masas›na oturaca-
¤›z” diyor.

Türk-‹fl’in Görüflü

Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (Türk-‹fl) Ge-
nel Baflkan› Bayram Meral, her ne kadar ücretlerin enf-
lasyona endekslemesini “toplu pazarl›k sistemine dar-
be vuraca¤›” gerekçesiyle istemediklerini söylese de
bir aç›k kap› b›rak›yor. 1994 y›l›ndan beri ücretlerde
meydana gelen kay›plar karfl›land›¤› takdirde bu konu-
yu tart›flabileceklerini söyleyen Meral, sistemin de ay-
l›k ayarlamalar fleklinde de¤il de alt› ayl›k periyodlar
halinde uygulanabilece¤ini belirtiyor.
Ancak, bu iste¤in gerçekleflmesi pek mümkün görün-
müyor. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Metin Kutal, eflel mobil sisteminin ama-
c›n›n iflçinin sat›n alma gücünün art›r›lmas›na de¤il, ko-
runmas›na yönelik oldu¤unu söylüyor. Kutal’›n söyledi-
¤ine göre hükümet, reel ücretleri iki y›l daha bugünkü
düzeyinde tutmay› amaçl›yor.

Özel Sektörden Ret

Türk-‹fl’ten sonra en büyük iflçi örgütü olan Devrimci
‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) ise sistemin uy-
gulanmas›na kesinlikle karfl›. D‹SK Genel Sekreteri Ke-
mal Daysal, eflel mobil sisteminin sendikac›l›¤› ortadan
kald›raca¤›n› söylüyor. Daysal, ücretlerin toplu pazarl›k
sistemiyle ve çal›flanlar›n özgür iradesiyle belirlenmesi
taraftar› olduklar›n›  belirtiyor.

Yaflam›n ‹çinden

13.04.1997

“
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‹flveren örgütleri de sistemin uygulanmas›na karfl› ol-
duklar›n› söylüyorlar. Türkiye ‹flveren Sendikalar› Kon-
federasyonu (T‹SK) Genel Baflkan› Refik Baydur, buna
gerekçe olarak sistemin enflasyonu daha da yükseltme-
si tehlikesini gösteriyor. Baydur, özel sektöre yans›ma-
s› halinde bu sistemin uygulanmas›na karfl› ç›kacaklar›-
n› belirtiyor.
Türkiye Madeni Eflya Sanayicileri Sendikas› (MESS) Bafl-
kan› Erdo¤an Karakoyunlu da bu sistemin enflasyonu
art›raca¤› görüflünde. Karakoyunlu, bu sistemin özel
sektörde uygulanmas›n›n kesinlikle mümkün olmad›¤›-
n› söylüyor. Karakoyunlu, özel sektörde ücretlerin her
iflyerinin durumunun gözönüne al›narak taraflar›n öz-
gür iradesiyle belirlenmesi gerekti¤ini belirtiyor.
Ancak Karakoyunlu, hükümetin yüzbinlerce iflçi ile yüz
yüze kald›¤› kamuda böyle bir sisteme ihtiyaç oldu¤u-
nu söylüyor. Fakat bunun geçici bir çözüm olabilece¤i-
ni, enflasyonu sürekli hale getirdi¤i için uzun vadede
uygulanamayaca¤›n› da belirtiyor.

1. e Eflit ifle eflit ücret ilkesi, verimlilik temeline daya-
l› akord ücret için geçerli de¤ildir. Bu soruyu do¤-
ru yan›tlayabilmek için, 9. Ünite metninde verilen
okuma parças› ile bu ünitede “Ücretin Eflit ‹fle,
Eflit Ücret Ödenmesi Yönünden Korunmas›” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

2. c Bir iflyerinde görülen ifllerin, birbirleriyle karfl›lafl-
t›rmas›n›n yap›l›p de¤erlerine göre s›raland›r›lma-
s› ifl de¤erlendirmesi olarak ifade edilir. Bu soru-
yu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Ücretin Eflit ‹fle,
Eflit Ücret Ödenmesi Yönünden Korunmas›” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. d ‹fl de¤erlendirmesi, ücretin sat›n alma gücünü
korumak amac›yla yararlan›lan araçlardan biri
de¤ildir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Belirlenen Ücretin Reel De¤erinin, Fiyat Yük-
selifllerine Karfl› Korunmas›” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

4. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Belirle-
nen Ücretin Reel De¤erinin, Fiyat Yükseliflleri-
ne Karfl› Korunmas›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

5. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Belirle-
nen Ücretin Reel De¤erinin, Fiyat Yükseliflleri-
ne Karfl› Korunmas›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

6. c Otomatik endeksleme yöntemi, toplu pazarl›k
sisteminin bir seçene¤i de¤ildir. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Belirlenen Ücretin Reel De-
¤erinin, Fiyat Yükselifllerine Karfl› Korunmas›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

7. b Asgari ücretler, taraflar› ba¤lar. Bu soruyu do¤-
ru yan›tlayabilmek için, “Asgari Ücreti Baflka
Ücret Düzenlemelerinden Ay›ran ve Asgari Üc-
rete Önem Kazand›ran Özellikler” bafll›¤› alt›n-
da verilen bilgilerden yararlan›n.

8. e Asgari ücret düzenlemelerinin, sendikalar›n ka-
demelenmeleri üzerinde bir etkisi yoktur. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Asgari Üc-
reti Baflka Ücret Düzenlemelerinden Ay›ran ve-
Asgari ücrete Önem Kazand›ran Özellikler” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

9. c Ücret ödenme dönemi en çok 1 ay’a dek uzat›-
labilir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Ücretin Ödeme Dönemi Yönünden Korunma-
s›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

10. d Ücret ödemelerini belgeleme konusunda iflve-
ren yükümlüdür. Bu soruyu do¤ru yan›tlaya-
bilmek için, “Ücretin Belgelenmesi ve Güven-
cesi Yönünden Korunmas›” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

”

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

Bireysel ve toplu ifl sözleflmeleri ile Toplumsal Anlafl-
malar gönüllü, ücret ve fiyatlar›n dondurulmas› ile oto-
matik endeksleme yöntemleri ise hukuki düzenlemele-
re dayal› ve bu nedenle de uygulanmas› zorunlu nite-
likteki sosyal politika araçlar›d›r.

S›ra Sizde 2

‹flçi sendikalar›, toplu pazarl›k alan›n› büyük ölçüde
daraltaca¤›n› düflünerek otomatik endeksleme yönte-
mine karfl› ç›kabilirler. Oysa ki; otomatik endeksleme
yöntemi toplu pazarl›k yönteminin bir seçene¤i de¤il-
dir. Yöntem, toplu pazarl›k süreci üzerindeki bask›lar›
azalt›r. Bu özelli¤i nedeniyle de toplu pazarl›k ve oto-
matik endeksleme yöntemleri birbirini bütünler. Ancak,
e¤er uygulamalarda toplu pazarl›k yöntemi büyük öl-
çüde ücret pazarl›¤› odakl› ise, iflçi sendikalar›n etkinli-
¤inin azalabilece¤inden kuflkulanabilir. Oysa ki, iflçi
sendikalar›n toplu pazarl›k süreci içinde, ücret d›fl›nda
baflka pazarl›k konular›n›n da olmas› gerekir.

S›ra Sizde 3

Asgari ücretlerin ba¤lay›c› niteli¤i, iflgörenlerin belirle-
nen asgari ücret miktar›ndan daha düflük bir ücretle ça-
l›flabilmelerini olanaks›zlaflt›racakt›r. Bu nedenle asgari
ücret düzenlemesi, bir ifl bulup çal›flabilmek do¤rultu-
sunda iflgörenler aras›nda do¤abilecek rekabeti önler.
Bu yolla, iflverenlerin sosyal damping uygulamalar›na
yönelebilmeleri de engellenmifl olur. 

S›ra Sizde 4

Asgari ücretin, ifl sözleflmeleri ile saptanmas› halinde;
taraflar›n pazarl›k güçlerine göre belirlenecek olan fark-
l› asgari ücret miktarlar›, ülke genelinde ayn› anda fark-
l› uygulamalara yol açar. Böyle bir belirleme biçimi ay-
r›ca, toplu sözleflme yapabilme olana¤› bulamayan ke-
simler yönünden de olumsuzluklar tafl›r.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Sakatlar›n ve Eski
Hükümlülerin
Çal›flma Yaflam›nda
Korunmas›

Sosyal Politika dersine, engelli olarak nitelendirilen kesimlerden yanl›zca sakatlar
ve eski hükümlüler seçilerek konu al›nm›flt›r. Sakatlar ile eski hükümlülerin nite-
likleri, toplumsal yaflamda yer alabilmede ve çal›flma yaflam›na girebilmede karfl›-
laflt›klar› engeller hiç kuflkusuz birbirinden farkl›d›r. Bu farkl›l›klar, sakatlar ile es-
ki hükümlülerin korunmas›n› öngören sosyal politikalar›n yönü ve biçimine de
yans›r. Bununla birlikte, her iki konunun birbirini ça¤r›flt›ran yönleri de vard›r.
Bu nedenle konuyu ayr› ünite metinlerinde de¤il, tek ünite metni içinde toplama-
ya çal›flt›k. Ancak böyle bir yaklafl›m, konunun her iki engelli grubu yönünden sü-
rekli karfl›laflt›r›larak, irdelenmesini gerektirecektir.

Edindi¤iniz bilgileri, kendi gözlemlerinizle birlikte sorgulay›n. Ülkemizdeki uy-
gulamalar› arkadafllar›n›zla da tart›fl›n.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Kimlere engelli, sakat ve eski hükümlü denir.
Sakatlara ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar nas›l geliflmifltir? 
Bu politikalar›n temelinde hangi nedenler bulunur? Dayanaklar› nelerdir?
Bu politikalar›n baflar›s›n› hangi koflullar belirler?
Sakat ve eski hükümlüler çal›flma yaflam›n›n hangi alanlar›nda, nas›l
korunmal›d›r?
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• ENGELL‹, SAKAT VE ESK‹ HÜKÜMLÜ KAVRAMLARI
• SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N KORUNMASINA YÖNEL‹K POL‹T‹KALAR
• SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMA ALANI

Örnek Olay

21. Yüzy›lda Kabul Edilen ‹lk ‹nsan Haklar› Belgesi
Engellilerin Haklar›na ‹liflkin Sözleflme
Görüflmelerine 2002 y›l›nda bafllan›lan ve 13 Aral›k 2006 tarihinde Birleflmifl Mil-
letler Genel Kurulu’nda oylanmaks›z›n kabul edilen “Engellilerin Haklar›na ‹lifl-
kin Sözleflme” 30 Mart 2007 tarihinde imzaya aç›lm›fl ve ilk imzalayan ülkeler
aras›nda Türkiye de yer alm›flt›r.

Sözleflme imzaya aç›ld›ktan sonraki bir kaç gün içinde 81 ülke taraf›ndan im-
zalanm›flt›r. ‹lk günlerde ulafl›lan bu imza say›s› di¤er BM sözleflmeleri ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda bir rekor olarak kabul edilebilir. Ayr›ca Sözleflme’nin uluslararas› hu-
kuk tarihindeki en k›sa sürede görüflülerek kabul edilen sözleflme oldu¤u da döne-
min BM Genel Sekreteri Kofi Annan taraf›ndan özellikle dile getirilmifltir. Jamaika
ise bu sözleflmeyi onaylayan ilk ülke olmufltur.

Engellilerin yaflam standartlar›n› yükseltmek ve çal›flma koflullar›n› iyilefltirmek
temel hedefi ile haz›rlanan Sözleflme engelliler aç›s›ndan uluslararas› anlamda
büyük bir kazan›m olarak nitelendirilebilir.

50 maddeden oluflan Sözleflme, genel ilkeler, genel yükümlülükler, ay›r›mc›l›k
yasa¤›, eriflilebilirlik, e¤itim, sa¤l›k, çal›flma ve istihdam, siyasi ve kamusal yaflama
kat›l›m gibi çeflitli bafll›klar alt›nda engellilerin haklar›n› ve taraf devletlerin yü-
kümlülüklerini düzenlemektedir.

Sözleflmenin “genel ilkeler” bölümünde ele al›nan ilkeler flöyle s›ralanm›flt›r:
• ‹nsani onur ve kendi tercihlerini yapma özgürlü¤ü de dahil olmak üzere bi-

reysel özerklik ve ba¤›ms›zl›¤a sayg›
• Ayr›mc›l›k yapmama (istihdam, e¤itim, sa¤l›k, rehabilitasyon hizmeti ve

adalet sisteminden yararlanma gibi alanlarda)
• Toplumsal yaflama tam ve etkin kat›l›m
• Farkl›l›¤a sayg› ve engelli bireylerin insanl›¤›n ve insan çeflitlili¤inin bir par-

ças› olarak kabul edilmesi
• F›rsat eflitli¤i
• Eriflilebilirlik (binalardan hizmetlere, biliflim ve iletiflim teknolojilerine ka-

dar, engellilerin her alanda eriflim olanaklar›na kavuflturulmas›)
• Erkek ve kad›nlar aras›nda eflitlik
• Engelli çocuklar›n geliflen yetilerine sayg› ve kimliklerini koruma haklar›na sayg›
Sözleflmeye onaylayarak taraf olan devletler, engelli bireylerine yönelik her tür-

lü ayr›mc› uygulamalar› ortadan kald›raca¤›n›, hayat›n her yönüne eflit kat›l›m
imkân› ve ba¤›ml› olmadan yaflam olanaklar›n› sa¤layaca¤›n› taahhüt etmekte-
dir. Bu anlamda Sözleflme yeni bir hak öngörmekten ziyade var olan uluslararas›
ihsan haklar› ve temel haklar sözleflmelerinin herkes gibi engelliler için de uygula-
nabilir ve yararlan›labilir hale getirilmesini amaçlamaktad›r.

Sözleflme, taraf devletlere, engellilerin kamu binalar›na ulafl›m› ve toplu tafl›ma
araçlar›n› kullanabilmelerini kolaylaflt›rma yükümlülü¤ü de getirmektedir. Ayr›-
ca toplumda engellilere karfl› oluflmufl olumsuz önyarg›larla mücadele edilmesi de
istenmektedir.
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Anahtar Kavramlar
• Engelli
• Sakat

• Özürlü
• Eski Hükümlü

‹çindekiler



ENGELL‹, SAKAT VE ESK‹ HÜKÜMLÜ KAVRAMLARI
‹fllenecek olan konunun daha iyi anlafl›labilmesi için, metinde s›k s›k kullan›lacak
temel kavramlara iliflkin baz› aç›klamalar›n yap›lmas› yararl› olacakt›r. Bu nedenle
önce; “Kime engelli, sakat ve eski hükümlü denilir?” sorusunun yan›tlar›n› verelim.

Engelli
Toplumlarda baz› kifliler, kendilerinin ya da yer ald›klar› toplumun özellikleri, ko-
flullar› nedeniyle daha dezavantajl› bir konumda bulunurlar. Renkleri, etnik köken-
leri, dinleri, cinsel kimlikleri, inaçlar› gibi sosyo-kültürel nedenlerle kifliler yafla-
d›klar› toplumda ayr›mc› davran›fllarla karfl›laflabildikleri gibi, yeteneklerindeki bir
yetmezlik ya da eski hükümlü olma nitelikleri gibi baz› özellikleri yüzünden de ge-
nelde sosyal yaflamla bütünleflebilme, özelde ise çal›flma yaflam›na girip, entegre
olabilme olanaklar› daral›r. 

Toplumsal yaflama kat›labilme, bir ifl bulup, o ifli elinde tutabilme olanaklar›n-
dan toplumun di¤er bireylerine göre k›smen ya da tamamen yoksun bulunan bu
kiflilere engelli, bu kiflilerce oluflturulan kesimlere ise engelliler, engelli gruplar›
denilir. Örne¤in yetmezlikleri sakatlar, eski hükümlülük nitelikleri eski hükümlüler
için bir engel (handicap) oluflturmaktad›r. Bu yüzden de sakat ve eski hükümlüle-
rin hem toplumsal yaflam ve hem de çal›flma yaflam› içinde yer al›p, tutunabilme-
leri bazen s›n›rlanmakta, bazen de olanaks›zlaflmaktad›r.

Geçerli yarg›lar, koflullanmalar, san›lar nedeniyle bu kiflilerin oluflturdu¤u gruplar
toplumlar›n sosyal, kültürel ve hukuki yap›lar›na göre de¤iflip, çeflitlenebilmektedir.

Sakat 
UÇÖ’nün 159 say›l› Sakatlar›n Mesleki Rehabilitasyonu ve ‹stihdam› sözleflmesin-
de “sakat” sözcü¤ü uygun bir ifl bulup, elinde tutabilme ve o iflte ilerleme beklen-
tisi, fiziksel ya da düflünsel nitelikte bir yetmezli¤i nedeniyle önemli ölçüde azalm›fl
kifliler için kullan›lm›flt›r. 

Fiziksel ba¤lamda bir eksiklik ya da bozukluk, bazen bireyin yetenekleri üze-
rinde olumsuz bir etki oluflturmayabilir. Örne¤in yap›fl›k ya da eksik bir parmak,
e¤ri kaynam›fl bir kemik k›r›¤› kiflinin yeteneklerini azaltmayabilir. Bu nedenle yu-

191Ünite  10 -  Sakat lar ›n  ve  Eski  Hükümlüler in  Çal ›flma Yaflam›nda Korunmas›

Engelliler: Baz›
özeliklerinden ya da
toplumun sosyo-ekonomik
koflullar›ndan
kaynaklanabilen nedenlerle,
toplumsal yaflamda yer al›p,
uyum gösterebilmelerinde
bir s›n›rl›l›k ya da
olanaks›zl›k bulunan
kiflilerdir.

Sakat: Fiziksel ya da
düflünsel yeteneklerdeki bir
eksiklik, bozukluk ya da
yoksunluk haline sakatl›k,
sakatl›¤› bulunan kifliye
sakat denilir.

fiekil 10.1

Engelli(ler) Gruplar›

Sakatlar

Bedensel
Sakatl›klar

Düflünsel
Sakatl›klar

A¤›r
Sakatl›klar
(Malüller)

Özürler
(Özürlüler)

Do¤ufltan
Gelen

Sakatl›klar

Edinsel
Sakatl›klar

Gözle
Görülebilen
Sakatl›klar

Gözle
Görülemeyen

Sakatl›klar

Ussal
Sakatl›klar

Sakatlar›n
S›n›fland›r›lmas›



kar›daki genel tan›m d›fl›nda ifllevsel bir tan›m, konumuz aç›s›ndan daha çok öne
ç›kar. Sözgelimi; kapal›, dar yer fobisi bulunan kiflinin bir asansörde, yükseklik fo-
bisi bulunan kiflinin çok katl› bir iflyerinde, yüzünde çilt bozukluklar› bulunan ki-
flinin bir parfümeri ma¤azas›nda, ellerinde deri bozuklu¤u bulunan kiflinin garson
olarak bir lokanta da çal›flabilmesindeki güçlükler, ifllevsel ba¤lamda bir sakatl›k
kapsam›nda de¤erlendirilir.

Sakatl›klar fiziksel ya da düflünsel nitelikte olabilir. Örne¤in iflitme kayb›, gör-
me bozukluklar›, bir el, kol ya da ayaktan yoksun olmak kiflinin fiziksel yetenekle-
ri ile ilgili sakatl›klard›r. Belek bozukluklar›, ak›l ve ruh hastal›klar› ise kiflinin us-
sal ya da ruhsal ba¤lamda düflünsel yeteneklerini etkiler. Bu nedenle de düflünsel
sakatl›k türlerine örnek olarak gösterilebilir.

Sakatl›klar nedenlerine göre de ayr›mlaflt›r›labilir. fiöyle ki; baz› sakatl›klar do-
¤ufltan gelir. Örne¤in, gebelik sürecinde yaflan›lan bir hastal›k nedeniyle kifli sakat
do¤mufl olabilir. Baz› sakatl›klar ise sonradan edinilir. Örne¤in; kifliler karfl›laflt›k-
lar› çeflitli ev, trafik kazalar›, hastal›klar yüzünden sakat kalm›fl olabilirler. Böyle bir
yaklafl›mla sakatl›klar, do¤ufltan gelen sakatl›klar ve edinsel sakatl›klar olarak iki
ayr› bafll›k alt›nda toplanabilir.

Sakatl›klar, etkinlikleri yönünden de sistematize edilebilirler. Baz› sakatl›klar
yetenekler üzerinde belirli bir ölçüde azalma ya da bozulmaya yol açar. Örne¤in
bir aya¤›n daha k›sa olmas›ndan kaynaklanan yürüme bozuklu¤u ya da belirli bir
oranda iflitme kayb› gibi. Oysa ki; örne¤in her iki aya¤› tutmayan ya da hiç duy-
mayan bir kifli yürüme ve iflitme yeteneklerinden tümü ile yoksun kalm›fl olur. Ki-
flinin yeteneklerini s›n›rland›ran ya da tümü ile ortadan kald›ran sakatl›klar, hafif
ve a¤›r sakatl›klar olarak ayr›mlaflt›r›labilir. Sakat sözçü¤ü, a¤›r olarak nitelendir-
di¤imiz sakatl›k türünü (disabilitiy) ifade etmekle birlikte, konuflma dilimizde ha-
fif ve a¤›r sakatl›klar› birlikte kapsayan daha genifl bir anlam da kazan›r. Hafif sa-
katl›klar›, efldeyiflle özürleri (impairment) bulunanlar›, özürlüler olarak da ifade
edebiliriz. 

Eski Hükümlü
Toplumsal yaflam›n bir düzen içinde sürebilmesi, bireyler aras›ndaki iliflkilerin dü-
zenlenmesini gerektirir. Bu gereklilik, hukuk kurallar›n›n do¤up, geliflmesine yol
açm›flt›r. Hukuk kurallar›na uyulmamas› durumunda ise, niteli¤i ve kapsam› top-
lumdan topluma de¤iflmekle birlikte, yine hukuk kurallar›nca öngörülen bir yapt›-
r›m uygulan›r. Hukuk kurallar›n›n suç sayd›¤› bir fiili iflleyenler suçlu olarak nite-
lendirilir ve yine hukuk kurallar›nca öngörülen bir yapt›r›m uygulanarak cezalan-
d›r›l›r. Hukuka Girifl dersinde verilen bilgilerden de hat›rlanabilece¤i gibi, yarg› or-
ganlar›n›n kararlar› ile uygulanan yapt›r›mlar›n baz›lar› kiflinin tutuklanarak ceza-
evine konulmas›n› gerektirir. ‹flte; ifllemifl oldu¤u her hangi bir suç nedeniyle, hak-
k›ndaki yarg› karar› kesinleflerek hürriyeti ba¤lay›c› bir cezaya çarpt›r›lan kifliye
hükümlü, cezas›n› tamamlayarak cezaevinden ç›kan ve hükümlülük niteli¤i orta-
dan kalkan bir kifliye ise eski hükümlü denilir.

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, hangi cezalar hürriyeti ba¤lay›c› cezalard›r? 

Sakat sözcü¤ü yerine, özürlü ya da engelli sözcü¤ü kullan›labilir mi?
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Eski Hükümlü: Yarg› karar›
ile kesinleflen hürriyeti
ba¤lay›c› cezas›n›
tamamlayarak cezaevinden
ç›kan kiflidir. 
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SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N
KORUNMASINA YÖNEL‹K POL‹T‹KALAR
Sakatl›klar›, sakatlar›n toplumsal yaflama kat›l›m ve uyum gösterebilmelerini s›n›r-
land›r›r. Onlar› bir yetmezlikle karfl› karfl›ya b›rak›r. Bu yüzden de sakatl›klar›ndan
kaynaklanan engelleri aflabilmeleri için onlara yard›mc› olunmas› gerekir. 

Eski hükümlülük niteli¤i de kifliler için bir engel oluflturabilir. Asl›nda, kiflinin
eski hükümlülük niteli¤i, ifllenilen suçun çezas›n›n çekilerek tamamlanmas›yla,
tüm hukuki unsurlar› ile birlikte ortadan kalkm›flt›r. Bir baflka deyiflle, eski hüküm-
lü kifli, art›k hukuken suçtan ar›nm›flt›r. Ancak eski hükümlüler, bu nitelikleri ne-
deniyle, toplumsal yaflama döndüklerinde baz› güçlüklerle karfl›lafl›rlar. Bunlar›n
bafl›nda ise kendilerine uygun bir ifl bulup, çal›flabilmeleri bulunur. 

Oysa ki; iflverenler bir eski hükümlünün ifl istemini de¤erlendirirken, ço¤u kez
eskiden hüküm giyilen suçu, yeniden suç iflleme e¤ilimini ve olas›l›¤›n› düflüne-
ceklerdir. Duyulan kuflku, iflverenlerin eski hükümlü kiflilere ifl verme do¤rultu-
sunda çekingenlikten bafllay›p, direnifle dek varabilecek bir tav›r almalar›na yol
açar. Bu kifliler ifle al›nsalar bile, olumsuz duygu ve düflünceler, çal›flma ortam›n-
da onlar›n yatay ve dikey iliflkilerine de yans›r. Önceden ifllemifl olduklar› suç
önem kazand›kça, eski hükümlülere karfl› duyulan güvensizlik tedirginli¤e, korku-
ya ve hatta kine bile dönüflebilir. Toplumda geçerli olan kayg›lar, önyarg›lar, ko-
flullanmalar, san›lar eski hükümlülerin bir ifl bulup, çal›flabilmelerini engeller. Ör-
ne¤in ABD de yap›lm›fl bir araflt›rma; eski hükümlülerin yaklafl›k %20 sinin ilk ay,
% 40 ›n›n ilk y›l içinde, % 20 sinin ise hiç istihdam edilemedi¤ini ortaya koymak-
tad›r (Caser, s: 329; aktaran: Altan, 1980, s: 325).

K›sacas›; toplumda varolan önyarg›lar, koflullanmalar, kuflkular ve hatta yürür-
lükte bulunan baz› hukuki düzenlemeler eski hükümlü kiflilerin çal›flma yaflam›n-
da yer alabilmelerini engeller. Eski hükümlüler için, eski nitelikleri nedeniyle art›k
yeni bir dönem bafllam›fl olur. Bu koflullar alt›da ise eski hükümlüler ya bir ifl bu-
lup çal›flmak ya da tekrar suç iflleyerek cevaevine dönmek gibi bir yol ayr›m›na
gelmifl olacaklard›r.

Bazen kat› bir ba¤›fllamazl›¤a dek varabilen bu engeleri aflabilmeleri do¤rultu-
sunda kendilerine yard›mc› olunmas›, bir gereksinimden de öte bir zorunluluk ha-
line gelir.

Bu ba¤lamda devlet baflta olmak üzere, toplumdaki tüm bireylerin, kurum ve
kurulufllar›n sorumluluklar› bulunur. Çal›flabilecekleri ifllerde istihdam edilebilme-
leri yönünde sakatlara ve eski hükümlülere yard›mc› olunmas›n›n, onlar›n top-
lumsal yaflama kat›l›p, uyum gösterebilmelerine de yard›mc› olaca¤› gözden ›rak
tutulmamal›d›r.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas›na Yönelik
Politikalar›n Tarihsel Geliflimi
Sakatlar, tarihin her döneminde ve dünyan›n her yöresinde varolagelmifllerdir. Sa-
katlar›n toplumsal konumu ve sakatlara yard›m düflüncesi, yaflan›lan dönemlerin
koflullar› alt›nda sürekli de¤iflmifltir. Fiziksel güç ve üstünlü¤e dayal› dönemlerde
sakatlar›n büyük bir yaflam mücadelesi verdikleri tahmin edilebilir. Sakatl›klar top-
lumlarda bazen bir kader, bazen bir raslant› olarak düflünülmüfl, bazen de sakatlar
tanr›lar taraf›ndan cezaland›r›lan kifliler olarak görülmüfllerdir.

Sakatlara yard›mc› olmak, yak›n geçmiflimize dek sakatlara parasal ya da ayni
nitelikte yard›mlarda bulunmak, bar›nma ve beslenme gereksinimlerini karfl›lamak
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do¤rultusunda alg›lanm›flt›r. Çeflitli toplumlarda ve dönemlerde, daha çok dinsel
düflüncelere ya da geleneklere dayal› bu tür yard›mlar›n pek çok örne¤i bulunur.
Baz› dönemlerde ise hanedan üyelerinin, varl›kl› kiflilerin, din adamlar›n›n öne ç›-
karak bu yard›mlara kurumsal bir boyut kazand›rd›¤› da görülür.

Bu bilgiler sistematize edilecek olursa, günümüze dek uzanan dönem içinde
sakatlara yönelik sosyal politikalar›n, birbirini izleyen üç aflamal› bir süreç çerçe-
vesinde geliflti¤i görülür.

Sakatlar, 19. yüzy›l’›n son çeyre¤inde sosyal nitelikli politikalara konu olmaya
bafllam›fllard›r. 1. Dünya Savafl›’na dek, sakatlar›n özel ve temel e¤itim hizmetlerin-
den olabildi¤ince yayg›n biçimde yararland›r›lmalar› sakatlara yönelik sosyal po-
litikalar›n öncelikli hedefleri olmufltur. Daha çok kör, sa¤›r ve dilsiz çocuklara yö-
nelik özel e¤itim teknikleri ABD’de bu dönemde kurulan merkezlerde gelifltirilmifl-
tir. Bu çerçevedeki çal›flmalar daha sonralar› ‹ngiltere, ‹sveç ve Danimarka’da da
yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r.

1. Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan birçok ülkede, say›lar› yüzbinleri aflan sa-
kat›n, t›bbi ve mesleki yönden rehabilite edilmeleri bu politikalar kapsam›nda
önem kazanm›flt›r. Bu amaçla kurulan rehabilitasyon merkezlerinde sakatlar›n, sa-
katl›klar› ile yaflayabilir hale gelebilmelerine ve sa¤lam yeteneklerini de¤erlendire-
bilecekleri ifller için haz›rlanabilmelerine yönelik hizmetler verilmifltir. 

2. Dünya Savafl›’nda sakatlanan yüzbinlerce kifli savafltan sonra ülkelerine dön-
düklerinde, sosyal politikalar›n yine öncelikli konusu olmufllard›r. Sakatlar›n, top-
lumsal yaflama ve önceden sürdürdükleri ifllere geri dönebilmede karfl›laflt›klar›
güçlükler, yeni koruma alanlar›n›n sorgulan›p, yeni tekniklere yönelinmesine yol
açm›flt›r. Sakatlar›n istihdam edilerek korunmalar›n› öngören sosyal politikalar bu
koflullar alt›nda yap›lan›p, ifllerlik kazanmaya bafllam›flt›r. Bu alandaki hukuki dü-
zenlemeler ise önce ‹ngiltere, Almanya ve baz› Kuzey Avrupa ülkelerinde, daha
sonra da Kanada ve Japonya’da yürürlü¤e konmufltur.

Yaflad›¤›m›z dönemde sakatlara yönelik sosyal politikalar, sakatlar›n istihdam
edilmelerini ve ifl iliflkileri ile yaflam›n›n sakatlar yönünden özel olarak düzenlen-
mesini öngörür. Sakatlar›n ifle yerlefltirilerek ve o ifli ellerinde tutabilmelerine yar-
d›mc› olunarak korunmalar›, uluslararas› sosyal politikalar›n ilke ve kurallar›na da
uygundur. Bu nedenle sakatlar›n istihdam edilerek korunmalar›n› öngören politi-
kalar, sakatlara yönelik politikalar›n önemli bir parças›n› oluflturur. Bu politikalar,
ayn› hedef do¤rultusundaki sa¤l›k ve e¤itim politikalar› ile de örtüflür. Nitekim;
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UÇÖ’nün daha sonra de¤inilecek olan 159 say›l› Sözleflmesi’nde de her ülkenin,
koflullar›na ve olanaklar›na göre sakatlar›n istihdam edilmelerine yönelik politika-
lar oluflturmas›, bunlar› uygulamaya koymas› ve periyodik olarak gözden geçiril-
mesi ilke olarak benimsenmektedir (m.2).

Türkiye’de daha önceki dönemlerde de, sakatlarla do¤rudan ya da dolayl› ola-
rak ilgili baz› kamusal karar ve uygulamalar›n örnekleri aran›p, bulunabilir. Ancak
sakatlar›n istihdam edilerek korunmalar›n› öngören sosyal politikalar, ülkemizde
daha çok 1960’l› y›llarda izlenmeye ve 1961 Anayasas› ile 1967 y›l›nda yürürlü¤e
giren 854 say›l› Deniz ‹fl Kanunu ve 931 say›l› ‹fl Kanunu’da yer alan hükümler
çerçevesinde yönlenip, biçimlenmeye bafllam›flt›r. Daha sonraki dönemlerde ise
sakatlar, devletin ve kamuoyunun gündeminde giderek daha çok yer alm›fllard›r.
Özellikle 1990’l› y›llarda bu alanda sürdürülen politikalar hukuki ve kurumsal bir
çok düzenlemeye konu olmufltur. 2003 y›l› ortalar›nda yürürlü¤e konulan 4857 sa-
y›l› yeni ‹fl Kanunu’nun 30. maddesinde de benzer hükümler yeniden düzenlene-
rek korunmufltur.

Daha çok sakatlara yönelik bu politikalar, Türkiye’de art›k yerleflik bir biçim
kazanmaktad›r. Ne var ki ülkemizde bu politikalar›n, daha çok sakatlar›n ve eski
hükümlülerin çal›flma yaflam›na girebilmede korunmalar›na yönelik olarak, s›n›rl›
bir alanda ve özellikle de daha sonra ele alaca¤›m›z kota tekni¤i yörüngesinde ya-
p›land›¤› gözlenmektedir. 

fiöyle ki; 2004 y›l› itibariyle ‹flkur verilerine göre, ülkemizde yaklafl›k 17.000’e
yak›n sakat kiflinin ifle yerlefltirilebildi¤i görülmektedir. ‹fle yerlefltirilenlerin çok
büyük bir bölümü erkektir. Yine ayn› dönemde ifle yerlefltirilmek için bekleyen sa-
katlar›n say›lar› 70.000’e yak›nd›r. Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u ö¤renimsizdir ve
hiç bir mesle¤i bulunmamaktad›r. Yine ayn› dönemde, Türkiye’de memur olarak
istihdam edilen yaklafl›k 2.000.000 kiflinin, 17.000’i sakatt›r (II. Özürlüler fiuras›).
T‹SK taraf›ndan 14 iflkolunda yap›lan bir araflt›rma ise, 2002 y›l› bafl›nda toplam
134.361 iflçinin 3.993’ünün sakat, 1.903’ünün eski hükümlü olarak istihdam edildi-
¤ini ortaya koymaktad›r (2001 Çal›flma…, s.24).

Sakatlar›n ve eski hükümlülerin korunmas›na yönelik sosyal politikalar gözden
geçirilerek, yeniden yap›land›r›l›rken, hem kota uygulamalar›ndaki baflar›s›zl›¤›n
önyarg›s›z sorgulanmas›, hem kota tekni¤inin sakatlar›n korunulmas›na yönelik
politikalar içindeki yerinin daha iyi de¤erlendirilmesi ve hem de bu alanda baflka
ülkelerde yaflanan deneyimlerden yararlan›lmas› gerekir. Üzerinde uzlafl›lacak bir
düflünce birli¤i, yaln›zca kota sisteminin gelifltirilmesine de¤il, ülkemizde sakatla-
r›n ve eski hükümlülerin daha iyi korunulabilmesine yönelik politikalar›n üretile-
bilmesine de önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas› Düflüncesinin
Temelinde Bulunan Nedenler
Sakatlar›n ve eski hükümlülerin korunmas› düflüncesinin temelinde bulunan ne-
denleri s›raland›rarak, biraz daha ayr›nt›l› olarak aç›klamaya çal›flal›m.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Say›sal Çoklu¤u
Hemen her toplumda sakatlar›n say›lar›, küçümsenemeyecek kadar çoktur. WHO,
sakatl›klar› nedeniyle toplumda engellenenlerin, nüfusun % 10’unu oluflturdu¤unu
kabul etmektedir. Ülkemizde, 2000 y›l›nda yap›lan Genel Nüfus Say›m› verilerine
göre, sakatlar›n say›lar› 500.000’i aflm›flt›r. Sakatl›klar›n alg›lanma biçimi ve say›m
görevlilerine iletilebilmesindeki duygusall›klar gözönünde tutulacak olursa, gerçek
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say›n›n daha da yüksek oldu¤u söylenebilir. Nitekim, 1999 y›l›nda T.C.Baflbakan-
l›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenen I. Özürlüler fiüras›’n›n aç›-
l›fl töreninde, dönemin devlet bakan› Türkiye’de 5.6-6 milyon aras›nda sakat›n bu-
lundu¤unun tahmin edildi¤ini ifade etmifltir (I. Özürlüler fiüras›…,s.1.).

Her alanda yaflanan geliflmelerin, sakatl›klara yol açan pek çok nedeni ortadan
kald›rd›¤› belki do¤rudur. Ancak tüm aflamalara ve çabalara karfl›n, sakatl›klara yol
açan öncekilerden farkl› yeni nedenler ortaya ç›kmaktad›r. Bir baflka deyiflle, uy-
garl›¤›n onca geliflmesine karfl›n, sakatl›klara yol açan nedenler tümü ile ortadan
kald›r›lamam›flt›r. Bu nedenle de sakatlar, geçmiflte oldu¤u gibi kestirilebilir bir ge-
lecekte de hemen her toplumda varolacaklard›r.

Eski hükümlülerin say›lar› ise ülkelere göre farkl›l›klar gösterir. Ancak, ülkemi-
zin de aralar›nda bulundu¤u baz› ülkelerde bu say› hiç de az de¤ildir. Örne¤in
Türkiye’de her y›l ortalama 50.000 kifli cezaevlerinden ç›kmakta, s›k s›k yürürlü¤e
konulan af yasalar› ile de yüz binlerce kifli sal›verilmektedir (Altan, 1980, s: 344,
dipnot 35). Üstelik günümüzde suç; ekonomik, sosyal ve politik etkenlerle çeflitle-
nerek ço¤alan bir olgu olarak da düflünülmektedir. Nitekim, iflsiz kiflilerin suç iflle-
me oranlar›ndaki yükseklik, iflsizli¤in kiflileri suça yönelten bir neden olarak ne
denli önemli bir etken oldu¤unu do¤rulamaktad›r.

Sakat ve eski hükümlülerin say›sal çoklu¤u, aile üyeleri ile birlikte düflünülecek
olursa, konunun toplumun ne kadar büyük bir kesimini do¤rudan ilgilendirdi¤i
daha da aç›k olarak ortaya ç›kar.

Psikolojik ve Sosyal Yararlar
Sakatlar›n ve eski hükümlülerin sosyal yaflam içinde yer alabilmelerinin, psikolo-
jik ve sosyal yönlerden yararlar› bulunur. Daha önce dile getirildi¤i gibi, toplumda
bireyler salt gelir sa¤lamak amac›yla çal›flmazlar. Çal›flmak, baflar›l› olmak ve bu
yol ile kiflili¤ini ve özgüvenini gelifltirmek, toplumdaki tüm bireyler için ayn› za-
manda bir gereksinimdir. Onlar› mutlu k›lan bir yaflam biçimidir. Sakatlar›n ve es-
ki hükümlülerin çal›flma yaflam›nda yer alabilmelerine yard›mc› olmak ve onlar›
özel olarak korumak, toplumsal yaflama entegre olabilmelerinin de hiç kuflkusuz
ön kofluludur. Böylece toplumun d›fl›nda b›rak›lmalar›n›n, toplumdan soyutlanma-
lar›n›n yol açabilece¤i psikolojik ve sosyal sorunlar büyük ölçüde afl›labilir. Daha-
s› bu yol, sakatlar›n ve eski hükümlülerin toplumla esasen duyarl› olan iliflkilerini
de onar›p, güçlendirir.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Ekonomik De¤erleri
Sakatlar›n ve eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda yer alamamalar›n›n ekonomik
yönden mikro ve makro ba¤lamda olumsuzluklar› da vard›r.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam edile-
memesi, bir ülkenin en de¤erli kayna¤› olan insangücünün savurganl›¤› anlam› ta-
fl›r. ‹stihdam edilmeleri durumunda sakatlar ve eski hükümlüler, kat›l›m›na katk›
sa¤lamad›klar› ulusal gelirden bir biçimde pay da alm›fl olacaklard›r. Bu nedenle
ulusal gelir düzeyi düflecek, ulusal gelirden al›nan paylar küçülecektir. Bir baflka
yönden istihdam edilerek bir gelir güvencesine sahip k›l›nmamalar› durumunda
sakatlar ve eski hükümlülerin, kurulu sosyal güvenlik sistemi kapsam›nda sosyal
yard›m ve sosyal hizmetlerden yararland›r›lmalar› da gerekecektir. Böylece sosyal
güvenlik harcamalar› ço¤alacak ve bu ço¤almaya koflut olarak da sosyal yard›m ve
hizmetlerin maliyeti yükselecektir. Bu koflullar alt›nda sosyal güvenlik sistemini fi-
nanse eden vergi yükümlüleri ile sigortal›lar›n ekonomik yükleri de ço¤alacakt›r.
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Bir baflka deyiflle, sakatlar ve eski hükümlüler toplum taraf›ndan tafl›nan ekonomik
bir yük haline geleceklerdir.

Ayr›ca çal›flma yaflam› içinde yer alamayan sakatlar ve eski hükümlüler, ekono-
mik yönden aile üyelerine ba¤›ml› da olacaklard›r. Hatta sakat kifli, bak›m›n› üstle-
nen bir aile üyesinin çal›flma yaflam› içinde yer alabilmesini bile engelleyebilecek-
tir. Eski hükümlülerin istihdam edilememesinin, yeralt› ekonomisini besleme ola-
s›l›¤› da bu ba¤lamda gözden ›rak tutulmamal›d›r. 

Kald› ki sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam›, iflletmeler yönünden yarar-
lar da sa¤layabilir. Bir ifl bulup, o ifli ellerinde tutabilmede büyük güçlük çektikle-
ri için sakatlar ve eski hükümlüler ifllerinde geçikme ve devams›zl›klara yol açmaz-
lar. Daha verimli çal›fl›rlar. ‹fllerinden ayr›lma olas›l›klar› baflka iflgörenlere göre da-
ha azd›r. Kendilerine güven duyulup, f›rsat tan›nd›¤› için iflyerlerine ba¤l›, iflveren-
lerine karfl› sad›k olurlar. 

Sakatlar›n ve eski hükümlülerin say›sal çokluklar› hat›rlanacak olursa, istihdam
edilememelerinin birey, aile, iflletme ve devlet yönünden yarataca¤› ekonomik so-
runlar daha da kolay alg›lanabilir.

Ahlaki Sorumluluk
Sakatlar›n ve eski hükümlüler de varl›klar›n› koruyup, gelifltirebilme olanaklar›na,
bu niteli¤i olmayanlar kadar sahip olabilmelidirler. Bu kiflilere toplumsal yaflama
kat›labilmeleri do¤rultusunda yard›mc› olmak, bu alanda onlara f›rsatlar tan›mak
toplumdaki tüm bireylerin ortak sorumluluklar›d›r. Bu sorumluluk duygusu, ayn›
zamanda ahlaki bir boyut da tafl›r. Kat› bir ayr›mc›l›k ve ba¤›fllamazl›k ile karfl›lafl-
malar›, sakatlar› toplumdan daha da uzaklaflt›racak, eski hükümlüleri ise yeni suç-
lar ifllemeye yöneltebilecektir.

Hukuki Gereklilik
Bir ifl bulup, çal›flmak toplumdaki tüm bireylerin hakk› ve ödevidir. Çünkü çal›fl-
mak insan hak ve özgürlüklerinin ayr›lmaz bir parças›d›r. Baflta yaflama hakk› ol-
mak üzere, tüm hak ve özgürlüklerinin bir anlam kazanabilmesi için, insan›n ön-
ce bir ifl bulup, çal›flmas› gerekir. Özgürlü¤ünü koruyabilece¤i bir gelire kifli, an-
cak çal›flarak sahip olabilir. Bu nedenle çal›flma hakk› baflka hak ve özgürlükleri
de tamamlar.

Bu niteli¤i nedeniyle de çal›flma hakk›, ülkemizin de aralar›nda bulundu¤u pek
çok ülkenin anayasalar›nda ekonomik ve sosyal bir hak olarak irdelenerek, huku-
ki güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda, devletler yanl›zca toplumun tüm birey-
lerinin bu hakk› kullanabilmelerine olanak sa¤layan politikalara ifllerlik kazand›r-
makla de¤il, ayn› zamanda bu haktan yararlan›lmas›nda bir f›rsat eflitli¤i sa¤lamak-
la da yükümlüdürler. Adaletin, eflitlik düflüncesine dayand›¤› ve bu yönde politi-
kalar›n, ayr›mc›l›¤›n önlenebilmesine yönelik politikalarla da kesiflti¤i gözden ›rak
tutulmamal›d›r.

Bu alandaki yükümlülükleri, devletin benimsedi¤i sosyal hukuk devleti ilkesinin
de do¤al bir gere¤idir. Konuya ayr›m gözetilmeksizin böyle bir yaklafl›mla bak›la-
cak olursa, çal›flman›n ve bu yol ile toplumsal yaflama kat›lman›n, sakatlar ve eski
hükümlüler için de bir hak olarak tan›nmas› gerekir. Bu haktan yoksun b›rak›lma-
lar›, ça¤dafl hukuk anlay›fl› ile ba¤daflmaz. Kamu yarar› gözeterek devlet, sakatla-
r›n ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmeleri do¤rultusunda ekonomik, huku-
ki ve sosyal düzenlemelere ifllerlik kazand›rmak, koordine etmek ve denetlemekle
yükümlüdür.
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Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas›n› Öngören
Politikalar›n Kaynaklar›
T.C. Anayasas› hükümleri sakatlar ve eski hükümlülerden do¤rudan söz etmemifl-
tir. Ancak, yap›lan baz› genellemeler, sakatlar› ve eski hükümlüleri de kapsar. Ör-
ne¤in, Anayasa’n›n 17. maddesindeki “Herkes yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n›
koruma ve gelifltirme hakk›na sahiptir” hükmü, 49. maddesinde ki “Çal›flma, her-
kesin hakk› ve ödevidir” hükmü ile bütünlenmifltir. Hiç bir ayr›m gözetmeksizin
kullan›lan herkes sözcü¤ü ile bu hakk›n sakatlar ve eski hükümlüler için de geçer-
li oldu¤unu ifade eder. Ayr›ca; “Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›ra-
k›lamaz.” (m.42), denilerek, sakatlar›n özel ve temel e¤itim gereksinimlerinin kar-
fl›lanmas› do¤rultusunda korunmalar›na hukuki bir dayanak da oluflturulmufltur.

Devleti, çal›flanlar› korumak ve çal›flmay› desteklemek için gerekli tedbirleri al-
makla yükümlü gören Anayasa’n›n 49. maddesi hükmü, sakatlar›n ve eski hükümlü-
lerin istihdam edilerek korunmas›n› öngören politikalar›n özü ile de uyum gösterir.

T.C. Anayasas›’n›n, 50. maddesinde yer alan “… bedeni ve ruhu yetersizli¤i
olanlar, çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar” hükmü ise, çal›flma ya-
flam›n›n sakatlar yönünden özel olarak düzenlenmesini öngörmüfltür.

Konu, sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›nda da genifl biçimde yer alm›fl-
t›r. BM taraf›ndan 1948 y›l›nda kabul edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin
25. maddesinde yer verilen hükümler, sakatlara tan›nan sosyal güvenceyi vurgular.

BM’in, 1975 y›l›nda kabul etti¤i Sakatlar›n Haklar› Sözleflmesi’nde, sakatlar›n
sahip olduklar› haklar genifl bir perspektifle, daha ayr›nt›l› biçimde düzenlenmifl-
tir. Yine BM’nin Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin 23. maddesinde ise sakat çocuklara
yönelik hükümler yer almaktad›r.

Avrupa Sosyal Anlaflmas› (fiart›) ise, sakatlar›n mesleki e¤itim ve rehabilitasyon
hizmetlerinden yararlanarak, toplumsal yaflama uyum göstermeleri gere¤i ifade
edilmektedir (m. 15).

UÇÖ önce 1955 y›l›nda, Sakatlar›n Mesleki Rehabilitasyonu ile ilgili bir Tavsiye
karar› alm›flt›r. Örgüt daha sonra bu konuya 1975 y›l›nda kabul etti¤i ‹nsan Kay-
naklar›n› Gelifltirme bafll›kl› bir baflka Tavsiye’sinde yer vermifltir. Bu çerçevede
ortaya konulan ilkeler, daha sonra da Örgüt’ün 1983 y›l›nda kabul etti¤i 159 say›l›
Mesleki Rehabilitasyon ve ‹stihdam (Sakatlar) Sözleflmesi’nde ayr›nt›l› olarak yer
alm›flt›r. Metinde gerekti¤inde yollama yap›lacak olan ve Türkiye taraf›ndan da
2000 y›l›nda onaylanm›fl olan bu sözleflme, sakatlar›n korunmas›n› öngören politi-
kalara büyük ölçüde yön ve biçim vermektedir.

Eski hükümlülerin korunmalar›na yönelik ilkelerin sosyal politikalar›n temel
uluslararas› kaynaklar› içinde özel bir yer almad›¤› görülür.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmas›n› Öngören
Politikalar›n Baflar›s›n› Belirleyen Koflullar
Sakat ve eski hükümlülerin istihdam edilmeleri, toplumun ekonomik geliflmifllik
düzeyi, istihdam yap›s›, hukuki düzeni ve sosyo-kültürel yaklafl›mlar› ile do¤rudan
ilgilidir.

Ekonomik Geliflmifllik Düzeyi
Sakat ve eski hükümlülerin istihdam›n› öngören politikalara ifllerlik kazand›rabil-
mek baz› harcamalar›n, yat›r›mlar›n yap›lmas›n› gerektirir. E¤er ülkenin ekonomik
koflullar› uygun de¤il ise, finansman kaynaklar›n›n yarat›labilmesinde güçlük çeki-
lir. Bir ülke ekonomik yönden yeterince geliflmemifl ise, bu alanda yap›lacak har-
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camalar da do¤al olarak s›n›rl› kalacakt›r. Baflka yönleri de¤erleme d›fl›nda b›rak›-
lacak olursa, bir ülkenin zenginli¤i sakat ve eski hükümlülerin korunabilmelerin-
deki geliflmifllik düzeyini belirleyen önde gelen koflullardan birisidir.

‹stihdam Yap›s›
‹flgücü piyasas›nda sakat ve eski hükümlülerin iflgücüne de gereksinim duyulma-
l›d›r. E¤er iflsizlik oranlar› yüksek ise, sakat ve eski hükümlülerin bir ifl bulup çal›-
flamamalar› toplumun duyarl› olaca¤›, öncelikli bir sorun olmayacakt›r. Hiç engeli
bulunmayanlar›n bile bir ifl bulup, çal›flabilmede güçlük çekti¤i ortamlarda, sakat
ve eski hükümlülerin istihdam edilememeleri karfl›s›nda duyulabilecek tedirginlik
ve gösterilecek ilgi daha az olur. Bu nedenle; sakatlar›n ve eski hükümlülerin is-
tihdam edilebilmelerine olanak tan›yan bir istihdam yap›s›, sakat ve eski hüküm-
lülere yönelik sosyal politikalar›n baflar›s›n› büyük ölçüde etkiler 

Sosyal ve Kültürel Yaklafl›mlar
Çal›flma yaflam› içinde yer alabilmek için sakat ve eski hükümlüler önce aile üye-
lerinin, daha sonra ifl arkadafllar›n›n ve son ba¤lamda da toplumdaki tüm bireyle-
rin yard›m ve deste¤ine gereksinim duyarlar. Bu nedenle kamuoyu vicdan› taraf›n-
dan benimsenip, desteklenmedi¤i sürece, sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam
edilebilmeleri çok güçtür. Kamuoyunun bu alanda e¤itilip, oluflturulmas›, konu-
nun önemsenmesi gereken yönlerinden birisidir. Bu ba¤lamda medya ve gönüllü
kurulufllardan kamuoyunu konu ile ilgili olarak bilgilendirerek oluflturmalar›, üni-
versitelerden konuya iliflkin bilimsel araflt›rmalar yapmalar›, sendikalardan istih-
dam edilebilen sakatlar›n ve eski hükümlülerin sorunlar› ile ilgilenerek çözmeleri,
iflverenlerden sakat ve eski hükümlü çal›flt›rarak öncülük yapmalar›, toplumda se-
vilen ve sayg›nl›¤› olan kiflilerden konuya kamuoyunun ilgisini çekmeleri beklenir.
Sakatlara ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar›n geliflebilece¤i düflünsel
bir ortam, ancak bu koflullar alt›nda haz›rlanabilir.

Kurulu Hukuk Düzeni
Sakat ve eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar yenidir. Bu yönde uygulama-
lar, yak›n geçmiflimizde bafllam›flt›r. Bu çerçevede de sakatlar›n ve eski hükümlü-
lerin çal›flt›r›lmalar›n› öngören hukuki düzenlemeler, daha önce yürürlü¤e girmifl
ve y›llar boyu uygulanagelmifl olan mevzuat hükümleri ile çeliflebilir. Sözgelimi
baz› mevzuat hükümleri, bir ifle girebilmede sakat ya da eski hükümlü olmamak
gibi bir ön koflul getirilmifl olabilir. Bu nedenle mevcut hukuki düzenlemelerin ta-
ranarak, sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerini s›n›rland›ran ya
da engelleyen hükümlerden ar›nd›r›lmas›, bu yöndeki politikalar›n ifllerlik kazana-
bilmesi yönünden büyük önem tafl›r. 

Dünya genelinde ve ülkemizde, y›l›n hangi günü “Sakatlar Günü” olarak kabul edil-
mektedir?

SAKATLARIN VE ESK‹ HÜKÜMLÜLER‹N ÇALIfiMA
YAfiAMINDA KORUNMA ALANI
Sakatlar›n istihdam edilebilmelerini öngören politikalar, sakatlar ifle yerlefltirilme-
den önce izlenmeye bafllan›r. Bu politikalar, sakatlar›n ifle yerlefltirilmesi aflamas›n-
da ve ifle yerlefltirilmesinden sonra da sürerek tamamlan›r. Bu süreci biraz daha ay-
r›nt›l› olarak aç›klamaya çal›flal›m.
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Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmeden
Önce Korunmalar›
Sakatlar ve eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda korunmalar›n› öngören politika-
lar bazen birbiri ile çak›fl›r. Ancak, bu sürecin baz› evrelerinde farkl›l›klar vard›r.
Sakatlar ve eski hükümlüler ifle yerlefltirilmeden önce farkl› alanlarda korunurlar.
Bu nedenle de konunun iki ayr› bafll›k alt›nda ayr›mlaflt›r›lmas› daha uygundur.

Sakatlar›n ‹fle Yerlefltirilmeden Önce Korunmalar›
Sakatlar ifle yerlefltirilmeden önce korunmalar›n› öngören politikalar; t›bbi tedavi
ve rehabilitasyon, özel ve temel e¤itim ile mesleki rehabilitasyon hizmetlerini kap-
sar. Bu çerçevedeki düzenleme ve hizmetler ayr› ayr› ve aflamal› biçimde ya da ay-
n› ortamlarda verilebilir.

a. T›bbi Tedavi ve Rehabilitasyon 
Bu hizmetler; sakatlanan yetenekleri onarma, yeniden kazand›rma ve kifliyi sa-

katl›¤› ile birlikte yaflamaya al›flt›rmaya yönelik çal›flmalar› kapsar. Bunun için ön-
ce sakatl›k türünün ve yeteneklerdeki etkinli¤inin bilinip, belirlenmesi gerekir. Sa-
katl›¤›n tümü ile ortadan kald›r›lmas› bu aflamada kuflkusuz öncelikli hedef olur.

200 Sosyal  Pol i t ika

fiekil 10.3

Sakatlar›n
‹stihdam Edilerek 
Korunmalar›n›
Hedefleyen
(Sosyal) Politikalar›n
Çerçevesi

‹fle Yerlefltirilmeden
Önce Koruma

‹fle Yerlefltirilmede
Koruma

‹fle Yerlefltirildikten
Sonra Koruma

fiekil 10.4

T›bbi Tedavi ve
Rehabilitasyon

Özel ve Temel E¤itim

Mesleki Rehabilitasyon

Sakatlar›n ‹stihdam
Edilerek Korunmalar›n›
Hedefleyen Politikalar›n
Çerçevesi: ‹fle
Yerlefltirilmeden Önce
Koruma

T›bbi rehabilitasyon:
Sakatlanan yetenekleri
onarmak, yeniden
kazand›rmak ve kifliyi
sakatl›¤› ile birlikte
yaflamaya al›flt›rmakt›r.



Ancak, bu hedefe her zaman var›lamayabilir. E¤er sakatl›¤›n tümü ile ortadan kal-
d›r›lamayaca¤› saptanacak olursa, bu kez sakatl›¤›n olabildi¤ince en alt düzeye in-
dirilmesi amac› öne ç›kar. Sakat do¤anlar›n bu hizmetlerden olabildi¤ince erken
yafllarda yararland›r›lmalar› gerekir. Örne¤in, bir göz transplantasyonunun yap›l-
mas› ya da protez kol tak›lmas› ve kiflinin bunlar› kullanmaya al›flt›r›lmas› t›bbi
tedavi ve rehabilitasyon çal›flmalar› kapsam›nda irdelenir. 

Kiflinin sakatl›¤› ile yaflayabilir hale getirilmesine yönelik çal›flmalar da bu çer-
çeve içinde kal›r. Toplu tafl›mac›l›k araçlar›n› kullanamayan, merdivenlerden
inip, ç›kamayan, yönünü bulamayan, kiflisel gereksinimlerini karfl›layamayan ki-
flilerin, çal›flma yaflam› içinde yer alabilmelerindeki güçlük aç›kt›r. 

Do¤ufltan gelen sakatl›klarda bu çal›flmalar›n erken bafllamas› hem daha eko-
nomik olur, hem de baflar›l› sonuçlar al›nabilme flans›n› ço¤alt›r. Bu hizmetler,
devletçe sa¤lanan sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda yer al›r. Ancak, belirli bir oranda
sakat ailelerinin katk›lar› da sa¤lanabilir. Edinsel sakatl›klarda, sakatlanan kiflinin
çat›s› alt›nda yer ald›¤› sosyal sigorta kurumlar› bu ba¤lamda sorumluluk tafl›r.

b. Özel ve Temel E¤itim
Sakatlar›n ifle yerlefltirilmeden önce korunmalar›n›n ikinci evresini özel ve te-

mel e¤itim hizmetleri oluflturur. Sakatlar›n e¤itimlerinin temel yönü d›fl›nda, sakat-
l›k türlerine göre de¤iflebilen özel bir yönü de vard›r. Sakatl›klar› ço¤u kez sakat-
lar›n temel e¤itim hizmetlerinden yararlanabilmelerini engeller. Bu yüzden sakat-
lar, temel e¤itim alabilmek için sakatl›k türlerine göre de¤iflen özel bir e¤itim de al-
mak zorunda kal›rlar. Bu durum ise sakatlar›n e¤itim sürecini uzat›r.

Do¤ufltan gelen baz› sakatl›klar, özel ve temel e¤itim hizmetlerinin bir arada,
ayn› ortamlarda sürdürülebilmesine olanak tan›r. Ancak sakatl›klar›n etkinli¤i, özel
ve temel e¤itim hizmetlerinin ayn› ortamlarda verilebilmesini engelliyorsa, do¤al
olarak çeflitli sakatl›k türlerine göre özel e¤itim veren kurumlara gereksinim duyu-
lacakt›r. Örne¤in hiç görmeyen, yürüyemeyen ya da spastik bir çocu¤un normal
e¤itim ve ö¤retim kurumlar›ndan yararlanabilmesi hemen hemen olanaks›zd›r. 

Bu yönde politikalar izlenirken, özel düzenlemelerin yap›ld›¤› ortamlarda
sürdürülen karma, kaynaflt›r›lm›fl e¤itim modellerinin yararlar›n›n gözden ›rak
tutulmamas› gerekir. Çünkü sakat olmayanlar, erken yafllarda sakatlara nas›l yar-
d›mc› olunabilece¤i konusunda bilgilenip, bilinçlenirler. Böyle bir e¤itim süreci
içinde önyarg›lar ve koflullanmalardan ar›narak, sakatlarla birlikte yaflamay› da-
ha kolay ö¤renirler. Edinsel bir sakatl›¤› olanlar ise, e¤er temel e¤itimlerini sakat-
lanmadan önce tamamlam›fllarsa, yaln›zca özel e¤itim gereksinimi duyarlar. 

Sakatlara yönelik özel ve temel e¤itimin türünü ve süresini, sakatl›¤›n do¤ufltan
ya da sonradan edinilmesi ile sakatl›klar›n yeteneklerdeki etkinli¤i ortaklafla belir-
ler. Sakatlar›n özel ve temel e¤itimleri, kamusal niteli¤i olan e¤itim kurumlar›nda
sürdürülür. Edinsel sakatl›klar› olanlar›n kapsam› içinde yer ald›¤› sosyal sigorta ku-
rumu ve ayr›ca yerel yönetimler ile gönüllü kurulufllar›n da sorumlulu¤u bulunur.

Do¤ufltan kör ve sa¤›r olan Helen KELLER, 1880-1936 y›llar› aras›nda ABD’de yaflad›. Özel
e¤itmeni Anne SULLIVAN’›n ola¤anüstü çabalar› ile kaydetti¤i geliflme kendisine k›sa süre-
de büyük bir ün kazand›rd›. Yazd›¤› “Yaflad›¤›m Dünya” (The World I Live ‹n) adl› kitab›
dünya çap›nda büyük yank› uyand›rd›. Hayranl›k uyand›ran ilginç yaflam öyküsü pek çok
bas›l› çal›flmaya konu oldu. 1962 y›l›nda Hellen KELLER’in yaflam› ile ilgili “Karanl›¤›n
‹çinden” (The Miracle Worker) adl› bir film de çevrilmifltir. Filmi izleyerek, hiç görmeyen
ve duymayan bir kiflinin neleri, nas›l baflarabildi¤ini görüp, ö¤renebilirsiniz. Bu konuda
ayr›ca “http://www.rnib.org.uk/wesupply/fctsheet/keller.htmxintro” web. sitesinden ayr›n-
t›l› bilgiler edinilebilirsiniz.
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c. Mesleki Rehabilitasyon
Sakatlar›n t›bbi yönden tedavi ve rehabilite edilmeleri ile özel ve temel e¤itim

hizmetlerinden yararlanabilmeleri, istihdam edilebilmeleri yönünden gerekli ol-
makla birlikte, yeterli de¤ildir. Sakat olan ve olmayan yetenekleri ile güçlerini, ça-
l›flma yaflam›nda de¤erlendirebilmek için sakatlar, gerekli mesleki bilgi ve becerile-
re sahip de k›l›nmal›d›r. ‹fle yerlefltirilmeden önceki üçüncü ve son korunma alan›,
mesleki yönden rehabilite edilmelerine iliflkindir. Bu aflamada, sakatlar›n sa¤lam
yeteneklerini de¤erlendirebilecekleri bir ifl ya da meslek için haz›rlanarak yetifltiril-
meleri hedeflenir. Sakatlar›n rehabilite edilerek al›flt›r›lacaklar› ifller, iflgücü piyasa-
s›n›n koflullar› göz önünde tutularak belirlenmelidir. 

Mesleki rehabilitasyonun, UÇÖ’nün 159 say›l› Sözleflmesine konu olmas›, sa-
katlar›n istihdam edilebilmeleri yönünden tafl›d›¤› önemi de göstermektedir. Nite-
kim, an›lan sözleflmede, “Her üye ülke, mesleki rehabilitasyonun amac›n›n sakat
kifliye uygun bir ifl sa¤lamak, o ifli elinde tutup o iflte ilerleme olanaklar›na kavufl-
turmak ve sakatlar›n toplumsal yaflamda yer al›p, uyum göstermelerini bu yolla
sa¤lay›p, gelifltirmek oldu¤unu dikkate al›r” (m.1) denilerek, bu ba¤lamda bir yol
haritas› çizilmifltir.

Mesleki rehabilitasyon hizmetleri t›bbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile
birlikte ya da sakatlara özel ve temel e¤itim veren kurulufllar taraf›ndan verilebile-
ce¤i gibi, ba¤›ms›z mesleki rehabilitasyon merkezlerince de sa¤lanabilir. Bu hiz-
metlerin ülke genelinde yayg›n olarak verilmesi de yine 159 say›l› Sözleflme hü-
kümleriyle benimsenmifl olan bir baflka ilkedir (m. 8). Bu alanda kamu kurumla-
r›n›n, yerel yönetimlerin, gönüllü kurulufllar›n ve edinsel sakatl›klar› bulunanlar
yönünden de sosyal sigorta kurumlar›n›n sorumluluklar› vard›r. 

Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmeden Önce Korunmalar›
Sakatlar ile eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmeden önce korunma alanlar›, e¤itim
ve rehabilitasyon hizmetlerinin türü yönünden birbirinden ayr›l›r. Eski hükümlü-
lerin koruma sürecinin bu aflamas›nda, temel ve mesleki e¤itim ile sosyal rehabili-
tasyon hizmetlerden yararland›r›lmalar› gerekir.

a. Temel ve Mesleki E¤itim
Eski hükümlülerin büyük bölümü genç yafl gruplar›nda bulunur. Temel ve

mesleki e¤itim düzeyleri yetersizdir. Cezaevlerine küçük yafllarda girmifller ya da
hükümlülük süreleri uzun olmufl ise bu alandaki yetersizlikleri daha da belirginle-
flir. Toplumsal yaflama döndükleri zaman, gerekli bilgi ve becerilere sahip olma-
d›klar› için de bir ifl bulup, çal›flabilmeleri güçleflir. Bu nedenle eski hükümlülere
temel ve mesleki e¤itim formasyonlar›n›n kazand›r›lmas›na yönelik düzenlemeler
ve hizmetlerin hükümlülük süresi içinde verilmesi gerekir. Bu alanda sorumluluk
öncelik ve özellikle infaz kurumlar›n›nd›r. 

b. Sosyal Rehabilitasyon
Eski hükümlüler ifle yerlefltirilmeden önce sosyal yönden rehabilite de edil-

melidirler. Çünkü düflünülecek olursa eski hükümlülerin genelde az ya da çok is-
tisnai bir kiflili¤e sahip oldu¤u kabul edilebilir. Ayr›ca, cezaevi ortam› ve koflullar›
da hükümlülük süresi içinde bu kiflilerin psikolojisi üzerinde etkili olur. Özgür ya-
flamdan, sosyal çevrelerinden, çal›flma ortamlar›ndan uzaklaflm›fl olmalar› nedeniy-
le eski hükümlüler sosyal iliflkilerinde daha duyarl›d›rlar. Topluma k›rg›n ya da
k›zg›n olabilirler. Çabuk al›n›p, tepki gösterebilirler. Bu yöndeki duygu ve davra-
n›fllar›, eski hükümlülerin salt iflyerindeki yatay ve dikey iliflkilerine de¤il, tüketici-
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ler ve halkla olan iliflkilerine de yans›yabilir. Düzenli, disiplinli ve verimli çal›flma-
lar›n› engelleyebilir. Nitekim, bu konuda yap›lm›fl olan araflt›rmalar da bu bulgula-
r› ortaya koymaktad›r (Altan, 1980, s: 326).

Bu olas›l›klar› ortadan kald›rabilmek, eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmeden
önce sosyal yönden rehabilite edilmelerini gerektirir.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmede
Korunmalar›
Sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerine yard›mc› olunmas›, ko-
runmalar›n› öngören politikalar›n ikinci basama¤›n› oluflturur. Bu aflamada, sakat-
lar›n çal›flma yaflam›nda yer alabilmeleri için, hukuki düzenlemelerle ifllerlik kaza-
nabilen çeflitli yol ve yöntemlerden yararlan›l›r.

Düflünülebilece¤i gibi, sakatlar ve eski hükümlüler çal›flma yaflam› içinde iki bi-
çimde yer alabilir. Ya ba¤›ms›z bir ifl kurup, kendi ifllerinde çal›flabilirler ya da ba-
¤›ml› bir ifl iliflkisi içinde yer alabilirler.

Ba¤›ms›z Çal›flmaya Yönlendirme
Çeflitli ülkelerde yap›lm›fl olan araflt›rmalar; eski hükümlülerin büyük ço¤unlu¤u-
nun ekonomik yönden güçsüz, aile ba¤lar› ve sosyal iliflkileri sa¤l›ks›z, temel ve
mesleki e¤itim düzeyleri yetersiz, genç yafllardaki kiflilerden olufltu¤unu göster-
mektedir (Altan, 1980, s: 327-328). Sakat ve eski hükümlülerin nitelikleri ve bir ifl
kurup, çal›flabilmenin koflullar› birlikte düflünülecek olursa, ba¤›ms›z çal›flabilme-
lerinin ne kadar güç oldu¤u ortaya ç›kar. Bu nedenle de bir ifl kurup, ba¤›ms›z ça-
l›flma yönünde desteklenerek kendilerine yard›mc› olunmas› gerekir.

Öncelikle, sakat ve eski hükümlülerin kurup,çal›flacaklar› ifl konusunda bilgi
birikimleri ve deneyimlerinin bulunmas› gerekir. Ayr›ca, bu yönde istekli de olma-
l›d›rlar. Ancak bu koflullar alt›nda kendilerine yard›mc› olunabilir. Sakat ve eski hü-
kümlüler, bu ba¤lamda parasal, ayni ya da hizmet niteli¤indeki yard›mlardan ya-
rarland›r›labilir. Örne¤in bir ifl kurup, ba¤›ms›z olarak çal›flmak isteyen sakat ve es-
ki hükümlülere; çok düflük faizli ya da faizsiz krediler, vergi ba¤›fl›kl›klar›, iflyeri
tahsisi, iflyerinde kullan›lacak araç, gereç, baz› hammaddelerin sa¤lan›lmas› gibi
parasal ya da ayni yard›mlarda bulunulabilir. Bu yard›mlar, mesleki dan›flmanl›k
gibi hizmet niteli¤inde de olabilir. Bu yolla sakat ve eski hükümlüler, ba¤›ms›z bir
ifl kurup, çal›flmaya özendirilmifl de olur.

Edinsel sakatlar ile eski hükümlülerin önceden bir ifl deneyimleri ya da meslek
formasyonlar› bulunabilir. Bu nedenle de bir ifl kurmaya yönlendirilebilmeleri da-
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ha kolayd›r. Ancak, e¤er kiflinin sakatl›¤› do¤ufltan gelmifl ya da eski hükümlü ki-
flinin hükümlülük niteli¤ini kazanmadan önce bir mesle¤i bulunmuyorsa ve çal›fl-
ma yaflam›na girmeden önce yeterince korunulmam›fllarsa kendilerine bu ba¤lam-
da yard›mc› olabilmek çok güçtür. Bu koflullar alt›nda ise, sakat ve eski hükümlü-
lerin ba¤›ml› bir ifl iliflkisi içinde yer almalar› kaç›n›lmaz olur.

Ba¤›ml› Statüler Alt›nda Çal›flt›rma
Sakatlar›n ola¤an koflullar alt›nda istihdam edildi¤i ortamlarda, sakat ve eski hü-
kümlü çal›flt›r›p çal›flt›rmamak büyük ölçüde iflverenlerin iradelerine b›rak›lm›flt›r.
Tarihsel geliflim sürecine bak›ld›¤›nda, sözleflme yapma serbestisine dayal› bu yön-
deki uygulamalar›n 2. Dünya Savafl›’na dek bir çok ülkede süregitti¤i görülür. An-
cak daha sonralar› sakat ve eski hükümlülerin istihdam edilerek korunmalar›n› ön-
gören anlay›fl, iflverenin sözleflme yapma serbestisinin bu ba¤lamda s›n›rland›r›l-
mas›n› gerektirmifltir. Bu yönde biçimlenen sosyal politikalara pek çok ülkede hu-
kuki düzenlemelerle ifllerlik kazand›r›lm›flt›r.

Bu çerçevede; günümüzde pek çok ülkede yararlan›lan baz› yol ve yöntemleri
ayr› ayr› ele alarak, aç›klamaya çal›flal›m.

a. Kota yöntemi
Özel ve kamu kesimi ayr›m› yap›lmaks›z›n, yasalarla belirlenen say›da istihdam

kapasitesi bulunan iflverenlere, yine yasalarla saptan›lan oranlarda sakat ve eski
hükümlü çal›flt›rma yükümlülü¤ünün getirilmesini öngören istihdam tekni¤i, ö¤re-
tide kota yöntemi olarak adland›r›lmaktad›r. 

Bu yönteme ifllerlik kazand›ran buyurucu nitelikteki hukuki düzenlemelerin
kapsam›na giren iflverenlere, sakat ve eski hükümlü kiflilerle ifl sözleflmesi yapmak
ve onlar› iflyerlerinde çal›flt›rmak yükümlülü¤ü getirilir. Yöntemin dayal› oldu¤u
mevzuat hükümleriyle, bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflverenle-
re parasal nitelikte yapt›r›mlar da öngörülür.

Yöntem, ifl ve iflgücü piyasas›n› düzenlemekle görevli kurumun eli ve denetimi
alt›nda uygulamaya konulur. Sakat ve eski hükümlü çal›flt›rma yükümlülü¤ünün,
özel-kamu kesimi ayr›m› gözetilmeksizin düzenlenmesi gerekir. Ancak, devletin
bu alanda öncülük ederek, özel kesime örnek olmas› beklenir. Pek çok ülkede ko-
ta oranlar›, iflyerinde istihdam edilenlerin say›lar›na ba¤l› tutularak belirlenmifltir. 

Uygulama alan› kapsam›nda yer alacak iflverenler ile kota oranlar›, bir ülkenin
endüstriyel yap›s› ve sakatlar›n istihdam edilebilirlikleri gözönünde tutularak be-
lirlenmelidir. Sözgelimi küçük ölçekli iflletmelerin ço¤unlukta oldu¤u bir ülkede,
sakat çal›flt›rma yükümlülü¤ü düzenlenirken, iflyerinde çal›flanlar›n say›lar› ile ilgi-
li olarak getirilmifl olan say›sal koflul çok yüksek olmamal›d›r. Keza; e¤er bir ülke-
de sakatlar ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmesinde büyük güçlük çekiliyor-
sa, kota oranlar›n›n çok düflük tutulmamas› gerekir. Kota oranlar›; Hollanda’ da en
az yüz iflçi çal›flt›r›lma kofluluna ba¤l› olarak %3-7, ‹talya’da %15, Fransa’da en az
yüz iflçi çal›flt›r›lma kofluluna ba¤l› olarak %6, Almanya’da en az on alt› iflçi çal›flt›-
r›lma kofluluna ba¤l› olarak %4, ‹spanya’da en az elli iflçi çal›flt›r›lma kofluluna ba¤-
l› olarak %2, ‹rlanda da %3’ tür (Uflan, s: 68, 81). 

Sakat ve eski hükümlülerin kota oranlar› birbirinden ba¤›ms›z olarak belirlenir.
Bir baflka deyiflle, sakat ya da eski hükümlü kifli istihdam etmek do¤rultusunda ifl-
veren bir tercihde bulunamaz. Kota yöntemini yürürlü¤e koyan hukuki düzenle-
melerin özüne ve sözüne uygun olarak uygulanabilmesi büyük önem tafl›r. Bu çer-
çevede öngörülecek parasal yapt›r›mlar, sakatlara yönelik hizmetlerin finansma-
n›nda yararlan›lacak bir fonu da oluflturur. 
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b. Baz› ifl ya da mesleklerin seçilerek, sakatlar ve eski hükümlülerin istihdam›
için ayr›lmas› 

Bu yol ile; çeflitli sakatl›k türleri göz önünde bulundurularak seçilecek baz› ifl
ve meslekler ülke genelinde sakatlar›n istihdam edilebilmesi için ayr›l›r. Tahsis
yöntemi olarak da adland›r›lan bu teknik ile seçilerek, k›smen ya da tamamen sa-
katlar için ayr›lm›fl olan ifl ve mesleklerde, sakat olmayan kiflilerin istihdam edile-
bilmeleri engellenmifl olur. Yöntem eski hükümlüleri de kapsayabilir. Ancak uygu-
lamalar›n eski hükümlüler yönünden çok daha dar tutuldu¤u görülür. 

Bu ifl ve mesleklerin kapsam›, istihdam piyasas›n›n koflullar› ile sakatlar›n ve es-
ki hükümlülerin istihdam edilebilirlik oranlar› gözönünde tutularak belirlenir. Çe-
flitli ülkelerdeki uygulamalara bakt›¤›m›z zaman; otopark bekçili¤i, saat onar›m›,
park ve bahçe bahçevanl›¤›, asansör, santral operatörlü¤ü, dan›flma, bilet gifle
hizmetleri, çiltcilik gibi çok say›da ifl ya da mesle¤in seçilerek, yanl›zca sakatlar›n
istihdam› için ayr›ld›¤› görülmektedir. ‹fl de¤erlendirmesi uygulamalar› ile mesleki
rehabilitasyon hizmetleri, bu yönteme ifllerlik kazand›r›r.

c. ‹fle girebilmede öncelik tan›ma
Çal›flma hukuku kurallar› ile uygulamaya konulabilecek bu yöntem ile daha

çok edinsel bir sakatl›klar› bulunanlar ile eski hükümlülere istihdam öncesi sa¤la-
nan hizmetlerden yararland›ktan sonra, daha önce çal›flt›klar› ifle tekrar dönebil-
me olana¤› verilir. Böylece sakat ya da eski hükümlü kifli, eski ifline yeniden gi-
rebilmede baflka baflvuru sahipleri aras›nda öncelik kazanarak iflveren taraf›ndan
ye¤lenmektedir.

Ancak, e¤er kiflinin sakatl›¤› eski iflini sürdürebilmesini engelliyorsa, kiflinin ay-
n› iflletmede, koflullar›na uygun bir baflka iflte çal›flt›r›lmas› gerekecektir. Eski hü-
kümlüler yönünden yöntemin bir baflka aç›dan daha olumsuzlu¤u vard›r. fiöyle ki;
e¤er kifli bir iflyerinde çal›fl›rken ifl ya da iflyeri ile ilgili bir suç iflleyerek hüküm giy-
mifl ise eski ifline dönmesi uygun olmaz. Bu nedenle de iflverenin bu yönde yü-
kümlü tutulmamas› gerekir. 

Ayr›ca bu yönteme iliflkin uygulamalar›n, baflvuru an›nda iflyerindeki istihdam
olanaklar›na ba¤l› oldu¤u da unutulmamal›d›r. Çünkü, e¤er iflveren iflgücü gerek-
sinimi duymuyorsa, sakat ve eski hükümlülerin bu öncelik hakk›ndan yararlana-
bilmeleri söz konusu olamaz. Aksi yönde bir uygulaman›n, yöntemin öngörmedi-
¤i bir zorunlulu¤a dönüflece¤i aç›kt›r.

d. Korumal› (korunmal›) istihdam
‹fl ortam› ve koflullar›, çeflitli sakatl›k türleri gözönünde bulundurularak, özel

olarak düzenlenmifl olan iflyerlerine korumal› (korunmal›) iflyerleri denilmektedir.
Litaratürde çal›flma ya da meslek atölyesi olarak da adland›r›lan bu iflletmeler de
çok say›da sakat ve eski hükümlü istihdam edilebilir. 

Özellikle kurulufl aflamas›nda, bu iflyerleri için bir finansman kayna¤› gereksi-
nimi duyulaca¤› aç›kt›r. Ancak, üretim ve süreci iyi düzenlenir, serbest rekabet
koflullar›na uyulabilir ve ustaca yönetilirse bu iflletmelerin gelirlerinin giderlerini
karfl›layabildi¤i ve hatta ‹ngiltere, Almanya örneklerinde oldu¤u gibi büyük kârlar
elde edebildi¤i de görülmektedir. ABD, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde
yayg›n bir uygulama alan› bulan yöntemin baz› olumsuzluklar›ndan da sözedile-
bilir. fiöyle ki, korumal› iflyerleri sakatlar› ve eski hükümlüleri büyük ölçüde ola-
¤an çal›flma ortamlar›ndan uzaklaflt›r›r. Bu yönde bir elefltirinin hiç kuflkusuz ka-
bul edilebilir yönleri vard›r. Ancak istihdam edilebilmelerinde güçlük çekilen sa-
katlar ve eski hükümlüler ile mesleki rehabilitasyon yönünden korumal› iflyerleri-
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nin tafl›d›¤› önem gözard› edilemez. Örne¤in Almanya’da kurulu yaklafl›k 650 ko-
rumal› iflyerinde çal›flan 200.000’e yak›n sakat›n; %80’inin zihinsel, %12 sinin ruh-
sal ve sadece % 8’inin fiziksel sakatl›klar› bulunanlar oldu¤u düflünülecek olursa,
bu iflyerlerinin normal koflullar alt›nda çal›flma yaflam›na entegre olabilmede güç-
lük çeken sakatlar yönünden ne kadar büyük bir önem tafl›d›¤› daha da iyi alg›-
lanabilir (Seyyar, s: 106). Ayr›ca, bu ifl yerlerinden, sakatlar ve eski hükümlüler
normal koflullar alt›nda istihdam edilinceye dek yararlan›labilece¤i de gözden ›rak
tutulmamal›d›r.

Bu iflyerleri önceleri, gönüllü kurulufllar taraf›ndan kurulmufl ve sa¤lanan kamu-
sal yard›mlarla da desteklenmifltir. Daha sonralar› devlet ya da devlet ve gönüllü
kurulufllarca ortaklafla kurulup, iflletilmeye bafllan›lan korumal› iflyerleri giderek
yayg›nlaflm›flt›r. Bu iflyerleri yerel yönetimler ve özellikle edinsel sakatl›klarla karfl›-
laflan sigortal›lar için sosyal güvenlik kurulufllar› taraf›ndan da kurulup, iflletilebilir.

Korumal› iflyerlerine, farkl› biçimlerde ifllerlik kazand›r›labilir. Örne¤in bir iflye-
rinde varolan baz› ifller, çeflitli sakatl›k türleri gözönünde tutularak sakatlara uyar-
lanabilir (Buffer employment). Bu iflyerlerinden salt geçici istihdam amac› ile ya-
rarlan›labilir (Temporary employment). Bir iflyerinin yanl›zca bir bölümü de, sakat-
lar ya da eski hükümlülerini istihdam› için ayr›labilir (Enclave employment). 

e. Evde çal›flt›rma
Yöntem; ifllerin belirli günlerde sakatlar›n ve eski hükümlülerin ikametgahlar›-

na götürülüp, b›rak›lmas›n›, tamamland›ktan sonra da yine belirli günlerde ikamet-
gahlar›ndan al›narak toplan›lmas›n› öngören bir düzenlemedir. Sakatlar›n ve eski
hükümlülerin bu yol ile evlerinde çal›flarak, bir gelir güvencesine sahip k›l›nmala-
r› hedeflenir. Program kapsam›nda yer alacak olanlar›n, yapacaklar› ifl için haz›r-
lanmalar› da hiç kuflkusuz bu düzenleme kapsam› içinde yer al›r. Evde çal›flt›rma-
n›n da sakatlar› ve eski hükümlüleri gerçek toplumsal yaflamdan soyutlamak gibi
olumsuz bir yönü bulunur. Ancak yöntem, özellikle a¤›r sakatl›klar› olanlar ile is-
tihdam öncesinde sa¤lan›lan hizmetlerden yeterince yararlanamayanlar yönünden
önem tafl›r. 

Bu programlar› tafl›yan iflletmeler kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan kuru-
labilece¤i gibi, sosyal güvenlik kurulufllar›, yerel yönetimler ve gönüllü kurulufllar
taraf›ndan da kurulup, iflletilebilir. Evde çal›flt›rma programlar›ndan baflta Fransa,
Almanya ve ABD olmak üzere günümüzde bir çok ülkede yararlan›lmaktad›r.

f. ‹flverenlerin sakat ve eski hükümlü çal›flt›rmaya özendirilmesi
Sakatlar ve eski hükümlüler için istihdam olanaklar› yaratan özel kesim iflveren-

lerine, baz› kolayl›klar sa¤lanarak yard›mc› olunmas›, sakatlar›n ve eski hükümlü-
lerin ifle yerlefltirilmesine katk›da bulunur. ‹flverene getirece¤i ekonomik yükün
azalt›lmas›na yönelik uygulamalarla iflverenler, sakat ve eski hükümlü iflçi almaya
özendirilmifl olur.

Bu çerçevede iflverenlere, istihdam kapasitelerindeki ço¤al›fla ba¤l› olarak, ver-
gi ba¤›fl›kl›klar› ya da indirimleri tan›nabilir. Giydirilmifl iflçi ücretleri içindeki, ifl-
verenlerin ödemekle yükümlü oldu¤u sigorta, fon gibi keseneklerde belirli bir sü-
re boyunca, yine belirli bir oranda indirim yap›lmas› gibi bir yol da izlenilebilir. Ba-
z› ülkelerde iflverenlere subvansiyon biçiminde ya da sakatlara yönelik donan›m-
lar›n finansman›na katk›da bulunuldu¤u görülmektedir (Kurt, s: 132-139). Bu
do¤rultuda, sakat ve eski hükümlü istihdam etme yükümlülü¤ünü yerine getirme-
yen iflverenlerden toplanan parasal yapt›r›mlarla oluflan, daha önce de de¤inilen
bir fonun deste¤i al›nabilir. 
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Sakatlar›n ve eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmelerini öngören yol ve yöntem-
ler birbirini tamamlar. Bu nedenle bir ülkede, sakatlar›n say›lar› çok ve istihdam
edilebilmelerinde güçlük çekiliyor ise, yukar›da s›ralanarak aç›klanan yol ve yön-
temlerin tümünden, birlikte yararlan›lmas› uygun olur.

Sakatlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirildikten
Sonra Korunmalar›
‹fl iliflkileri ve yaflam› ile ilgili genel nitelikteki hukuki düzenlemeler, sakatlar ve es-
ki hükümlülerin koflullar›na uygun olmayabilir. Çünkü; çal›flma mevzuat›n›n kural-
lar›, sakatlar ve eski hükümlülüler gözönünde tutularak düzenlenmemifltir. Oysa ki
ifl iliflkileri ve yaflam›n›n sakat ve eski hükümlüler yönünden özel olarak düzenlen-
mesine gereksinim duyulur. Bu nedenle hukuki düzenlemelere, sakatlar›n ve eski
hükümlülerin korunmas›n› öngören ilkeler do¤rultusunda ifllerlik kazand›r›lmal›d›r.

Ancak, getirilen özel hükümlerle, çal›flma düzeni bozulmamal›, iflverene bu
ba¤lamda tafl›yamayaca¤› yükümlülükler getirilmemelidir. Aksi halde, sakatlar›n ve
eski hükümlülerin istihdam edilmelerini daha da güçlefltirir. Sakatlar›n ve eski hü-
kümlülerin çal›flma yaflam›nda korunmas›n› öngören hükümler, onlar›n istihdam
edilebilmelerini daha da güçlefltiren bir baflka engel haline dönüflebilir. Bu yönde
uygulamalar›n, sakatlar›n ve eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda korunmas›n›
öngören politikalar›n özü ile çeliflece¤i aç›kt›r.

Çeflitli ülkelerde ifl iliflkileri ve yaflam›n›n, sakatlar ve eski hükümlüler yönün-
den afla¤›daki alanlarda özel olarak düzenlendi¤i görülmektedir. Bu düzenleme
alanlar›n›n baz›lar› salt sakatlara, baz›lar› ise hem sakatlara ve hem de eski hüküm-
lülere birlikte yöneliktir.

Çal›flt›rma Yasaklar›
Çal›flma yaflam›nda nitelikleri birbirinden farkl› çok say›da ifl bulunur. Bunlar, çe-
flitli yönlerden tasnif edilebilir. Daha çok fiziksel güç ve üstünlü¤e dayal› ya da yü-
rütüm koflullar› a¤›r olan ifllerde sakatlar›n çal›flt›r›lmalar› uygun de¤ildir. Örne¤in;
madencilik, inflaat, savunma sanayii sakatlar›n istihdam edilebilmeleri yönünden
uygun görülmeyebilir. Ancak sakatlar›n çal›flt›r›lamayacaklar› ifllerin iflkollar›na gö-
re yap›lacak bir ayr›mlaflt›rma ile belirlenebilmesi yan›lg›lara yol açabilir. Çünkü
de¤inilen iflkollar›n›n, örne¤in maden iflletmelerinin yer üstündeki tesislerinde ya
da savunma sanayii kapsam›ndaki askeri dikimevlerinde sürdürülen ifllerde sakat-
lar istihdam edilebilir.

Bu nedenle ulusal mevzuat hükümleriyle bu alanda bir s›n›r çizilirken, sakatla-
r›n çal›flt›r›lamayacaklar› ifllerin ayr› ayr› belirlenerek gösterilmesi daha uygun olur.
Bu çerçevede çeflitli ülkelerde; yer ve sualt›nda, gece dönemlerinde sürdürülen ya
da a¤›r ve tehlikeli olarak nitelendirilen ifllerde sakatlar›n istihdam edilebilmeleri
engellenmektedir. 

Ücretler
Sakatlar ve eski hükümlüler; bir ifl bulup, o ifli ellerinde tutabilme do¤rultusunda
karfl›laflt›klar› güçlükler nedeniyle, kendilerine önerilen düflük ücretleri kabul et-
mek zorunda kalabilirler. Kendilerine hak ettiklerinden daha düflük ücretler öde-
nebilir. Bu olas›l›¤a karfl› sakatlar ve eski hükümlülerin, ücret ayr›mc›l›¤›na karfl›
korunmalar› gerekir. Ayn› iflyerinde, eflit de¤erde ve verimle ifl görmeleri halinde
sakatlara ve eski hükümlülere eflit ücret ödenmesi, ulusal mevzuat hükümleri ile
güvence alt›na al›n›r. Bu alanda ve yönde korunmalar›, sakat ve eski hükümlüle-
rin sahip olduklar› adil ücret alma haklar›n›n korunmas› anlam›n› da tafl›r.
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‹fl Süreleri
Sakatlar, ulusal mevzuatlarla belirlenmifl olan normal ifl süresinden daha uzun sü-
reli çal›flmalarda yer almamal›d›rlar. Fazla süreli çal›flmalar›n iflgören yönünden
getirebilece¤i sak›ncalar, önceki ünite metinlerinde sizlere ayr›nt›l› olarak aç›klan-
m›flt›. Sakatlar›n normal say›landan daha uzun sürelerle çal›flt›r›lmalar› halinde, de-
¤inilen olumsuzluklar›n katlanarak ço¤alaca¤› aç›kt›r. Bu nedenle fazla süreli çal›fl-
ma yap›labilmesinin tüm koflullar› var olsa bile, buyurucu nitelikteki hukuki dü-
zenlemelerle sakatlar bu yönde uygulamalar›n d›fl›nda b›rak›l›r. Bu koruma rejimi,
gece dönemlerinde sürdürülen çal›flmalar için de geçerlidir.

‹fl ‹liflkisinin Son Bulmas›
Bir ifl iliflkisi hangi nedenlerle, nas›l son buluyorsa ve hangi hukuki sonuçlar do-
¤uruyorsa, bu çerçevedeki hukuki düzenlemeler sakatlar ve eski hükümlüler için
de aynen geçerlidir. Bu nedenle de ilgili mevzuatta sakatlar›n ve eski hükümlüle-
rin ifl iliflkilerinin son bulmas›n› s›n›rland›ran ya da engelleyen özel hükümlere il-
ke olarak yer verilmez.

Ancak, sakatlar›n ve eski hükümlülerin kendilerine uygun bir ifl bulup çal›flabil-
melerindeki güçlükler ortadad›r. Bu alanda karfl›laflt›klar› engelleri aflabilme do¤-
rultusundaki çabalar› gözönünde tutulacak olursa; ifl iliflkilerinin haks›z ve sebep-
siz olarak feshedilmesi halinde iflverenlere daha a¤›r yapt›r›mlar›n getirilmesi ve ih-
bar önelleri ile ifl arama izin sürelerinin daha uzun tutularak belirlenmesi gerekir.

Ülkemizde sakatlar›n istihdam edilebilmeleri do¤rultusunda, hangi ifller seçilerek
ayr›labilir?

Edinsal sakatlarda neden sosyal güvenlik kurumlar›n›n da sorumlulu¤u bulunur?

Sakatlar ile eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmeden önce korunmalar›, hangi alanda birbi-
rinden ayr›l›r?
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Kimlere engelli, sakat ve eski hükümlü denilir?

• Baz› özeliklerinden ya da toplumun sosyo-eko-
nomik koflullar›ndan kaynaklanabilen nedenler-
le, toplumsal yaflamda yer al›p, uyum gösterebil-
melerinde bir s›n›rl›l›k ya da olanaks›zl›k bulu-
nan kifliler engelli olarak nitelendirilir.

• Fiziksel ya da düflünsel yetenekleride bir eksiklik,

bozukluk ya da yoksunluk bulunan kiflilere sakat

denilir.
• Yarg› karar› ile kesinleflen hürriyeti ba¤lay›c› ce-

zas›n› tamamlayarak cezaevinden ç›kan kifli eski

hükümlü olarak nitelendirilir.

Sakatlara ve eski hükümlülere yönelik sosyal po-

litikalar nas›l geliflmifltir? Bu politikalar›n teme-

linde hangi nedenler bulunur? Dayanaklar› ne-

lerdir? Bu politikalar›n baflar›s›n› hangi koflullar

belirler?

• Sakatlar 19. yüzy›l’›n sonlar›nda, özel ve temel
e¤itim gereksinimlerinin karfl›lanabilmesi do¤-
rultusunda sosyal politikalara konu olmaya bafl-
lam›fllard›r. 1. Dünya Savafl›’ndan sonra t›bbi ve
mesleki rehabilitasyon hizmetleri, 2. Dünya Sa-
vafl›’n›n ard›ndan da istihdam edilebilmeleri bu
politikalar kapsam›nda öne ç›km›flt›r. Yaflad›¤›-
m›z dönemde ise, sakatlara ve eski hükümlülere
yönelik sosyal politikalar, sakatlar›n istihdam
edilmelerini ve ifl iliflkileri ile yaflam›n›n sakatlar
yönünden özel olarak düzenlenmesini öngörür. 

• Sakatlar›n ve eski hükümlüler; say›sal çokluklar›
ekonomik aç›dan tafl›d›klar› de¤er, sa¤lanabile-
cek psikolojik ve sosyal yararlar nedeniyle sos-
yal politikalara konu olurlar. Bu yönde getirile-
cek bir koruma rejimi, ahlaki ve hukuki bir so-
rumlulu¤un da gere¤idir.

• Sosyal politikalar›n ulusal ve uluslararas› kaynak-
lar› da, sakatlar›n ve eski hükümlülerin korun-
mas›n› öngörür.

• Sakatlar›n ve eski hükümlülerin korunabilmesi;
bir ülkenin ekonomik geliflmifllik düzeyi, iflgücü
piyasas›n›n koflullar›, sosyal yaklafl›mlar› ve ku-
rulu hukuk sistemi ile yak›ndan iliflkilidir.

Sakatlar ve eski hükümlüler çal›flma yaflam›n›

hangi alanlarda, nas›l korunmal›d›r?

• Sakatlar ve eski hükümlüler kendi ifllerini kurup,
ba¤›ms›z çal›flmaya yönlendirilebilir. Ancak, özel-
likleri ve ba¤›ms›z çal›flman›n koflullar› nedeniy-
le bu yöndeki uygulamalardan sakatlar›n ve eski
hükümlülerin yararlanabilmeleri güçtür.

• Sakatlar›n çal›flma yaflam›nda korunmas›, ifle
yerlefltirilmeden önce bafllar. ‹fle yerlefltirilme
aflamas›nda devam eder. ‹fle yerlefltirmelerin-
den sonra de süregiderek tamamlan›r. Birbirini
izlemesi gereken bu sürecin her aflamadaki ba-
flar›s›, bir sonrakini etkiler. 

• Sakatlar ve eski hükümlülerin çal›flma yaflam›nda
ba¤›ml› bir statü alt›nda yer almas›na yard›mc›
olan çeflitli yol ve yöntemlerden yararlan›l›r.
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1. WHO taraf›ndan, sakatlar›n nüfusun yüzde kaç›n›
oluflturdu¤u kabul edilmektedir? 

a. 1’ini
b. 2’sini
c. 3’ünü
d. 5’ini
e. 10’unu

2. Sakatlar›n korunmas›n› öngören sosyal politikalara
ilk önce, afla¤›dakilerden hangisi konu olmufltur?

a. Sakatlara parasal yard›mlarda bulunulmas›
b. Sakatlar›n özel ve temel e¤itimleri
c. Sakatlar›n t›bbi yönden rehabilite edilmeleri
d. Sakatlar›n mesleki yönden rehabilite edilmeleri
e. Sakatlar›n çal›flma yaflam›nda yer alabilmeleri

3. Afla¤›dakilerden hangisi eski hükümlülerin ifle gir-
meden önce korunmalar› kapsam›nda yer alan hizmet-
lerden birisidir?

a. T›bbi tedavi 
b. T›bbi rehabilitasyon
c. T›bbi ve mesleki rehabilitasyon
d. Özel e¤itim
e. Sosyal rehabilitasyon

4. Afla¤›dakilerden hangisi, ifllemifl oldu¤u her hangi
bir suç nedeniyle, hakk›ndaki yarg› karar› kesinleflerek
hürriyeti ba¤lay›c› bir cezaya çarpt›r›lan kifliyi ifade eden
bir kavramd›r?

a. Zanl›
b. Hükümlü
c. Yapt›r›m
d. Ceza
e. Eski hükümlü

5. Uluslararas› Çal›flma Örgütü sakatlara iliflkin sözlefl-
me karar›n› hangi y›l kabul etmifltir?

a. 1945
b. 1952
c. 1960
d. 1965
e. 1983

6. Afla¤›dakilerden hangisi, sakatlanan yetenekleri
onarma, yeniden kazand›rma ve kifliyi sakatl›¤› ile bir-
likte yaflamaya al›flt›rma hizmetini ifade eder?

a. T›bbi tedavi
b. T›bbi rehabilitasyon
c. Özel e¤itim
d. Mesleki rehabilitasyon
e. Sosyal rehabilitasyon

7. Bir iflyerinin yanl›zca bir bölümünün, sakatlar›n ya
da eski hükümlülerin istihdam› için ayr›lmas› hangi yön-
tem kapsam›nda yer alan bir uygulama biçimidir?

a. Kota
b. ‹flverenlerin sakat ve eski hükümlü çal›flt›rmaya

özendirilmesi
c. Baz› ifl ve mesleklerin seçilerek sakatlar ve eski

hükümlüler için ayr›lmas›
d. Korumal› iflyerleri
e. Evde çal›flt›rma

8. Afla¤›daki yol ve yöntemlerin hangisi, eski hükümlü-
ler yönünden daha dar bir uygulanma alan›na sahiptir?

a. Kota
b. ‹flverenlerin sakat ve eski hükümlü çal›flt›rmaya

özendirilmesi
c. Baz› ifl ve mesleklerin seçilerek sakatlar ve eski

hükümlüler için ayr›lmas›
d. Korumal› iflyerleri
e. Evde çal›flt›rma

9. Sakatlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›n›n hangi alan›nda
korunmalar› gerekmez?

a. Normal ifl süreleri
b. Ücret
c. Fazla süreli çal›flmalar
d. Çal›flt›rma yasaklar›
e. ‹fl iliflkisinin son bulma koflullar›

10. Türkiye’de sakatlar›n ve eski hükümlülerin istih-
dam edilebilmesi yönünde daha çok hangi yöntem-
den yararlan›lmaktad›r?

a. Kota
b. ‹fle girebilmede öncelik tan›m
c. Korumal› istihdam
d. evde çal›flt›rma
e. Tahsis

Kendimizi S›nayal›m
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Sakat Sözcü¤ü Yerine, Özürlü ya da Engelli 

Sözcü¤ü Kullan›labilir mi?

Ülkemizde; 30.05.1998 gün ve 572 say›l› Kanun Hük-
münde Kararname’nin 13. maddesinde yer alan hüküm-
lerle, 1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun de¤iflik 25. maddesi
metninde yeralan “sakat” sözcü¤ü, “özürlü” olarak de-
¤ifltirilmifltir. 2003 y›l› ortalar›nda yürürlü¤e konulan
4857 say›l› yeni ‹fl Kanunu’nun 30. maddesi metninde
de, sakat de¤il, özürlü sözcü¤üne yer verilmifltir.
Ülkemizde yürürlükte olan sakatlarla ilgili baz› hukuki
düzenlemelerde, “sakat” sözcü¤ü yerine “engelli” ya da
“özürlü” sözcüklerinin kullan›ld›¤› görülür. Bu nedenle,
getirilen yeni düzenlemeyle, mevzuat metinlerinde bir
ifade birli¤inin sa¤lan›lmas›n›n hedeflendi¤i düflünüle-
bilir. Ayr›ca, “sakat” sözcü¤ünün sözlüklerdeki anlam›
ve bu sözcü¤e yüklenilen olumsuzluklar nedeniyle de
“engelli”, “özürlü” gibi sözcüklerin, giderek daha çok
ye¤lenildi¤i görülmektedir. 
Ancak, “sakat” sözcü¤ünü kullanmaktan kaç›n›rken,
terminolojik bir yanl›fll›¤a da düflülmemesi gerekir.
fiöyle ki; “engelli” (handicapped) sözcü¤ü yaln›zca sa-
katlar› ifade etmez. Baz› özellikleri ya da toplumun ya-
p›s› ile koflullar› nedeniyle engelleri bulunan kesimlerin
tümünü kapsar. Bu yüzden “engelli” sözcü¤ü, “sakat”
sözcü¤üne göre çok daha genifl bir anlam tafl›r. Örne-
¤in, bu üniteye konu olan eski hükümlüler de engelli

say›l›rlar.
“Sakat” sözcü¤ü yerine, “özürlü” sözcü¤ünün kullan›la-
bilirli¤i de tart›fl›labilir. Çünkü; bir gözün görmemesi,
belirli bir oranda iflitme kayb›, tek aya¤›n yürürken ak-
samas› örneklerinde oldu¤u gibi baz› sakatl›klar kiflinin
yeteneklerini belirli bir oranda azalt›r. Ancak, onlar› bu
yeteneklerden tümü ile yoksun k›lmaz. Bu kifliler gör-

me özürlü, iflitme özürlü, yürüme özürlü olarak kabul
edilebilir. Oysa ki baz› sakatl›klar, kiflinin yeteneklerini
tümü ile ortadan kald›r›r. Böyle bir durumda, sözgeli-
mi; hiç göremeyen, hiç duyamayan ya da yürüyeme-

yen kifliler (disabled), “özürlü” (impaired) olarak nite-
lendirilemez. Bu nedenle, “özürlü” sözcü¤ünün sakat-
l›klar› nedeniyle yetenekleri belirli bir oranda azalm›fl
kiflileri ifade etmek için kullan›lmas›n›n daha uygun
olaca¤›n› düflünüyoruz.

Ülkemizde sakatlar›n içinde bulundu¤u güç koflullar,
toplumsal statü ve konumlar›na da yans›maktad›r. Bu
nedenle sakat sözcü¤ünü kullanmaktan kaç›nman›n ör-
tülü nedeni, onlar› incitmemektir. Ancak böyle bir kay-
g›yla, sakat sözcü¤ü yerine yeni sözcükler bulup, kul-
lanmak sakatlar›n toplumsal statülerine ve konumlar›-
na yüklenmifl olan olumsuzluklar› gidermez. Çünkü;
e¤er toplumsal yaflam içinde sakatlar yeteri ve gere¤in-
ce korunulam›yorsa, onlar için k›r›c› olmayaca¤›n› dü-
flündü¤ümüz sözçüklerin anlamlar› da zaman içinde
olumsuzlaflacakt›r.

Kaynak: Ünite yazar›n›n kiflisel düflüncelerini yans›tan
yukar›daki metin, Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Bafl-
kanl›¤› taraf›ndan 28. 04. 2001 günü Bolu’da düzenle-
nen bir uzmanl›k e¤itimi seminerde dile getirilmifltir. 

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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Kota Oranlar›n›n Yükseltilmesi, Ülkemizde Daha

Çok Sakat›n ve Eski Hükümlünün ‹stihdam

Edilebilmesine Yard›mc› Olabilir mi?

Ülkemizde sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam
edilebilmelerinde kota yönteminden yararlan›lmakta-
d›r. Ancak; bu konudaki say›sal veriler ve yap›lm›fl olan
çal›flmalardan edinilen bilgiler, kota yönteminin uygu-
lanmas›nda somut bir baflar›n›n kazan›lamad›¤›n› gös-
termektedir. Türkiye’de sakatlarn ve eski hükümlülerin
istihdam edilebilme oranlar› çok düflüktür. Örne¤in; sa-
katlar›n sivil aktif nüfusa kat›lma oranlar›n›n %05 civa-
r›nda oldu¤u san›lmaktad›r. Bu nedenle; hem kota yö-
temi uygulamalar›ndaki baflar›s›zl›¤›n ve hem de bu tek-
ni¤in sakatlar›n korunulmas›na yönelik politikalar için-
deki yerinin sorgulanmas› gerekir. Bu konuda yap›la-
cak sa¤l›kl› bir de¤erlendirme, yaln›zca kota sisteminin
gelifltirilmesine de¤il, ülkemizde sakatlar›n daha iyi ko-
runulabilmesine yard›mc› olacak politikalar›n üretilebil-
mesine de katk› sa¤layacakt›r.
Ülkemizde sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam so-
runlar›, daha çok hukuki bir zemine tafl›narak tart›fl›l-
maktad›r. Bu düflünceler, yasama ve yürütme organ› ta-
raf›ndan da benimsenmifltir. Nitekim, yürürlü¤e konu-
lan mevzuat ve mevzuat hükümlerinde yap›lan de¤iflik-
liklere bak›lacak olursa; ülkemizde kota sisteminin son
30 y›ldan bu yana 4 yasa, 1 kanun hükmünde kararna-
me, 1 yasa de¤iflikli¤i, 1 yönetmelik, 1 yönetmelik de-
¤iflikli¤i, 1 tüzük ve 1 tüzük de¤iflikli¤ine konu oldu¤u
görülür. Mevzuat hükümleri üzerinde bu denli s›kça ve
çokça yap›lan de¤ifliklikler, hem sorunun varl›¤›n› ve
hem de çözümü do¤rultusunda hukuki düzenlemelere
yüklenen önemi göstermektedir. Konunun, hiç kuflku-
suz hukuki boyutlar› vard›r. Ancak kan›m›zca bu alan-
da karfl›lafl›lan sorunlar, daha çok konuya iliflkin sosyal
politikalar›n ilke ve kurallar›n›n yeterince iyi kavran›la-
mamas›ndan ya da gere¤ince önemsenmemesinden
kaynaklanmaktad›r. 
Ülkemizde süregiden ekonomi politikalar› ile istihdam
yap›s›ndaki yetersizlikler, sakatlar›n ve eski hükümlü-
lerin istihdam edilebilece¤i bir ortam›n oluflmas›n› bü-
yük ölçüde engellemektedir. Bu olumsuz etkenler bir
yana b›rak›lacak olsa bile, kota uygulamalar›nda bafla-
r›s›z kal›nmas›nda, sakatlar›n ve eski hükümlülerin ifle
yerlefltirlmeden önce yeteri ve gere¤ince korunulama-
mas›n›n da pay› vard›r.

Bu alandaki bilgi ve bulgular, Türkiye’de sakatlar›n ve
eski hükümlülerin yaln›zca bu yöntemden yararlana-
rak istihdam edilemeyeceklerini ortaya koymaktad›r.
Oysa ki, günümüze dek bu alanda yap›lan tüm huku-
ki düzenlemeler, neredeyse tümü ile kota sistemi üze-
rinde odaklaflm›fl ve daha çok da iflveren yükümlülük-
leri üzerinde yap›land›r›lm›flt›r. Sakatlar›n ve eski hü-
kümlülerin ifle yerlefltirilmelerinde yaralan›labilecek
baflka yol ve yöntemler önemsenmeyerek, neredeyse
yok say›lm›flt›r. 
Ülkemizde sakatlar›n ve eski hükümlülerin istihdam
edilebilme oranlar› çok düflük oldu¤u için, bu alanda
yararlanabilecek baflka yöntemlerin hukuki altyap›lar›
gecikilmeksizin haz›rlanarak yürürlü¤e konulmal›d›r.
‹flverenlerin yan›s›ra; kamu kurumlar› ile yerel yönetim-
lerin ve gönüllü kurulufllar›n da bu alanda görmezlik-
ten gelemeyecekleri sorumluluklar› vard›r.
Bu nedenle de; yasalarla getirilen kota oranlar›n›n uy-
gulanabilmesinde karfl›lafl›lan güçlükler afl›lamam›flken,
bu oranlar yükseltilerek ülkemizde sakatlar›n istihdam
edilebilece¤ini ummak kan›m›zca afl›r› bir iyimserlik
olur.

Kaynak: Yukar›daki metin, Altan’›n (1998, s: 25-35)
“KOTA Tekni¤i ve Kota Oranlar›n›n Yükseltilmesi Ül-
kemizde Daha Çok Sakat›n ‹stihdam Edilebilmesine
Yard›mc› Olabilir mi? adl› makalesinden al›nm›flt›r.

Okuma Parças›
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1. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakatla-

r›n ve Eski Hükümlülerin Korunmalar›na Yö-

nelik Politikalar›n Temelinde Bulunan Neden-

ler” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.
2. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakat-

lar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmalar›na Yö-

nelik Politikalar›n Tarihsel Geliflimi” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakat-

lar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmeden

Önce Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgi-
lerden yararlan›n.

4. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Eski

Hükümlü” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

5. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakat-

lar›n ve Eski Hükümlülerin Korunmalar›n› Ön-

gören Sosyal Politikalar›n Kaynaklar›” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

6. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakat-

lar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirilmeden

Önce Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgi-
lerden yararlan›n.

7.d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sa-

katlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltiril-

mede Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

8. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sa-

katlar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltiril-

mede Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

9. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Sakat-

lar›n ve Eski Hükümlülerin ‹fle Yerlefltirildikten

sonra korunmalar›” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n

10. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “okuma

parças›” metninde verilen bilgilerden yararlan›n.

S›ra Sizde 1

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre; sürekli ve ge-
çici a¤›r hapis, hapis, hafif hapis ve sürgün hürriyeti
ba¤lay›c› cezalard›r.

S›ra Sizde 2

Kan›m›zca kullan›lamaz. Bu sorunun yan›t›n›, ünite met-
ni sonunda “Yaflam›n ‹çinden” bafll›¤› alt›nda yap›lan
aç›klamalardan yararlanarak sorgulay›n.

S›ra Sizde 3

Birleflmifl Milletler, her y›l 3 Aral›k gününü “Dünya Sa-
katlar Günü” günü olarak kabul etmifltir. Ayn› örgütün
daha önceden getirdi¤i bir öneri do¤rultusunda, ülke-
mizde 10 May›s günleri sakatlar günü olarak kutlan-
makta ve bu günü izleyen hafta boyunca sakatlarla ilgi-
li çeflitli etkinlikler düzenlenmektedir.

S›ra Sizde 4

Sözgelimi; flans oyunlar›n›n bayilikleri, belediyelerin
sat›fl kulubeleri, telefon santralleri ile her tür gifle ve da-
n›flma bankolar›nda sürdürülen ifller sakatlar ve eski
hükümlüler için ayr›labilir.

S›ra Sizde 5

Çünkü, sosyal güvenlik sistemleri, karfl›laflabilecekleri
tüm risklere karfl› kapsad›¤› bireyleri korumakla görev-
li ve yükümlüdür. Sürekli bir gelir niteli¤inde sakatlara
sa¤lanan yard›mlar ekonomik yönden verimli de¤ildir.
Bu harcamalar, sakatlar›n ifle girebilmelerinde yararla-
n›lan baz› yöntemlerin finansman›nda kullan›larak, hem
ekonomik ve hemde sosyal aç›dan daha büyük yararla-
r› beraberinde tafl›yabilir.

S›ra Sizde 6

Sakatlar ile eski hükümlülerin ifle yerlefltirilmeden önce
korunma alanlar›, e¤itim ve rehabilitasyon hizmetleri-
nin türü yönünden birbirinden ayr›l›r. Eski hükümlüle-
rin koruma sürecinin bu aflamas›nda, temel ve mesleki
e¤itim ile sosyal rehabilitasyon hizmetlerden yararlan-
d›r›lmalar› gerekir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Kad›nlar›n Çal›flma
Yaflam›nda 
Korunmas›

Kad›nlar, farkl› yaklafl›mlarla çeflitli sosyal bilim dallar›na konu olur. Özellikle gü-
nümüzde, kad›n konusunu çeflitli yönleriyle ele alarak inceleyen kuramsal ve uy-
gulamal› pek çok çal›flmayla karfl›lafl›lmaktad›r. 

Kad›n›n toplumsal yaflam ile ifl iliflkileri ve çal›flma yaflam›nda korunmas› ara-
s›nda yak›n bir iliflki bulunur. Çünkü kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda korunabilme-
leri büyük ölçüde çal›flma yaflam› d›fl›nda, efldeyiflle toplumsal yaflam içinde koru-
nabilmelerine ba¤l›d›r. Bu nedenle de her iki korunma alan›n birbirinden soyutla-
nabilmesi güçtür. Ancak, konunun bu denli genifl bir çerçevede ele al›narak bir
ünite metnine s›¤d›r›labilmesi de olanaks›zd›r. Bu yüzden bu etkileflimin varl›¤› ile
önemine de¤inmekle yetinerek, konuyu bu kitaba genelde egemen olan bir anlay›fl
çerçevesinde, daha çok ifl iliflkileri ve yaflam› yörüngesinde ele alarak iflleyece¤iz.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›kan sonra, afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Kad›nlar›n korunmas›na yönelik sosyal politikalar, tarihsel geliflim süreci
içinde nas›l oluflup, geliflmifltir?
Çal›flma yaflam›nda kad›nlar hangi nedenlerle korunurlar?
Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda korunmas›n› öngören sosyal politikalar han-
gi hukuki dayanaklara sahiptir?
Sosyal politikalar, kad›nlar›n çal›flma yaflam›n›n hangi alanlar›nda, hangi
yön ve biçimde korunmas›n› öngörür?

N
N
N
N

11



• KADINlARIN ÇALIfiMA YAfiAMINA G‹R‹fi‹ VE KORUNMALARINA YÖNEL‹K
POL‹T‹KALARIN TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹

• KADINLARI KORUMA DÜfiÜNCES‹N‹N TEMEL‹NDE BULUNAN NEDENLER
• Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Yer Almas›n›n Ekonomik Yararlar›
• Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Yer Almas›n›n Sosyal ve Kültürel Yararlar›
• Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Karfl›laflabilecekleri Engelleri

Aflabilmelerine Yard›mc› Olmak 
• Kad›nlar›n Çal›flma Haklar›n› Korumak

• KADINLARIN ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMASINI ÖNGÖREN SOSYAL
POL‹T‹KALARIN KAYNAKLARI

• KADINLARIN ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMA ALANI
• Kad›nlar›n Genel Olarak Korunmas›
• Kad›nlar›n Anal›k Durumunda Korunmas›
• Kad›nlar›n Cinsiyet Temelli Ayr›mc›l›¤a Karfl› Korunmas›

Örnek Olay

Kad›n›n Ayak Sesleri
Cumhuriyetin simge isimleri Sabiha Gökçen ve Halide Edip Ad›var belgesellerle ya-
flat›l›rken bugünün Türk kad›nlar› her yaflta, her alanda söz sahibi.

Kad›nlar›n erkeklerle eflit haklara sahip olma yolunda verdi¤i savafl›n temsili
bafllang›c› 8 Mart 1857. Amerika’n›n New York kentinde tekstil sektöründe çal›flan
yüzlerce kad›n›n düflük ücretlerini, uzun çal›flma saatlerini ve insanl›k d›fl› çal›fl-
ma koflullar›n› protesto etmek için grevler yapmas› kad›nlar gününün temelini at-
t›. 8 Mart, 1975 y›l›nda da Birleflmifl Milletler taraf›ndan Dünya Kad›nlar Günü
olarak kabul edildi. Kad›nlar Günü Türkiye’de de her y›l çeflitli etkinlikler, panel-
ler ve konserlerle kutlan›yor. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda modern türk kad›n›n›
temsil eden ünlü edebiyatç› Halide Edip Ad›var ve dünyan›n ilk kad›n savafl pilo-
tu Sabiha Gökçen’in hayat hikayelerini anlatan belgeseller dönemin kad›n›n›n
azmini ortaya koyarken, günümüz kad›nlar›na umut afl›l›yor.

216 Sosyal  Pol i t ika

Anahtar Kavramlar
• Kad›n›n Korunmas›
• Çal›flan Kad›nlar
• Kad›n ‹flçiler

• Cinsel Kökenli Ayr›mc›l›k
• Cinsiyetler Aras›nda Eflit

Davranma

‹çindekiler

8 Mart 2003, Cumartesi



KADINLARIN ÇALIfiMA YAfiAMINA G‹R‹fi‹ VE
KORUNMALARINA YÖNEL‹K POL‹T‹KALARIN
TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Kad›nlar, tarihin her döneminde ve dünyan›n her yöresinde, de¤iflik biçim ve sta-
tülerle ekonomik faaliyetlerde bulunarak çal›flma yaflam› içinde yer alm›fllard›r. An-
cak, iflçi olarak çal›flma yaflam›nda Sanayi Devrimi ile birlikte yer almaya bafllam›fl-
lard›r. Sosyal politikalar›n dünyadaki tarihsel gelifliminin ele al›narak ifllenildi¤i 3.
ünite metninde, iflgücün demografik yap›s›nda gözlenen bu de¤iflimin nedenleri
üzerinde durularak, size aç›klanm›flt›. Sanayi Devrimi’nin yaflan›ld›¤› y›llarda ka-
d›nlar›n fabrikalarda yayg›n ve yo¤un biçimde, olumsuz koflullar alt›nda çal›t›r›l-
malar› ulusal sosyal politikalara öncelikle konu olmalar›na da yol açm›flt›. Böyle-
ce, çal›flma yaflam›n› kad›n iflçiler yönünden özel olarak düzenleyen ilk hukuk ku-
rallar› yarat›larak önce ‹ngiltere’de 19. yüzy›l ortalar›nda, daha sonra da Bat› Av-
rupa ülkelerinde art arda yürürlü¤e konulmufltur. 

Önceleri kad›nlar›n, daha çok biyolojik özellikleri göz önünde tutularak çal›fl-
ma yaflam›nda özel olarak korunmalar› öngörülmüfltür. ‹fl Hukuku’nun genel nite-
likteki koruyucu hükümlerinden yararlanan kad›nlara, yürürlü¤e konulan buyuru-
cu nitelikteki hukuk kurallar› ile özel bir koruma rejimi de yarat›lm›flt›r. Yine ön-
ceki ünite metinlerinde verilen bilgilerden hat›rlanabilece¤i gibi, kad›nlar›n maden
ocaklar›nda, gece dönemlerinde çal›flt›r›lmalar› engellenmifl, ifl süreleri s›n›rland›-
r›lm›flt›r. Bu düzenlemelerle kad›n iflçilere hakl› (meflru) olarak nitelendirilebilecek
hukuki bir ayr›cal›k getirilmifltir. 

Sanayi Devrimi’nin daha sonra yafland›¤› ülkelerde de, kad›n iflçilerin çal›flma
yaflam›nda ayn› nedenlerle, ayn› alanlarda benzer yön ve biçimde konunmas›na
çal›fl›lm›flt›r. 

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda anal›k durumlar› nedeniyle korunmalar›na yö-
nelik sosyal politikalar ve bu politikalara ifllerlik kazand›ran hukuki düzenleme-
ler ise daha sonra, 19. yüzy›l›n son ceyre¤inde uygulamaya konulabilmifltir. Ön-
ce Almanya’da sosyal sigortalar kapsam›nda Anal›k Sigortas›, ard›ndan da ‹sviç-
re’de anal›k durumlar› nedeniyle kad›n iflçilere yönelik izin düzenlemelerine ifl-
lerlik kazand›r›lm›flt›r. Bu yöndeki politikalar›n, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yayg›n-
laflt›¤› görülür.

Ancak; kad›nlar›n biyolojik ve genetik özellikleri gözönünde tutularak üretilen
politikalar ve bu politikalar do¤rultusunda yürürlü¤e konulan özel hukuki düzen-
lemeler, ifl iliflkileri ve yaflam› ile s›n›rl› bir uygulanma olana¤›na sahipti. Bir bafl-
ka yönden, cinsler aras›nda sa¤lan›lmak istenilen eflitlik hedefine, kad›nlar›n salt
biyolojik ve genetik özellikleri nedeniyle korunmalar› yoluyla var›lamayaca¤› za-
manla anlafl›lm›flt›. Bu nedenle koruma kapsam›n› geniflletebilmenin yollar› ve
yöntemleri tart›fl›larak, yeniden sorgulanmaya baflland›. Bu aflamada ise, kad›n ve
erkek aras›nda hemen hemen her alanda gözlenen eflitsizli¤i ortadan kald›rabil-
mek yeni bir hedef olarak seçildi. Böylece hukuk sistemlerinin kad›n ve erkek ara-
s›nda mutlak eflitli¤i sa¤layabilecek biçimde yeniden yap›lanmas›na yönelik poli-
tikalara yönelindi. Bu çerçevede kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nm›fl, aile
ve miras hukuku erkek ve kad›n ayr›mc›l›¤› gözeten hükümlerden ar›nd›r›lm›flt›r.
Bu kazan›mlar, kad›nlar›n hem çal›flma yaflam›na girebilmelerini kolaylaflt›rm›fl,
hem de toplumsal yaflam içindeki konumlar›n› güçlendirmifltir. 
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Ayr›ca; üretim sürecini basitlefltiren teknolojik geliflmelerin, çal›flma yaflam›n-
da giderek ço¤almalar›n›n, aralar›nda gelifltirdikleri güçlü dayan›flma (solidarite)
duygusu ile bafllatt›klar› mücadelelerin, hizmet kesiminin büyümesinin, ev hiz-
metlerini kolaylaflt›ran bulufllar›n (domestic revulation), 1 ve 2. Dünya Savaflla-
r›’nda hemen her alanda silah alt›nda bulunan erkek iflgücünün yerini almalar›-
n›n, demokratik yönetimlerde bir bask› gücü haline gelmeleri ve seçmen olarak
önem kazanmalar›n da bu politikalar›n yayg›nl›k ve ivme kazanmas›nda hiç kufl-
kusuz pay› olmufltur.

20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda gözlenen teknik, ekonomik, demografik, hukuki, kül-
türel ve siyasal nitelikteki bu oluflum ve de¤iflimler, kad›nlar›n korunmalar›na yö-
nelik sosyal politikalara yanl›zca farkl› içerikler de¤il, uluslararas› boyutlar da ka-
zand›rm›flt›r.

Çal›flma yaflam›n›n kad›nlar yönünden özel olarak düzenlenmesi ve cinsiyet-
ler aras›nda hukuki eflitli¤in sa¤lan›lmas›, kad›nlara yönelik aç›k (dolays›z) ayr›m-
c›l›¤›n ortadan kald›r›labilmesinde belki yeterli olmufltur. Ancak, cinsel kökenli ay-
r›mc›l›¤›n büyük bölümünü oluflturan örtülü (kapal›, dolayl›) ayr›mc› uygulamala-
r›n bu yön ve biçimdeki politikalarla giderilemeyece¤i yaflan›lan deneyimlerle za-
manla görülmüfltür. Böylece “olumlu ayr›mc›l›k” (affirmative action) olarak adlan-
d›r›lan yeni ve önceki aflamalardakilere göre daha radikal araçlar› içeren sosyal po-
litikalara yönelinmifltir. Bu konu üzerinde, yine bu ünite kapsam›nda ve ancak bir
baflka bafll›k alt›nda daha sonra durulacakt›r.
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Yaflad›¤›m›z dönemde, kad›nlar›n çal›flma yaflam› içindeki yerleri ile sanayilefl-
me olgusu aras›nda bir iliflkinin var oldu¤u gözlenmektedir. Ülkeler sanayilefltikçe,
çal›flma yaflam› içinde yer alan kad›nlar›n say›lar› da ço¤almaktad›r. Örne¤in; ücret
ve maafl geliri ile çal›flanlar içinde kad›nlar›n oran›; ‹sveç, Norveç, Danimarka, Fin-
landiya gibi ‹skandinav ülkelerinde ortalama %44, ABD, Japonya, Federal Alman-
ya, Rusya, Kanada gibi sanayileflmifl ülkelerde ise %40’lardad›r. Bu oranlar kollek-
tivist ya da sosyalist ekonomik sistemleri benimseyen ülkelerde daha da yüksektir.
Bulgaristan, Çekoslavakya, Polonya, Rusya gibi Do¤u Avrupa ülkelerinde kad›nlar
çal›flan nüfusun yaklafl›k %45’ ini oluflturmaktad›r.

Ülkemizde ise kad›nlar, ilk sanayileflme hareketlerinin yaflan›ld›¤› 19. yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren çal›flma yaflam›nda yer almaya bafllam›flt›r. Önceleri hal›, ki-
lim, kumafl dokuma, iplik bükme, nak›fl, örme gibi ifllerde daha çok gayrimüslüm
kad›n iflgücünden yararlan›lm›flt›r. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ise askeri dikimevlerin-
de, kundura fabrikalar›nda, hal›, bez, ipek, kumafl dokuma, deri iflleme ve cam sa-
nayiinde Müslüman Türk kad›nlar› iflçi olarak çal›flma yaflam›na girmifltir (Altan,
1980, s: 46). 

219Ünite  11 - Kad›nlar ›n  Çal ›flma Yaflam›nda Korunmas›

Aç›k Ayr›mc›l›¤›n

Engellenmesi

Hukuk kurallar›n›n

kad›n-erkek

aras›nda eflitli¤i

sa¤layabilecek yön

ve biçimde

yap›land›r›lmas›

Örtülü Ayr›mc›l›-

¤›n Engellenmesi

Hukuki eflitli¤in

kad›nlardan yana

bozularak yeniden

düzenlenmesi

Çal›flma

yaflam›n›n

kad›nlar›n

genetik

özellikleri 

gözönünde

tutularak hukuk

kurallar›yla 

özel olarak

düzenlenmesi

Çal›flma

yaflam›n›n

kad›nlar›n 

biyolojik

özellikleri

gözönünde

tutularak hukuk

kurallar›yla 

özel olarak 

düzenlenmesi

fiekil 11.1

Kad›nlar›n
Korunmalar›na
Yönelik Sosyal
Geliflme Süreci 

Resim 11.2

Bursa’da ‹pek
Fabrikas› 1875,
Tarih Vakf› Bilgi
Belge Merkezi
Arflivi



Ülkemizde kad›n iflgücü, tar›m kesiminde yayg›n ve yo¤un biçimde sürekli yer
alm›flt›r. Ancak ‹mparatorlu¤un; bir yönden sanayiin geliflip, yayg›nlaflabilmesine
engelleyen ekonomik ve teknik, bir baflka yönden kad›nlar›n aile ve toplum için-
deki konumlar›n› biçimlendiren sosyo-kültürel koflullar›, çal›flma yaflam›nda yay-
g›n biçimde yer alabilmelerini geciktirmifltir.

Cumhuriyet döneminde ulusal sanayii kurup, gelifltirilme çabalar›, erkek nüfu-
sun art arda yaflan›lan savafllardan sonra azalmas› ve a¤›r ekonomik koflullar, ka-
d›nlar›n çal›flma yaflam›nda giderek ço¤alan biçimde yer almas›na yol açm›flt›r. Ka-
d›n-erkek eflitli¤i do¤rultusundaki reformlarla yarat›lan hukuki ortam›n da yard›-
m›yla kad›nlar›n sosyal konumlar› yavafl da olsa de¤iflerek, güçlenmeye bafllam›fl-
t›r. Sosyal politikalar›n Türkiye’de ki tarihsel gelifliminin ele al›narak ifllenildi¤i 4.
ünite metninde ayr›nt›l› olarak ifade edildi¤i üzere, kad›nlar ulusal sosyal politika-
lara ilk kez Cumhuriyet Dönemi’nde konu olmufllard›r. 

Bu kazan›mlar için kad›nlar›n Bat›’da oldu¤u gibi bir bask› gücü oluflturup, mü-
cadele verdikleri söylenemez. Bu alanda ve yönde politikalar oluflturulurken, ül-
kenin daha çok sosyo-ekonomik koflullar› gözönünde tutulmufl ve sanayileflen Ba-
t› Avrupa ülkelerinde kazan›lan deneyimlerden esinlenmifltir.

1950’li y›llarda h›zlanan ve alanlar› geniflleyen sanayileflme, aileleri birden çok
üyesi ile çal›flmak zorunda b›rakan ekonomi politikalar›, kentleflme olgusu ve yay-
g›nlaflan kay›t d›fl› istihdam özellikle iflçi statüsü alt›nda çal›flan kad›nlar›n ço¤alma-
s›na yol açm›flt›r.

Kad›n iflçilerin dünyada ve Türkiye’de çal›flma yaflam›nda yer al›fl›n›n tarihsel geliflimi konu-
sunda daha ayr›nt›l› bilgiler edinmek için Altan’›n, Kad›n ‹flçiler ve Türkiye’de Kad›n ‹flçi-
lerin 1475 Say›l› ‹fl Kanunu ‹le Korunmas› (1980) adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

Elimizdeki kaynaklar, Türkiye’de kad›nlar›n; daha çok ekonomik nedenlerle,
genç yafllarda ve özellikle ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana gibi endüstrinin ve
bürokrasinin yo¤unluk kazand›¤› büyük kentlerde, kalifiyelik gerektirmeyen, iflgü-
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cünün bollu¤una ve ucuzlu¤una dayal› ifllerde istihdam edildiklerini göstermek-
tedir. Yine elimizdeki bilgiler, kad›nlar›n sürekli göçlerle beslenen kentlerde, bü-
yük ölçüde kay›t d›fl› çal›flt›klar›n› ortaya koymaktad›r (Altan, 1980, s: 72, 110). 454
kay›tl› iflyerinde çal›flan 180.643 iflçiyi kapsayan bir çal›flmaya göre, çal›flanlar›n
%12.8’i kad›n, % 87.2’si erkektir (2001 Çal›flma…,s. 8). 

Tütün, g›da, dokuma, kimya gibi hafif imalat sanayii ile hizmet kesimi Türki-
ye’de kad›n iflçilerin en yo¤un bulundu¤u sanayi kollar›d›r. Ükemizde kamu gö-
revlilerinin ise yaklafl›k 1/4’ü kad›nd›r. Bu kapsamda; genel ve katma bütçeli ku-
rulufllarda kad›nlar, çal›flanlar›n 1/3’ünü, büro hizmetleri ve okullarda ise yaklafl›k
% 85’ ini oluflturmaktad›rlar (Altan, 1980, s: 106 vd.).

‹fl iliflkileri ve yaflam›n›n kad›nlar›n korunmas› amac› ile mevzuat hükümleriyle özel ola-
rak düzenlenmesi, kad›nlar ile erkekler aras›nda varolmas› gereken hukuki eflitlik ilkesi
ile çeliflir mi? 

KADINLARI KORUMA DÜfiÜNCES‹N‹N TEMEL‹NDE 
BULUNAN NEDENLER
Önce, kad›n iflgücünün sosyal politikalara neden konu oldu¤u sorusunu yan›tla-
maya çal›flal›m. Daha sonra da bu politikalar›n koruma alanlar› ve biçimi üzerin-
de dural›m. Böyle bir sistematik yap›lanmayla sosyal politikalar›n kad›n iflgücü-
nün korunmas›na iliflkin ilke ve kurallar›n›n daha da kolay kavranabilece¤ini dü-
flünüyoruz.

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda yer almalar› baz› olumsuzluklar› beraberinde ta-
fl›yabilir. fiöyleki, toplam istihdam içinde kad›n iflgücü pay›n›n ço¤al›fl›, daha çok
efl ve annenin çal›flma yaflam›nda yer almas› demektir. Bu durum; kad›n›n aile içi
üretim, bak›m, gözetim gibi alanlardaki katk›lar›n› bir ölçüde de olsa azalt›r. Çün-
kü aile hem üreten, hem de tüketen bir ekonomik birimdir. Teknolojik geliflmenin
düflük oldu¤u, iflgücünün büyük ölçüde yaflam için gerekli olan g›da maddelerinin
üretimi için u¤rafl verdi¤i geleneksel k›rsal toplumlarda, ailenin üretken yönü a¤›r
basar. Bu koflullar alt›nda, üretim sürecine tüm aile üyelerinin katk›da bulunmala-
r› toplumun sosyal ve ekonomik yararlar› ile hiç kuflkusuz örtüflür. Bu nedenle ka-
d›nlar›n çal›flma yaflam›na yönelmesi aile içi ekonomi ve ev hizmetlerinde ölçüle-
bilmesi güç de olsa ülke genelinde bir kayba yol aç›l›r.

Ancak, kad›nlar›n çal›flma yaflam› içinde yer almalar›n›n birey, aile ve ülke yö-
nünden ekonomik ve sosyal yararlar sa¤layabilece¤i de gözden ›rak tutulmamal›d›r.

Bu düflüncelerimizi ayr› bafll›klar alt›nda biraz daha ayr›nt›l› olarak ortaya koyal›m.

Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Yer Almas›n›n Ekonomik
Yararlar›
Kad›nlar›n çal›flma nedeni, sosyo kültürel bir gereksinimden kaynaklanabilece¤i
gibi, ekonomik nedenlere de dayal› olabilir. Çünkü, günümüzün ekonomik koflul-
lar›, ço¤u kez birden çok aile üyesinin çal›flmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Örne¤in,
baz› OECD ülkelerini kapsayan bir araflt›rma, kad›nlar›n yaklafl›k yar›s›n›n ekono-
mik nedenlerle çal›flma yaflam› içinde yer ald›klar›n› ortaya koymaktad›r. Benzer
bir araflt›rman›n sonuçlar› ise, temel ve mesleki e¤itim olanaklar›ndan yeterince ya-
rarlanamam›fl olan kad›nlar›n, daha çok ekonomik nedenlerle ve özellikle ileri tek-
nolojiye dayal› olmayan sanayi kollar›nda iflçi statüsüyle ya da kay›t d›fl› sektörler-
de istihdam edildiklerini göstermektedir. Kad›nlar›n çal›flarak elde ettikleri gelirler
ço¤u kez eflin, baban›n, ailenin gelirlerine eklenir. Bir baflka deyifl ile kad›n, çal›-
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flarak aile bütçesine katk› sa¤lar. Ailesinin refah düzeyini yükseltir. Bu yöndeki ka-
zan›mlar›n, aile üyelerinin beslenmelerinden, sa¤l›klar›na, e¤itimlerinden bar›nma
koflullar›na dek uzanan genifl bir alanda yans›malar› olaca¤› aç›kt›r.

Böyle bir de¤erlendirme yaparken; günümüzde dul, boflanm›fl, kocas›ndan ay-
r› yaflayan, evlenmemifl, iflsiz oldu¤u için ya da sa¤l›k sorunlar› nedeniyle eflleri
çal›flamayan kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda yer alarak, gelir elde etmelerinin ne
kadar önemli oldu¤unu da unutmamak gerekir. 

Konunun ekonomik yönden makro boyutlar› da bulunur. fiöyleki; bir ülkede
çal›flabilir tüm nüfusun ulusal gelirin oluflumuna katk›da bulunmas› beklenilir. An-
cak bu yolla ülke kaynaklar› en tutumlu biçimde kullan›lm›fl, ulusal gelir, efldeyifl-
le toplumun refah düzeyi olabildi¤ince yükselmifl olur. Bu nedenle kad›n-erkek
çal›flabilir tüm nüfusun istihdam edilebilmesi, bir ülkenin ekonomik geliflmifllik dü-
zeyinin de bir göstergesidir. Bu yaklafl›mla kad›n iflgücü ekonomik bir de¤er kaza-
n›r. Kad›n iflgücünden ülke ekonomisi için yeterince yararlan›lamamas›, özellikle
geliflmekte olan ülkelerde hem ekonomik ve hem de sosyal göstergelere olumsuz
yönde yans›r. ‹sveç’ te yap›lm›fl olan bir araflt›rma sonuçlar›; tüm kad›n iflgücünün
çal›flma yaflam›nda yer almas› halinde ülkenin ulusal gelirinin %25 oran›nda ço¤a-
laca¤›, kad›nlar›n toplumsal yaflamda karfl›laflt›klar› engellerin giderilebilmesi ha-
linde ise, bu oran›n %50’ye ulaflaca¤›n› göstermektedir (Altan, 1980, s: 81).

Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Yer Almas›n›n Sosyal ve
Kültürel Yararlar›
Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda yer almak istemesi toplumsal yaflama kat›lmak, ba-
flar› kazanarak mutlu olmak, kiflili¤ini, kendine olan güvenini gelifltirmek, bofl za-
manlar› de¤erlendirmek gibi sosyo-kültürel bir nedene de dayal› olabilir. Bu yolla
kad›nlar ekonomik özgürlüklerine kavuflur. Çal›flma yaflam› içindeki yerlerinin ge-
liflmesine, karfl› karfl›ya bulunduklar› sosyo-kültürel kökenli engelleri aflabilmeleri-
ne yard›mc› olur.

Yine yap›lm›fl olan baz› araflt›rmalardan, e¤itim düzeyi yükseldikçe kad›n›n da-
ha çok sosyal ve kültürel nedenlerle çal›flma yaflam› içinde yer ald›¤›n› ö¤reniyo-
ruz. Haz›rlan›p, bilinçlendikleri e¤itim sürecinin ard›ndan kad›nlar, mesleklerini
a¤›rl›kl› olarak hizmet kesiminde sürdürmektedir. 

Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Karfl›laflabilecekleri
Engelleri Aflabilmelerine Yard›mc› Olmak 
Kad›nlar›n korunmalar›n› öngören sosyal politikalar›n temelinde, çal›flma yaflam›-
na girebilmede, çal›flt›klar› ifli ellerinde tutabilme ve ifllerinde ilerleyebilmede karfl›-
laflabilecekleri engelleri aflabilmelerine yard›mc› olmak düflüncesi de yer al›r. An-
cak, bu düflünceye anlam kazand›rabilmek için önce, kad›nlar›n hangi engellerle
karfl› karfl›ya bulunduklar› sorusunun yan›tlar›n› vermek gerekir.

Kad›nlar›n Biyolojik Özellikleri
Kad›nlar›n baz› biyolojik özellikleri erkeklerden farkl›d›r. Kad›nlar, fiziksel güç ve
üstünlü¤e dayal› ifllerde erkeklere göre daha dayan›ks›zd›r. Örne¤in, yine OECD
taraf›ndan yap›lm›fl olan bir araflt›rma, kad›n›n fiziksel ifl görme kapasitesinin, er-
ke¤e göre ortalama yaklafl›k %30 oran›nda daha az oldu¤unu göstermektedir (Al-
tan, 1980, s: 83). Sürekli ve h›zl› teknolojik geliflmelerin, günümüzde üretim süre-
cini büyük ölçüde basitlefltirdi¤i do¤rudur. Ancak düflünülecek olursa; itme, çek-
me, kald›rma, çevirme, tafl›ma, bükme gibi bedensel güç gerektiren eylemlere da-
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yal› pek çok iflin, günümüzde de varl›¤›n› sürdürdü¤ü görülür. Özellikle üretim
sektöründe, iflçi statüsü alt›nda çal›flanlarca sürdürülen ifller böyle bir özellik tafl›r.

Kad›nlarla erkeklerin psikolojik yap›lar› aras›nda da farkl›l›klar vard›r. Çok h›z-
l›, tempolu, gürültülü, tekdüze çal›flmalar›n beraberinde getirdi¤i yorgunluklar ka-
d›nlar› daha çok y›prat›r, psikolojik yap›lar›n› daha kolay ve derinden etkiler. Bu
nedenlerle çal›flma yaflam›n›n, kad›nlar›n biyolojik özellikleri gözönünde tutularak
özel olarak düzenlenmesi gerekir.

Kad›nlar›n Genetik Özellikleri
Kad›n ile erkeklerin genetik özellikleri aras›nda da farkl›l›klar vard›r.

Kad›nlara özgü dönemsel rahats›zl›klar, gebelik, do¤um ve emzirme dönemle-
rini kapsayan anal›k durumu kad›nlar›n çal›flma yaflam›n› do¤rudan etkiler. Bu dö-
nemlerde verimlilikleri azalabilir. ‹fle devamlar›nda kesintiler olabilir. Bazen çal›fl-
ma yaflam›n›n ola¤an koflullar› bile, kad›n›n ve do¤acak çocu¤unun sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i yönünden sak›ncalar oluflturabilir. Emzikli ve çocuklu kad›nlar›n, erkekler-
le ve hatta anal›k durumu söz konusu olmayan kad›nlarla ayn› iflyerinde, ayn› ko-
flullar alt›nda çal›flabilmesi güçleflir. Bu nedenle çal›flma yaflam›n›n, kad›nlar›n ge-
netik özellikleri de gözönünde tutularak özel olarak düzenlenmesi gerekir.

Kad›nlar›n Sosyo-Kültürel Konumlar›
Kad›nlar›n sosyo-kültürel konumlar› nedeniyle de çal›flma yaflam› içinde özel ola-
rak korunmalar›na gereksinim duyulur. fiöyle ki; çocuklar›n bak›m›, yetifltirilmele-
ri, gözetimi, temizlik, ütü, yemek gibi ifllerin yap›lmas›nda hiç kuflkusuz tüm aile
üyelerinin ortak sorumluluklar› bulunur. Bu nedenle de ev ifllerinin aile üyeleri
aras›nda paylafl›lmas› gerekir. Ancak uygulamalara bak›ld›¤› zaman, kad›nlar›n ifl
pay›n›n pek çok toplumda erkeklerden daha çok oldu¤u gözlenir. Gelenekler, gö-
renekler, al›flkanl›klar, koflullanmalar gibi nedenlerle ailede bu ifller büyük ölçüde
kad›nlar taraf›ndan üstlenilmektedir. Nitekim; Finlandiya, ‹sveç, Belçika, Danimar-
ka, Polonya, Romanya, ABD ve Rusya gibi özellikleri birbirinden farkl› ülkeler ka-
t›nda sürdürülen bir araflt›rman›n sonuçlar›, oranlar› de¤iflse de kad›nlar›n ifl pay›-
n›n erke¤e göre daha yüksek oldu¤unu göstermektedir (Altan, 1980, s: 91). BM’in
Kad›nlar›n Statüsü Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan belgelerinde de bu de¤erlen-
dirme do¤rulanmaktad›r.

Çal›flmas› durumunda kad›n›n ev hizmetindeki pay›nda belki bir azalma ola-
cakt›r. Bu nedenle kad›n, ifl d›fl›nda kalan zaman›n› da ev ifllerine ay›rmak zorun-
da kal›r. Hem ifl, hem de ev de çal›flarak kad›n çifte ifl yükü tafl›r. Bu koflullar alt›n-
da çal›flma yaflam›nda kad›nlar, kendilerinden bu ba¤lamda daha avantajl› durum-
da olan erkeklerle rekabet ederler. Bu yüzden daha çok y›pran›p, daha az baflar›-
l› olurlar. Nitekim bu nedenle pek çok ülkede, özellikle evli ve küçük çocuklu ka-
d›nlar daha çok yar› zamanl› (part-time) ifllerde çal›flmay› ye¤lemektedir (Altan,
1980, s: 92). Örne¤in AB ülkelerinde, kad›nlar›n yaklafl›k %80’i yar› zamanl› ifller-
de istihdam edilmektedir (Altan, 1997, s: 174).

Ayr›ca, kad›nlar›n co¤rafi mobilitelerindeki (hareketlili¤indeki) s›n›rl›l›k, daha
iyi koflullar› olan bir baflka ifl bulabilme ya da ifllerini de¤ifltirebilme olanaklar›n› da
daralt›r. Çünkü co¤rafi aç›dan ço¤u kez evli kad›nlar efllerine, evli olmayan kad›n-
lar ise büyük ölçüde anne ve babalar›n›n yaflad›klar› yerlere ba¤l›d›rlar. Erkek ve
kad›nlar›n konumlar› aras›nda bu bak›mdan da bir farkl›l›k vard›r.
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Kad›nlar›n Cinsiyete Dayal› Ayr›mc› Davran›fllarla Karfl›laflabilmeleri
‹nsanlar aras›nda ›rk, renk, cinsiyet, dil, etnik köken gibi farkl›l›klar nedeniyle ay-
r›m gözetilmemesi, kiflilere eflit davran›lmas› gerekir. Bu anlay›fl günümüzde he-
men hemen tüm hukuk sistemlerince tan›narak, güvence alt›na al›nm›fl olmas›na
karfl›n, çeflitli alanlarda ayr›mc› uygulamalar›n örnekleri ile karfl›lafl›labilmektedir.
Çünkü ayr›mc› düflünce ve davran›fllar›n temelleri sosyal ve kültürel nedenlere
dayal›d›r. Bu nedenle, uygulamalar›n hukuki düzenlemelerle engellenebilmesi
güçtür. 

Hemen vurgulamak gerekir ki, ayr›mc› davran›fllarla yanl›zca kad›nlar karfl›lafl-
maz. Ancak cinsiyetler aras›nda eflit davranma, ayr›mc›l›k konusunun önemli alt
bafll›klar›ndan birisini oluflturur. Nitekim bu nedenle ayr›mc›l›k, günlük konuflma
ve yaz› dilinde ço¤u kez cinsiyet temelli ayr›mc›l›¤› ça¤r›flt›rmakta ve hatta nere-
deyse onunla efl anlaml› bir kavram olarak alg›lanmaktad›r.

Cinsiyet temelli ayr›mc› davran›fllar, kad›n ve erke¤in toplumsal konum ve rol-
lerinden kaynaklanmakta, kuflaktan kufla¤a kültürel koflulland›rma yolu ile aktar›l-
makta ve günümüzde de geçerlili¤ini sürdürmektedir.

Kad›nlar hukuk, siyaset, örgütlenme, e¤itim hizmetlerinden yararlanabilme gi-
bi alanlarda oldu¤u gibi, bir ifle girebilme, o ifli ellerinde tutabilme, ifllerinde iler-
leyebilme do¤rultusunda da ayr›mc› davran›fllarla karfl›laflabilmektedir. Örne¤in;
kad›nlar iflverenlerce ço¤u kez daha uysal görülerek düflük ücretlerle, uzun süre-
lerle çal›flt›r›lmaktad›r. Kolay yönetilir görülerek iflverenlerce kay›t d›fl› çal›flt›r›l›p,
en küçük bunal›mla karfl›lafl›ld›¤›nda hemen gözden ç›kar›labilmektedir. Ayr›mc›
davran›fllar çal›flma yaflam›nda kad›nlar›n ifllerinde ilerleyebilmeleri, mesleki e¤itim
olanak ve f›rsatlar›ndan yararlanabilmelerini engelleyebilmektedir. Pek çok ülkede
iflsizlik oranlar›n›n kad›nlar aras›nda daha yüksek olmas›, çal›flma yaflam›nda yer
alan kad›nlar›n alt kademelerde görev yapmalar› ve ortalama kalifyelik düzeyleri-
nin erkeklere göre daha düflük olmas› ayr›mc› davran›fllara ba¤lan›larak aç›klan-
maktad›r.

Cinsiyet temelli ayr›mc›l›k, meslek sahibi kad›nlar yönünden daha az geçerli ol-
du¤u düflüncesi tart›flmalara aç›k olmakla beraber do¤ru olabilir. Ancak tar›m ke-
siminde çal›flan, k›rsal kesimde yaflayan, temel ve mesleki e¤itim düzeyleri yeter-
siz kad›nlar ayr›mc›l›ktan daha çok etkilenirler. 

Kad›nlar›n Çal›flma Haklar›n› Korumak
Daha önce de defalarca yinelendi¤i üzere, çal›flmak insan›n temel ekonomik ve
sosyal haklar›ndan birisidir. Bu hak baflta ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi olmak
üzere, sosyal politikalar›n uluslararas› hemen hemen tüm kaynaklar›nda ve ulusal
mevzuat hükümlerinde vurgulanarak güvence alt›na al›nm›flt›r. 

Çal›flmak, kad›n-erkek toplumu oluflturan tüm bireylerin sahip olmalar› gere-
ken bir hakt›r. Bu hakka yanl›zca sahip olmada de¤il, kullan›labilmede de hiç bir
ayr›m›n gözetilmememesi gerekir. Bu hakk› kad›nlar yönünden güvence alt›na al-
mak ise hiç kuflkusuz devletin görevidir. Devlet, üretip yürürlü¤e koyaca¤› sosyal
politikalarla, kad›nlar›n da bu haktan yararlanabilmelerine olanak sa¤lar. Hat›rlan-
mas› gerekir ki, devletin bu alandaki yükümlülü¤ü, sosyal devlet ilkesini benimse-
mifl olmas›n›n da bir gere¤idir.

Kad›nlar›n kamusal yararlar gözetilerek korunmalar› do¤rultusunda devlet hiç
kuflkusuz sorumlu ve yükümlüdür. Ancak devlet; kad›nlar›n korunmas›n› öngören
hukuki düzenlemelerin yap›land›r›lmas› ve uygulanmas› d›fl›nda, konu ile ilgili eko-
nomi, sa¤l›k, sosyal güvenlik, e¤itim politikalar› çerçevesinde de sorumluluklar ta-
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fl›r. Ayr›ca, kad›n›n çal›flmas› aile üyeleri, iflverenler, çal›flma arkadafllar› ve son ba¤-
lamda toplumu oluflturan tüm bireyler taraf›ndan da benimsenip, desteklenmelidir.
Kamuoyu bilincinin bu yönde oluflmas›nda iflverenlerin, sendikalar›n, gönüllü ku-
rulufllar›n, medyan›n da görmezlikten gelemeyecekleri sorumluluklar› bulunur.

Sosyal politikalar, kad›nlar›n çal›flma hakk›na sahip k›l›n›p, bu hakk› kullanabil-
meleri için de korunmalar›n› öngörür.

KADINLARIN ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMASINI
ÖNGÖREN POL‹T‹KALARIN KAYNAKLARI
T.C. Anayasas›’n›n 50. maddesinde “Kimse…cinsiyetine ve gücüne uymayan ifller-
de çal›flt›r›lamaz…kad›nlar çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar”
hükmüne yer vermifltir. Ulusal sosyal politikam›z›n hukuki temelini oluflturan bu
hüküm, kad›nlar›n çal›flma koflullar›n›n biyolojik ve genetik özellikleri gözönünde
tutularak özel olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Nitekim, ülkemizde yürür-
lükte bulunan 4857 say›l› ‹fl Kanunu, Deniz ‹fl Kanunu, Bas›n ‹fl Kanunu ile bu
kanunlar›n uygulama alan›na girmeyen ifllerde çal›flanlar› kapsayan Umumi H›fz›-
s›hha Kanunu’nda çal›flma yaflam› Anayasa’n›n hükümleri do¤rultusunda kad›nlar
yönünden özel olarak düzenlenmifltir. 4857 say›l› ‹fl Kanunu ayr›ca, cinsiyet temel-
li ücret ayr›mc›l›¤›n› engelleyen hükümler de içerir. Ancak de¤inilen kanunlar›-
n›n uygulama alan› d›fl›nda b›rak›lan ifllerde, özellikle tar›m ve ev ifllerinde çal›-
flan kad›nlara yönelik hukuki düzenlemelerin yürürlükte olmamas›, ülkemizde ka-
d›nlar›n korunma alan›n› büyük ölçüde daraltmaktad›r. Kad›n iflgücünün kay›t d›-
fl› istihdam içindeki büyük pay›, bu ba¤lamda varolan olumsuzluklar› daha da ço-
¤altmaktad›r. Sosyal sigorta uygulamalar› kapsam›nda kalan kad›nlar ise, anal›k si-
gortas› kolundan sa¤lan›lan yard›mlardan yararlanmaktad›r.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde; kad›n kimli¤inin oluflumu, kad›n›n konumu, kad›n›n
çal›flma yaflam› ve siyasetteki yeri ve kad›n hareketleri konusunda daha ayr›nt›l› bilgiler
edinmek için Tarih Vakf›’n›n 75 Y›lda Kad›nlar ve Erkekler (1998) adl› kitab›ndan ya-
rarlanabilirsiniz.

Kad›nlar›n korunmas›, sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar› içinde de
önemli bir yer tutar. BM, UNESCO, AB, OECD gibi çeflitli uluslararas› kuruluflun
kararlar›, belgeleri ve pek çok ülkenin taraf oldu¤u sözleflmeleri kad›nlar›n korun-
mas›na yönelik ilkeler ve normlar içerir.

BM taraf›ndan kabul edilen “Kad›nlar›n Siyasi Haklar› Anlaflmas›” (1952), “Evli
Kad›nlar›n Tabiyeti Anlaflmas›” (1957), “Evlilik, Asgari Evlilik Yafl› ve Nikah Kay›t-
lar› Antlaflmas›” (1962 ve 1965), UNESCO taraf›ndan kabul edilen “E¤itimde Kad›n-
Erkek Ayr›m›n›n Kald›r›lmas› Anlaflmas›” (1960), “Kad›nlara Karfl› Ayr›m›n Önlenil-
mesi Deklerasyonu” (1967), “Kad›nlar›n Eflitli¤i ve Kalk›nmaya Olan Katk›lar› Dek-
lerasyonu” (1975), AB kat›nda imzalanan “Roma Anlaflmas›” ve “Avrupa Sosyal fiar-
t› (Anlaflmas›)” bu kaynaklar kapsam›nda s›ralanabilir.

Say›lanlar›n d›fl›nda; BM Genel Kurulu’nca 1979 y›l›nda kabul edilen ve tüm
dünyada kad›nlar için bir temel haklar bildirgesi niteli¤i tafl›yan Kad›nlara Karfl›
Her Tür Ayr›mc›l›¤›m Önlenilmesi Sözleflmesi (CEDAW), devletlerin bu alandaki
yükümlülüklerini göstermesi aç›s›ndan da ayr› bir de¤er ve önem tafl›r. TBMM, bu
sözleflmeyi 1985 y›l›nda 15, 16 ve 29 uncu maddelerine baz› çekinceler koyarak
onaylam›flt›r. Sözleflmenin 15 ve 16 nc› maddelerine koyulan çekinceler TBMM ta-
raf›ndan 2000 y›l›nda kald›r›lm›flt›r. Yine BM’ce 2000 y›l›nda kabul edilen ‹htiyari
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Protokol’e ise Türkiye 2002 y›l›nda taraf olmufltur. Türkiye ile birlikte 56 devletin
taraf oldu¤u bu protokol, sözleflmede tan›nan haklar›n ihlali durumunda kad›nla-
ra, Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n Önlenilmesi Komitesi’ne do¤rudan bafl-
vuru yapma hakk›n› ve haklar›n ciddi ve sistematik biçimde ihlal edildi¤i ülkeler-
de Komite’ye re’sen inceleme yapma yetkisini vermektedir.

UÇÖ’nün de kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda korunmas›n› öngören ve yeri gel-
dikçe metinde yollama yap›lacak sözleflme ve tavsiye niteli¤inde kararlar› vard›r.
Bu çerçevede Örgüt’ün; 1951 y›l›nda onaylad›¤› 100 say›l› Eflit Ücret Sözleflmesi,
1958 y›l›nda onaylad›¤› 111 say›l› Ayr›mc›l›k (‹fl ve Meslek) Sözleflmesi, 1962 y›l›nda
onaylad›¤› 117 say›l› Sosyal Siyaset (Temel Hedefler ve Standartlar) Sözleflmesi,
1968 y›l›nda onaylad›¤› 118 say›l› Muamele Eflitli¤i (Sosyal Güvenlik) Sözleflmesi ve
1975 y›l›nda onaylad›¤› 142 say›l› ‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi Sözleflmesi
hükümlerinde yer alan ilkeler ve normlar, günümüzde kad›nlar›n çal›flma yaflam›n-
da korunmalar›na yönelik ulusal sosyal politikalara büyük ölçüde yön ve biçim
vermektedir. Türkiye 117 say›l› Sözleflme d›fl›nda, Örgüt’ün de¤inilen tüm sözlefl-
melerini onaylam›flt›r.

KADINLARIN ÇALIfiMA YAfiAMINDA KORUNMA ALANI
‹fl iliflkileri ve yaflam›n› düzenleyen çal›flma mevzuat› ile getirilen genel nitelikteki
koruyucu hükümler, erkekler gibi kad›nlar için de aynen geçerlidir. Ayr›ca kad›n-
lar daha önce aç›klanan nedenlerle getirilmifl olan özel hukuki düzenlemelerden
de yararlan›r.

Kad›nlar›n korunmalar›n› hedefleyen çal›flma politikalar›n› üç ayr› bafll›k alt›n-
da toplayarak irdeleyebiliriz.

Kad›nlar›n Genel Olarak Korunmas›
Çal›flma yaflam›nda iflin kifliler yönünden özel olarak düzenlendi¤ini biliyoruz. Ka-
d›nlar da bu düzenlemelerin kapsam›nda yer al›r. Bir baflka deyiflle, kad›nlar›n bi-
yolojik özellikleri gözönünde tutularak, çal›flma yaflam› mevzuat hükümleriyle özel
olarak düzenlenir. Afla¤›da aç›klanacak olan bu özel hukuki düzenlemelerden ya-
rarlanabilmek için yanl›zca kad›n olmak yeterlidir. 

Bu düzenlemeleri de ayr› bafll›klar alt›nda aç›klamaya çal›flal›m.

Yer ve Su Alt›nda Sürdürülen ‹fllerde Çal›flt›r›lmama
Sosyal politikalar, kad›nlar›n maden ocaklar› ile yeralt› geçitlerinin, kanalizasyon-
lar›n yap›lmas› gibi yer alt›nda sürdürülmesi gereken ifllerde çal›flt›r›lmamas›n› ilke
olarak benimser. Ayn› ilke sünger ç›kar›lmas›, dalg›çl›k gibi su alt›nda çal›fl›lmas›-
n› gerektiren ifller için de geçerlidir.

Kad›nlar›n biyolojik yap›lar›na uygun olmayan ifllerde çal›flt›r›lmamas›, ülkemiz
taraf›ndan onaylanan ilk sözleflme olma niteli¤i de tafl›yan UÇÖ’nün Kad›nlar›n
Yeralt›ndaki ‹fllerde Çal›flt›r›lmamas›n› öngören 45 say›l› Sözleflmesinde de yer
alan bir ilkenin gere¤idir. Avrupa Sosyal fiart›’n›n 8. maddesinde de bu yönde bir
hüküm bulunmaktad›r.

Sosyal politikalar›n bu ilkeleri, iflverene bu alanda çal›flt›rma yasaklar› getiren
hukuk kurallar› ile uygulamaya konulur.

Özenle okunacak olursa metinde çal›flma de¤il, çal›flt›r›lma sözcü¤ünün kulla-
n›ld›¤› görülür. Çünkü, yer ve su alt›nda sürdürülen ifllerde kad›n çal›flt›rmamak
konusunda iflverenler yükümlüdür. Bu ilkeye ulusal mevzuatda yer alacak buyu-
rucu hukuki düzenlemelerle ifllerlik kazand›r›l›rken, öngörülecek yapt›r›m hüküm-
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leri ile iflverenler için getirilmifl olan yükümlülük cezai bir sorumlulu¤a da dönüfl-
türülmelidir.

Burada ayr›ca eklenilmesi gerekir ki, kad›nlar yer ve su alt›nda sürdürülen ifl-
lerde çal›flt›r›lmazlar. Yoksa, örne¤in bir maden ya da sünger iflletmesinin yer ve
su üstü birimlerinde yap›lan ifllerde kad›nlar›n çal›flt›r›lmalar›n›n bu ilkeye ayk›r›
bir yan› yoktur.

Gece Dönemlerinde Çal›flt›r›lmama 
‹flgücünün, ifl süreleri yönünden korunmas›n›n nedenleri 7. ünite metninde sizle-
re ayr›nt›l› biçimde aç›klanm›flt›. De¤inilen nedenlerin tümü hiç kuflkusuz kad›n ifl-
gücü için de geçerlidir. Ancak kad›nlar›n biyolojik özellikleri nedeniyle gece dö-
nemlerinde yap›lan çal›flmalar yönünden de özel olarak korunmalar› gerekir.

UÇÖ’nün 1919 y›l›nda kabul etti¤i 4 ve 1934 y›l›nda kabul etti¤i 41 say›l› söz-
leflmeleri, 1949 y›l›nda yeniden düzenlenmifltir. Böylece oluflan Örgüt’ün 89 say›l›
Kad›nlar›n Gece Dönemlerinde Çal›flt›r›lmas› Sözleflmesi ile Avrupa Sosyal fiart› da
bu yönde bir koruma rejimi öngörmektedir.

Gece dönemlerinde sürdürülen ifllerin, gündüz dönemlerinde sürdürülen çal›fl-
malara göre daha güç ve yorucu oldu¤una de¤inilmiflti. Gece çal›flmalar› sa¤l›k yö-
nünden sak›ncalar oluflturabilece¤i gibi, aile yaflam› ve sosyal iliflkiler yönünden
de önem tafl›r. Bu nedenle sosyal politikalar, gece çal›flmalar›n›n ‹fl Hukuku kural-
lar› ile hem süresi ve hem de sürdürülüfl biçimi yönünden gündüz çal›flmalar›na
göre daha farkl› düzenlenmesini öngörür.

Getirebilece¤i sak›ncalar gözönünde tutularak, kad›nlar baz› ifllerde gece dö-
nemlerinde çal›flt›r›lmamal›d›rlar. Ancak, ifade biçiminden de anlafl›labilece¤i gibi,
söz konusu olan k›smi bir çal›flt›rma yasa¤›d›r. Çünkü e¤itim, e¤lence, konaklama,
kitle iletiflimi, turizm gibi baz› hizmet kesimlerinde kad›nlar gece dönemlerinde de
çal›flabilmelidirler. Bu nedenle, gece dönemlerinde çal›flt›r›lmama, bedensel güç ve
üstünlü¤e dayal›, sanayi kesimi için geçerli bir ilkedir. Kad›nlar›n sanayi kesimin-
de gece dönemlerinde sürdürülen ifllerde çal›flt›r›lmamalar›, yürürlü¤e konulacak
hukuk kurallar› arac›l›¤› ile engellenir. Çal›flt›rmama do¤rultusunda sorumluluk ise
yine iflverene aittir.

Bu k›smen tan›nan hakk›n kötü yönde kullan›lmamas› için, kad›nlar›n gece dö-
nemlerinde çal›flt›r›lmalar›, ulusal mavzuat hükümleri ile belirlenecek baz› koflulla-
ra ba¤l› k›l›nmal›d›r. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, kad›nlar›n gece dönemlerin-
de çal›flt›r›labilmeleri, bu alanda görevli kamu kurum ve kurulufllar›n›n denetimine
aç›k olmal›d›r. Ayr›ca mevzuat hükümlerinde; gece dönemlerinde sürdürülen ça-
l›flmalar›n normal ifl sürelerini aflmamas›, kad›nlar›n yerleflim merkezlerinden iflye-
rine toplu olarak getirilip, götürülmesi ya da sa¤l›k koflullar›n›n çal›flacaklar› ifller
için uygun olup, olmad›¤›n›n belgelenmesinde iflverenlerin yükümlü tutulmas› gi-
bi düzenlemelere de yer verilir.

A¤›r ve Tehlikeli ‹fllerde Çal›flt›r›lmama
Daha önce de de¤inildi¤i gibi a¤›r ve tehlikeli olarak nitelendirilen ifller, daha çok
bedensel güç ve üstünlü¤e dayal›d›r. ‹nsan›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden sak›n-
calar tafl›r. Demir ve çelik al›fl›mlar›n›n s›cak ve so¤uk biçimlendirilmesi, tafl k›rma,
yükleme, boflaltma, kiremit, tu¤la, pota gibi malzemelerin üretildi¤i toprak sanayi,
inflaat iflleri, a¤›r ve tehlikeli olarak nitelendirilecek ifllerin ilk akla gelen örnekleri
olarak say›labilir.
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Bu tür ifllerin, bu ifller için uygun ve dayan›kl› kiflilerce sürdürülmesi gerekir.
Bu yönde bir de¤erlendirme, iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i kapsam›nda salt kad›nlar
için de¤il, çal›flma yaflam›nda yer alan herkes için geçerlidir. Ancak bu gibi ifllerde
kad›nlar›n çal›flt›r›lmalar› daha da risklidir. Örne¤in kurflun, sulfat, üstübeç, c›va gi-
bi baz› toksik maddelere karfl› kad›nlar›n genetik organlar› duyarl›d›r. Yap›lan bi-
limsel araflt›rmalar aradan uzun bir süre geçse de, bu ifllerin etkilerinin do¤um afla-
mas›nda baz› sak›ncalara yol açabilece¤ini ortaya koymaktad›r. A¤›r yük tafl›nma-
s›, sürekli ayakta durulmas›, pedal çevrilmesi gibi eylemlerin de yine kad›nlar›n ge-
netik yap›lar› üzerinde olumsuz etkiler oluflturabilece¤i konu ile ilgili araflt›rma
bulgular›yla do¤rulanmaktad›r. Bu nedenle a¤›r ve tehlikeli olarak nitelendirilen ifl-
lerde kad›nlar›n genetik özellikleri nedeniyle de çal›flt›r›lmalar› uygun de¤ildir.

Nitekim, UÇÖ’nün 1921 y›l›nda kabul etti¤i 13 say›l› Sözleflmesi bu gibi madde-
lerin kullan›ld›¤›, özellikle boya ifllerinde kad›nlar›n çal›flt›r›lmamalar›n› öngören
hükümler içerir. Örgüt, kad›nlar›n çinko ve kurflun kullan›m›n› gerektiren ifllerde
çal›flt›r›lmamas› yönünde de 1919 y›l›nda bir tavsiye karar› alm›flt›r. Örgüt’ün ayr›-
ca 1960 y›l›nda kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda radyasyona karfl› korunmalar›na yö-
nelik ilke ve kurallar› içeren bir baflka tavsiye karar› daha bulunur.

Örgüt’ün genelde iflgücü sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili olmakla beraber, kad›nla-
ra yönelik koruyucu özel hükümler tafl›yan baflka sözleflmeleri de vard›r. 1960 y›-
l›nda kabul edilen 115 say›l› Radyasyondan Korunma Sözleflmesi, 1971 y›l›nda ka-
bul edilen 136 say›l› Benzen Sözleflmesi, 1974 y›l›nda kabul edilen 139 say›l› ‹flin
Neden Oldu¤u Kanser Sözleflmesi, 1985 y›l›nda kabul edilen 161 say›l› ‹flçi Sa¤l›¤›
Hizmetleri Sözleflmesi, 1986 y›l›nda kabul edilen 162 say›l› Asbest Sözleflmesi bu
çerçeve içinde yer al›r. Türkiye yukar›da s›ralanan sözleflmelerden yaln›zca 115 sa-
y›l› Sözleflmeyi onaylam›flt›r.

Hangi ifllerin a¤›r ve tehlikeli say›laca¤›, daha çok bu alanda benimsenen ulus-
lararas› normlar do¤rultusunda belirlenmektedir. Ancak düflünülebilece¤i gibi, ça-
l›flma yaflam›nda kullan›lan maddelerin çoklu¤u ve çeflitlili¤i, insan sa¤l›¤› üzerin-
deki olumsuz etkilerinin saptan›labilmesini güçlefltirir. Bu alanda önceden bilin-
meyen yeni bulgular›n ortaya ç›kmas›, a¤›r ve tehlikeli ifllerin kapsaml›, ayr›nt›l› ve
kal›c› biçimde belirlenebilmesini neredeyse olanaks›zlaflt›rmaktad›r. Bu nedenle,
ulusal mevzuat›n uluslararas› normlara sürekli ba¤l› bir esnekli¤e sahip k›l›nmas›
bu konuda izlenilecek en rasyonel yoldur.

Kad›nlar›n Anal›k Durumunda Korunmalar›
Sosyal politikalar kad›nlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda genetik özellikleri nedeniyle
de özel olarak korunulmalar›n› öngörür. Yanl›zca anal›k durumu olan kad›nlar için
söz konusu olan bu alan birbirini izleyen üç ayr› evreden oluflur. Anal›k durumu
nedeniyle kad›nlar çal›flma yaflam›nda do¤um öncesinde korunmaya bafllan›r. Ko-
ruma süreci do¤um aflamas›nda devam eder ve do¤an çocu¤un okul öncesi e¤iti-
me bafllamas› ile birlikte sonlan›r. Birbirini izleyerek bütünleyen bu sürece iliflkin
politikalar› biraz daha ayr›nt›l› biçimde ele alal›m.

Kad›nlar›n Do¤um Öncesinde Korunmalar›
Gebelik dönemlerinde kad›nlara, sa¤l›k muayenelerinin ve gerekiyorsa tedavileri-
nin yap›labilmesi için izin verilmesi gerekir. Hukuki düzenlemelerle; bu izinlerin
düzenli aral›klarla verilmesi, ifl süresinden say›lmas›, efldeyiflle ücretli nitelikte ol-
mas› ve her hangi bir koflula ba¤lanmamas› sa¤lan›lmal›d›r. Uluslararas› normlar,
düzenli aral›klar›n ayda en az bir kez olmas›n› öngörür.
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Do¤umun olas› görüldü¤ü tarihten belirli bir süre önce baz› ifllerde çal›flt›r›lma-
s› gebe kad›n ve do¤acak çocu¤u yönünden sak›ncal› olabilir. Bu nedenle gebe
kad›n›n do¤umdan önce mevzuat hükümlerince belirlenecek bir süre boyunca,
sa¤l›¤›na zarar verebilecek ifllerde çal›flt›r›lmamas› gerekir. E¤er gerekiyorsa sürdü-
rülen iflin geçici olarak de¤ifltirilmesi do¤rultusunda iflveren hukuki ve cezai yön-
den sorumlu olmal›d›r. Bu alandaki koflullar, sa¤l›k kurumlar›n›n eli ve denetimi
alt›nda saptan›r. 

Endüstriyel madde ve malzemelerin h›zla çeflitlenmesi, bunlar›n insan sa¤l›¤›
yönünden tafl›yabilece¤i olumsuzluklar›n h›zl› ve do¤ru olarak saptan›labilmesin-
deki güçlükler, bu alanda yürürlükte bulunan ulusal mevzuat hükümlerinin konu
ile ilgili uluslararas› kurulufllar›n önerileri do¤rultusunda sürekli olarak düzenlen-
mesini zorunlu k›lar.

Gebe kad›nlar›n do¤umun olas› görüldü¤ü tarihten belirli bir süre önce ve son-
ra hiç bir iflte çal›flt›r›lmamas›, sosyal politikalar›n yine uluslararas› kaynaklar›nca
benimsenmifl olan bir ilkenin gere¤idir. Hukuk kurallar›n›n bu ba¤lamda mutlak
bir çal›flt›rma yasa¤› getirmesi beklenilir.

Bu süreler ulusal mevzuatla belirlenir. Örne¤in; do¤um öncesi ve sonras›nda
kad›nlar›n çal›flt›r›lamayacaklar› sürelerin toplam› Türkiye ve Avusturya’da 16 haf-
ta, Finlandiya’da 24 hafta, Fransa, Danimarka ve Almanya’da 14 hafta, ‹sveç’de 28
hafta, Çekoslavakya’da 26 hafta, Macaristan’da 20-24 hafta, Rusya’da 15 hafta, Por-
tekiz ve ‹talya’da ise 12 haftad›r. Avrupa Sosyal fiart›’n›n 8. maddesinde bu izinle-
rin en az 12 hafta olabilece¤i yönünde ba¤lay›c› bir hüküm de bulunmaktad›r (Al-
tan, 1980, s: 338). 

Baz› Avrupa ülkelerinde; anal›k durumunda ifllerlik kazanabilen düzenlemeler,
salt annenin de¤il, aile içinde eflit konum ve sorumluluklar›n›n bulundu¤u varsa-
y›larak do¤acak çocu¤un babas› için de aynen öngörülmektedir. Örne¤in Nor-
veç’te Çal›flma Hukuku, mutlak eflitlik ilkesi yaklafl›m›yla do¤an çocuk ve do¤um
yapan eflleriyle ilgilenmelerinin gerekti¤i düflüncesiyle babalar›n da ücretlerinin
%80’ini alarak 4 haftal›k do¤um izni yapabilmelerine olanak tan›maktad›r.

Kad›nlar›n do¤umdan önce ve sonra çal›flt›r›lamayacaklar› süre boyunca, ücret-
leri iflveren taraf›ndan ödenmez. Onlar›n bu süre içinde gelir güvencesinden yok-
sun kalaca¤› ve bunun getirilen düzenlemenin özü ile çeliflece¤i do¤rudur. Ancak,
düflünülecek olursa, anal›k halinin sosyal sigortalar kapsam›nda bir risk olarak ka-
bul edildi¤i ve anal›k sigortas› koluna konu oldu¤u görülür. Bu nedenle kad›n›n
gelir kayb›, kapsam› içinde yer ald›¤› sosyal sigorta kurumu taraf›ndan anal›k si-
gortas› yard›mlar› ile karfl›lan›r.

Avrupa Sosyal fiart› ile UÇÖ’nün 103 say›l› Sözleflmesi ve 95 say›l› Tavsiye ka-
rarlar›nda da bu yönde bir yaklafl›m benimsenmifltir. Kad›nlar do¤um öncesi ve
sonras›nda çal›flamayacaklar› süre boyunca kazançlar›n›n örne¤in Belçika ve Ja-
ponya’da %60’›n›, ‹talya’da %80’ini, ‹sveç, ‹ngiltere, Fransa ve Danimarka’da ise
%90’ ›n› alabilmektedir. 

Kad›n›n bu dönemde ço¤almas› beklenen giderlerini karfl›layabilmesi için, bel-
ki ücretinin belirli bir oran› iflveren taraf›ndan ödenmesini öngören bir düzenleme-
ye de gidilebilir. Nitekim, baz› ulusal politikalar uygulamalara bu yönde ifllerlik ka-
zand›rm›flt›r.

Kad›nlar›n Do¤um Sonras›nda Korunmalar›
Do¤umdan sonra emzikli olarak nitelendirilen kad›nlar›n mevzuat hükümlerince
belirlenecek bir süre boyunca, yine sa¤l›klar›na zarar verebilecek ifllerde çal›flt›r›l-
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mamas› gerekir. E¤er gerekiyorsa do¤um öncesinde oldu¤u gibi kad›n›n sürdürdü-
¤ü ifl geçici olarak de¤ifltirilir. Bu ba¤lamda sorumluluk iflverene ait olmal›d›r. Dü-
zenlemeler yine sa¤l›k kurumlar›n›n eli ve denetimi alt›nda sürdürülür. 

Do¤an çocu¤un beslenip, bak›m›n›n yap›labilmesi zorunlulu¤u, emzikli kad›n-
lar›n ulusal mavzuatla belirlenecek bir süre boyunca, gece dönemlerinde çal›flt›r›-
labilmelerini olanaks›zlaflt›r›r. Bu yönde engelleyici bir hukuki düzenleme gereksi-
nimi de do¤ar.

Bu alanda koruma, iste¤e ba¤l› bir izin düzenlemesini de kapsar. Pek çok ül-
kede emzikli kad›na, ifline dönebilme hakk› sakl› kalmak koflulu ile iste¤ine ba¤l›
olarak, genellikle ücretsiz ve s›n›rland›r›lm›fl bir süre ile izin kullanabilme olana¤›
verilmifltir. Örne¤in bu süreler Avusturya’da 10 ay, Fransa’da 2 y›l, ‹talya ve Türki-
ye’de 6 ay, Almanya ve Rusya’da 1 y›ld›r. Çekoslavakya’da çocuk 2, Macaristan ve
Bulgaristan’da ise 3 yafl›na gelinceye dek uzayabilmektedir. Baz› Kuzey Avrupa ül-
kelerinde ise bu izin hakk›ndan emzikli kad›n›n efli de yararlanabilmektedir (Altan,
1980, s: 165). 

Kad›nlar›n do¤umdan sonra korunmas›n› öngören sosyal politikalar içinde em-
zirme odas› ve krefl aç›lmas›na iliflkin düzenlemeler önemli bir yer tutar.

Do¤umdan sonra kad›n›n, do¤an çocu¤unu bir y›l boyunca emzirmesi bekle-
nir. Kad›nlar tekrar ifline döndüklerinde, do¤an çocuklar›n› emzirip, onlar›n bak›-
l›p, gözetilece¤i emzirme odas› olarak adland›r›lan mekanlardan ve bu mekanlar-
da verilecek hizmetlerden yararlan›r. 1 yafl ile okul öncesi e¤itim ça¤› aras›ndaki
süre boyunca da çocuklar krefl olarak adland›r›lan yerlerde bak›l›p, gözetilirler.

Çal›flt›rd›klar› kad›nlar›n çocuklar› için emzirme odas› ve krefl açmak, iflverenin
sorumluluk alan›na girer. Sa¤lanacak olanak ve hizmetlerin, kad›nlar›n ifllerindeki
verimlilikleri, ifle devaml›l›klar› gibi yönlerden yararlar sa¤layaca¤› aç›kt›r. ‹flveren-
lerin bu ba¤lamda yükümlü görülmeleri, topluma karfl› olan sosyal sorumlulukla-
r›n da bir parças›d›r. Ancak bu alanda tüm iflverenlerin yükümlü olacaklar› kuflku-
suz düflünülemez. Çünkü, bu birimlerin kurulup, iflletilmesi güç ve pahal›d›r. Bu
nedenle iflletmenin yap›lacak giderleri karfl›layabilme olanaklar›na sahip olmas›
gerekir. Nitekim pek çok ülkede, iflverenlere getirilen emzirme odas› ve krefl açma
yükümlülü¤ünün, iflyerlerinde belirli say›da kad›n çal›flt›rma kofluluna ba¤lan›ld›¤›
görülmektedir.

Bu say›; her ülkenin endüstriyel yap›s›, çal›flma yaflam› içinde yer alan kad›nla-
r›n say›lar›, bu alanda duyulan gereksinim gibi ekonomik ve sosyal göstergelerden
yararlan›larak belirlenir. ‹flyerinde istihdam edilen kad›nlar›n say›lar› ile ilgili bir
koflul getirilirken kad›nlar›n yafl›, medeni halleri gözönünde tutulmaz. Aksi halde
bu alandaki yükümlülü¤ünü yerine getirmekten kaç›nan iflverenlerin, salt bekâr ya
da çocuksuz kad›nlar› ye¤leyerek çal›flt›rma olas›l›¤› do¤ar.

Emzirme odalar› ve krefllerin iflyerlerinde ya da iflyerlerine yak›n bir yerde aç›l-
mas› uygundur. ‹flverenler ortaklafla da emzirme odas› ve krefl açabilmelidirler. Bu
yolla emzirme odas› ve krefl açma yükümlülü¤ü bulunmayan iflverenlerin biraraya
gelerek, bu birimleri kurup, iflletebilmelerine olanak da tan›nm›fl olur. Örne¤in ül-
kemizde pek çok kentte bulunan organize sanayi bölgelerinde bu yönde uygula-
malar kolayca ifllerlik kazanabilir. Ayn› biçimde bir kent ya da bölgedeki flubelerin-
de çal›flan kad›nlar için bankalar ve yahut kad›n ö¤retmenleri için yine bir il ya da
ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bu birimleri ortaklafla kurup, iflletebilmelidir.

‹flverenlerden yasalarla öngörülmüfl olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri
beklenir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflverenler için öngörülecek parasal
yapt›r›mlardan, bu alanda sürdürülecek kamu hizmetlerinin finansman›nda yarar-
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lan›labilir. Ancak, konuyu salt iflverenlerin sorumlulu¤u olarak görüp, onlar›n bu
sorumlulu¤u yapt›r›m hükümleriyle desteklenmifl hukuki düzenlemeler arac›l›¤› ile
yerine getirilebilece¤i düflünülmemelidir. Çünkü, hem tafl›d›¤› iflveren niteli¤i ve
hem de sosyal devlet ilkesini benimsemifl olmas›n›n bir gere¤i olarak devletin de
bu alanda hizmet vermesi gerekir. 

Emzirme odalar›n›n ve krefllerin bulunmamas›, kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda
karfl›laflt›klar› önde gelen sorunlardan birisidir. Örne¤in, ülkemizde yap›lm›fl olan
araflt›rmalarda, sorunlar›n› öncelik s›ras›na göre belirlemeleri istendi¤inde, kad›n-
lar ilk s›rada emzirme odalar› ve krefl gereksinimlerini belirtmifllerdir (Altan, 1980,
s: 174). Ülkemizde istihdam edilen 134.361 kad›n iflçiyi kapsayan bir araflt›rma, sa-
dece %17.7 sinin bekar oldu¤unu ortaya koymaktad›r (2001 Çal›flma, s: 18). Bu
bilgiler, emzirme odalar› ve krefllerin yaln›zca ifl yerlerinde de¤il, büyük kentlerde-
ki yerleflim ve ulafl›m güçlükleri de gözönünde tutularak yayg›n biçimde kurulma-
s›n›n önemini ortaya koymaktad›r.

Bu alanda do¤abilecek boflluk, bir yönden kad›nlar›n çal›flma yaflam› içinde yer
alabilmesini engellerken, bir baflka yönden bu hizmetlerin kar amac› ile kurulan ifl-
letmeler taraf›ndan karfl›lanmas›na yol açacakt›r. Bu koflullar alt›nda ise kad›nlar
çocuklar›na bak›p, onu gözetecek bir baflka kad›n› aray›p bulmak ve ço¤u kez de
onu kay›t d›fl› çal›flt›rmak durumunda kalacaklard›r. Bu yönde uygulamalar›n hem
çocuk, hem anne, hem çocu¤a bakacak kad›n ve hem de aile bütçesi üzerinde
olumsuz yans›malar›n›n olaca¤› aç›kt›r.

Bu hizmetler özellikle emzirme ve krefl açma yükümlülü¤ü olmayan iflyerlerin-
de çal›flan kad›nlar yönünden önem tafl›r. Dahas›, bu alandaki bofllu¤un yerel yö-
netimlerin, gönüllü kurulufllar›n, kendi üyeleri için meslek kurulufllar›n›n, sendi-
kalar›n, odalar›n, sigortal›lar yönünden sosyal sigorta kurumunun da katk›s› sa¤-
lanarak doldurulmas› gerekir.

Krefllerde çocuklar›n bak›m ve gözetimlerinin yan›nda, ruhsal ve düflünsel yön-
den geliflmelerine katk›da bulunan hizmetler de verilir. Bu yüzden yukar›da s›ralan-
d›r›lan kurum ve kurulufllar›n, yanl›zca kad›nlar›n korunmalar› yönünden de¤il, ge-
lecek kuflaklar›n daha iyi yetifltirilebilmeleri yönünden de sorumluluklar› bulunur.

Kad›nlar›n anal›k durumlar›nda korunmas›n› öngören bir baflka düzenleme ise
emzirme izinleridir. Bu izinlerden, do¤an çocuk 1 yafl›na gelinceye dek yararlan›-
l›r. Kad›na çocu¤unu besleyebilmesi için emzirme olana¤› tan›n›r. Süt izinleri ola-
rak da adland›r›lan bu izinlerin süreleri ve kullan›m dönemleri ulusal mevzuat hü-
kümleri ile bilirlenir. Emzirme izinleri ilke olarak ifl süresinden say›l›r. 

Emzirme izinleri iflyerinde emzirme odas›n›n bulunaca¤› varsay›larak düzenlen-
mifltir. E¤er iflyerinde ya da iflyerine yak›n bir yerde emzirme odas› yoksa, bu izin-
lerinden beklenilen yararlar da sa¤lanamayacakt›r. ‹flyerlerinin ço¤u kez yerleflim
yerlerinden uzakta olmas› ve büyük kentlerdeki ulafl›m güçlükleri de bu düzenle-
melerin ifllerli¤ini engeller. Bu nedenle emzirme odalar›n›n iflyerleri d›fl›nda yayg›n
biçimde olmas›, emzirme izinlerinin kullan›m› yönünden daha da önem kazan›r.

Kad›nlar›n Cinsiyet Temelli Ayr›mc›l›¤a Karfl› Korunmalar›
Cinsiyetler aras›nda eflit davranma, kifliler aras›nda cinsel kökenli bir ayr›m gözet-
meme düflüncesini ifade eder. Bu anlay›fl, yayg›n biçimde benimsenerek, yaflad›¤›-
m›z dönemde her tür tart›flman›n d›fl›nda tutulan bir ilkeye dönüflmüfltür. Çal›flma
yaflam›nda cinsel kökenli bir ayr›m gözetilmemesi, hukukun eflitlik ilkesinin ve ‹fl
Hukuku’ndaki iflverenin eflit ifllem borcunun da bir gere¤idir.
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Hukuki düzenlemelerle tan›nan bir hakka yaln›zca sahip olabilmede de¤il, bu
hakk›n kullan›labilmesinde de hiçbir ayr›m›n gözetilmemesi gerekir. Oysa ki, ka-
d›nlar daha önceki bir bafll›k alt›nda da de¤inildi¤i gibi, toplumsal yaflam›n çeflitli
alanlar›nda ayr›mc› davran›fllarla karfl›laflabilmektedirler. Bu yaklafl›m, dünya gene-
linde baz› ekonomik ve sosyal göstergeler taraf›ndan da do¤rulanmaktad›r. Örne-
¤in kad›nlar›n okuma yazma oranlar›, temel ve mesleki e¤itim düzeyleri, ortalama
ücretleri, yönetim kademelerindeki yerleri, mülkiyet içindeki paylar› erkeklere gö-
re daha düflüktür. Var olan eflitsizli¤in dünyada yaflan›lan onca göz kamaflt›r›c› ge-
liflmeye karfl›n süregitmesinin büyük ölçüde ayr›mc› uygulamalardan kaynakland›-
¤› düflünülmektedir.

Kad›nlar›n sosyal yaflamda ve çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›klar› ayr›mc› davra-
n›fllar›n birbirinden ayr› tutularak irdelenmesi hiç kuflkusuz güçtür. Ancak, ayr›m-
c› davran›fllar›n alanlar› aras›nda fark›l›klar olsa da nedenleri ayn›d›r. Bu yüzden
konuyu daha dar tutarak, de¤erlendirmelerimizi spesifik olarak kad›nlar›n çal›flma
yaflam› içinde karfl›laflt›klar› ayr›mc› davran›fllar üzerinde yo¤unlaflt›rmak istiyoruz. 

Cinsel kökenli ayr›mc› davran›fllarla kad›nlar aç›k ya da örtülü olarak karfl›lafla-
bilirler. Konunun daha iyi kavran›labilmesi için önce ayr›mc›l›¤›n türleri konusun-
da bilgi verelim. 

Aç›k Ayr›mc›l›k 
Sözgelimi bir iflletme, personel gereksinimini karfl›lamak üzere yapt›¤› bir duyuru-
da, yaln›zca erkek adaylar›n baflvurular›n›n dikkate al›naca¤›n› belirtiyorsa, bu
aç›k olarak yap›lan ayr›mc›l›¤›n bir örne¤i olarak gösterilebilir. Örnekten de gö-
rülebilece¤i gibi bu ayr›mc›l›k türünde, cinsiyetler aras›nda do¤rudan ayr›mc›l›k
gözetildi¤i somut biçimde alg›lanabilir. Bu nedenle cinsel kökenli ayr›m niyetini
anlayabilmek güç de¤ildir.

Yap›lan bir toplu ifl sözleflmesinde, ayn› iflyerinde, ayn› de¤erde ifllerde çal›flan
kad›n ve erkek iflçilerin ücret ço¤al›fllar› aras›nda erkeklerin lehine bir farkl›l›¤›n ya-
rat›lmas› da aç›k ayr›mc›l›¤a örnek teflkil eder. Ülkemizde baz› bankalar düzenledik-
leri müfettifllik s›navlar›nda, baflar›l› olsalar bile, iflin bazen geceleri çal›fl›lmas›n› ya
da s›k ve uzun seyahatlerin yap›lmas›n› gerektirdi¤ini öne sürerek, erkeklerle ayn›
koflullara sahip kad›n adaylar› ifle almamaktad›r. E¤er ülkemizde binlerce ebenin
her mevsimde, günün her saatinde köy kasaba dolaflarak görev yapt›klar› düflünü-
lecek olursa, böyle bir gerekçenin hakl› bir dayana¤›n›n olmad›¤› görülür. Bu ne-
denle de cinsiyetler aras›nda aç›k, do¤rudan bir ayr›m yap›ld›¤› söylenebilir. 

Örtülü Ayr›mc›l›k
Ancak, ayr›mc› davran›fllar her zaman yukar›daki örneklerde oldu¤u gibi aç›k bi-
çimde gözlenemez. Örne¤in bir kad›n; iflyerinde daha iyi koflullar› olan bir üst ka-
demeye gelebilmede, evlenip, çocuk sahibi olunca iflten ayr›labilece¤i varsay›larak
tercih edilmiyor ve yerine bir erkek ye¤leniliyorsa örtülü bir ayr›mc›l›k yap›lm›fl
olur. Örtülü ayr›mc›l›¤›n yap›ld›¤›n› somut olarak ortaya koyup, kan›tlayabilmek
güçtür (Altan, 1997, s: 173). Günümüzde örtülü ayr›mc›l›¤›n, aç›k ayr›mc›l›¤a göre
daha yayg›n bir uygulama alan› bulundu¤u kabul edilmektedir.

Örne¤in; ülkemizde zorunlu temel e¤itim kurumlar›nda görev yapan ö¤retmen-
lerin çok büyük bir bölümü kad›nd›r. Ancak, bu okullar›n yönetim kadrolar›na ba-
k›ld›¤› zaman, kad›nlar›n çok düflük bir oran›na müdür olarak okul yönetimlerin-
de görev verildi¤i görülür. Bu çeliflki bir raslant›n›n de¤il, örtülü bir ayr›mc›l›¤›n
yans›mas› olarak gösterilebilir.
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Aç›k ayr›mc›l›k, kad›n erkek aras›nda hukuki eflitli¤in sa¤lan›lmas› yoluyla en-
gellenebilir. Bu nedenle kad›nlar›n aç›k ayr›mc›l›¤a karfl› korunulmas›nda, cinsiyet-
ler aras›nda tam bir hukuki eflitli¤in sa¤lan›lmas›n› öngören politikalardan yararla-
n›l›r. Nitekim, günümüzde aç›k ayr›mc› uygulamalar›n pek çok ülkede bu yönde-
ki hukuki düzenlemelerle engellenebildi¤i görülmektedir. 

Örtülü ayr›mc›l›¤› önleyebilmek, aç›k ayr›mc› uygulamalar› önleyebilmekten,
daha güçtür. Örtülü ayr›mc› davran›fllar›n sosyal ve kültürel kökleri bulundu¤u için
hukuki düzenlemelerle de¤ifltirip, yönlendirilemez. Bu yüzden de örtülü ayr›mc›
uygulamalar, kad›n erkek aras›nda hukuki eflitli¤in sa¤lan›lmas› yoluyla ortadan
kald›r›lamaz.

Günümüzde örtülü ayr›mc›l›¤›n; yak›n geçmiflimizde oluflturulup, uygulamaya
konulan ve olumlu ayr›mc›l›k (affirmative action, correctness) olarak ifade edilen
bir politika arac›ndan yararlan›larak engellenmesine çal›fl›lmaktad›r. 

Olumlu ayr›mc›l›k; kad›n ile erkek aras›nda varolan hukuki eflitli¤in, kad›n-
lardan yana bozularak uygulanmas›n› ifade eder. Bu sosyal bak›fl aç›s›n›n temelin-
de, kad›nlara yönelik ayr›mc› uygulamalar›n tersine çevrilerek engellenebilece¤i
düflüncesi bulunur. Böylece kad›nlar aleyhine bozulmufl olan bir dengenin, kad›n-
lara tan›nan baz› hukuki ayr›cal›klarla düzeltilerek yeniden kurulmas› hedeflenir
(Bak›n›z fiekil 11.2).

Bu yönde politikalar özellikle, Avrupa Birli¤i taraf›ndan benimsenmifl ve günü-
müzde üye ülkeleri ba¤layan hukuki bir meflruiyet de kazanm›flt›r. Kad›nlar›n; si-
yasal partilerin ya da sendikalar›n yönetimlerinde, parlamentoda, iflyeri (iflçi) ku-
rullar›nda yer alabilmeleri için getirilen kotalar, e¤itim olanaklar›ndan yararlanabil-
melerinde ya da ifllerinde daha üst kademelere yükselebilmelerinde tan›nan önce-
likler bu uygulamalar kapsam›nda yer al›r.

Örne¤in; AB, 1976 y›l›nda yürürlü¤e koydu¤u 207 say›l› bir yönergesinde bir
üst göreve yükseltilmede, e¤er kad›nlar›n bu görevde temsil edilme oranlar› erkek-
lerden düflük, bir baflka deyiflle kad›nlar o ifl grubunda çal›flan iflgücünün yar›s›n-
dan az ise, ayn› nitelikleri tafl›malar› halinde erkek adaylara ye¤lenilerek atanma-
lar› öngörülmüfltür (m.2/1 ve 4).

Ülkemizde yabanc› dilde e¤itim veren baz› özel okullar›n kabul s›navlar›nda;
k›z-erkek ö¤renci dengesini kurabilmek için, k›z adaylar›n ald›klar› puanlar›n er-
kek adaylar›n puanlar›ndan daha düflük tutulmas›na yönelik uygulamalar da böy-
le bir yaklafl›m çerçevesinde irdelenebilir. 

Biraz önce verdi¤imiz bir örnekten yola ç›karak; e¤er zorunlu temel e¤itim ve-
ren okullara müdür atan›rken kad›n ve erkek ö¤retmenler aras›nda bir denge olufl-
turabilmek için, erkek ö¤retmenlerle ayn› koflullara sahip kad›n ö¤retmenlerin
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ye¤lenilece¤ine iliflkin hukuki bir düzenleme yürürlü¤e konulacak olursa, yine
olumlu yönde ayr›mc› bir uygulaman›n örne¤i verilmifl olur.

Kad›nlardan yana ayr›mc› uygulamalara, yürürlü¤e konulacak hukuki düzenle-
melerle ifllerlik kazand›r›labilir. Ancak iflverenler ve yöneticiler de özendirilerek, ifl-
letmelerde erkeklerle eflit oranda kad›n çal›flt›r›lmas› yasalara dayal› olmayan bir
kurala dönüfltürülerek gönüllü olarak da uygulanabilir.

Kad›nlar›n örtülü ayr›mc›l›¤a karfl› korunmalar›n› hedefleyen sosyal politikalar
içinde olumlu ayr›mc› uygulamalar, yaflad›¤›m›z dönemde giderek daha çok savu-
nulan ve yararlan›lan bir politika arac› niteli¤i kazanm›flt›r. Ancak unutmamak ge-
rekir ki, bu yönde politikalar›n s›n›rlar› özenle çizilmeyecek olursa uygulamalar,
getirilen hukuki düzenlemelerin amac›n› aflarak özü ile çeliflir. Hukuki eflitlik ilke-
sinden uzaklafl›l›r. Dahas›, kamuoyunun konuya yönelik deste¤i azalabilir.

Avrupa Adalet Divan› bir karar›nda; eflitlik ilkesinin istisnalar›n›n baz› koflullar
alt›nda kabul edilebilece¤ini ifade etmekle birlikte, kad›nlar›n bir haktan salt cinsi-
yetlerine bak›larak yararland›r›lmalar› yoluyla getirilecek bir istisnan›n, bir f›rsat
eflitsizli¤i yarataca¤› görüflü benimsemifltir (Altan, 1997, s: 176 vd.). Luxsembourg
mahkemesinin bu karar›, kad›nlardan yana ayr›mc› uygulamalar›n gelece¤i yönün-
den baz› ipuçlar› da vermektedir.

Bu bilgileri edindikten sonra, kad›nlar›n ayr›mc› uygulamalarla, çal›flma yaflam›-
n›n hangi alanlar›nda, karfl›laflabilecekleri sorusunun yan›tlar›n› vermeye çal›flal›m.

‹fl ‹liflkisinin Kurulma Aflamas›nda
‹flverenler ekonomik nedenlerle kad›nlar› istihdam etmekten kaç›nabilirler. Çünkü,
iflyerlerinde çal›flan kad›nlar için yap›lan ayr› giyinme, temizlenme yerleri, lavabo-
lar, tuvaletler, emzirme odalar›, krefller gibi baz› özel düzenlemeler ya da sa¤lan›-
lan hizmetler iflletme giderlerini ço¤alt›r. Bu alandaki çekinceler; kad›nlar›n evlen-
melerinin ya da çocuk sahibi olmalar›n›n ifllerine gelip gitmelerini geciktirece¤i,
devams›zl›klara, ifllerinden ayr›lmalar›na yol açabilece¤i gibi varsay›mlara da daya-
l› olabilir. ‹flverenler örne¤in krefl ya da emzirme odas› açmak gibi yasal yükümlü-
lüklerinden kurtulabilmek için de öngörülen say›lar›n alt›nda kad›n istihdam et-
mek isteyebilir.

‹fl ‹liflkisinin Düzenlenmesinde
Kad›nlar bir ifl bulup, çal›flmaya bafllad›ktan sonra da iflyerlerinde ayr›mc› davra-
n›fllarla karfl›laflabilir. 

Kad›nlar›n ifllerinde ilerleyip, yükselebilmeleri, mesleki e¤itim olanaklar›ndan
yararlanabilmeleri de; büyük ço¤unlu¤u erkeklerden oluflan iflverenler, karar or-
ganlar›nda yer alanlar ya da üstleri taraf›ndan ayr›mc›l›k gözetilerek engellenebil-
mektedir.

Kad›nlar iflverenler taraf›ndan erkeklere göre daha uysal ve kolay yönetilir gö-
rülür. A¤›r da olsa olumsuz çal›flma koflullar›na katlanabilecekleri düflünülür. Ya-
p›lm›fl olan araflt›rmalar bu yaklafl›mlar›n iflverenler aras›nda günümüzde de ge-
çerli oldu¤unu göstermektedir. Düflünülecek olursa, kad›n haklar›n›n kazan›m sü-
reci ve baz› istisnalar d›fl›nda kad›nlar›n, çeflitli ülkelerde yaflan›lan mesleki müca-
deleler içinde yer alamad›klar› görülür. Kad›nlar›n pek çok ülkede sendikalaflma
oranlar› erkeklere göre daha düflüktür. Yo¤un olarak çal›flt›klar› ifl kollar›nda bile
kad›nlar sendikalar›n›n yönetimlerinde yer alamamakta ve bu yüzden de etkin
olamamaktad›r.

Erkeklerle eflit de¤erde ifl görmelerine karfl›n, kendilerine daha düflük ücret
ödenmesine iliflkin uygulamalar da bu kapsamda irdelenebilir.

Sosyal politikalar, eflit de¤erde ifl yapan kad›n-erkek aras›nda, cinsiyet temelli
bir ayr›m yap›lmamas›n› ilke olarak benimser. Bu ilkeye hukuk kurallar› arac›l›¤›y-
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la ifllerlik kazand›r›l›r. UÇÖ’nün 1928 y›l›nda kabul etti¤i 26 say›l› Sözleflmesi Asga-
ri Ücret Belirleme Yöntemi Sözleflmesi ile 1951 y›l›nda kabul etti¤i 100 say›l› Eflit Üc-
ret Sözleflmesi ücret ayr›mc›l›¤›n›n engellenmesine iliflkin ilke ve kurallar› kapsar.
AB Roma Andlaflmas› (m.119), Avrupa Sosyal fiart› (m.4/3), Maastricht Andlaflma-
s› (m.6) hükümleri ile Avrupa Adalet Divan›’n›n kararlar› da bu ba¤lamda üye ül-
keleri ba¤lar. Eflit de¤erde ifle, eflit ücret ödenmesi, Almanya ve ‹talya gibi baz› ül-
kelerin anayasalar›nda temel bir insan hakk› olarak görülüp, güvence alt›na da
al›nm›flt›r (Altan, 1980, s: 139).

Kad›n ve erkek aras›ndaki ücret eflitli¤i ilkesi, kuflkusuz ayn› de¤erde iflin yap›l-
mas› kofluluna ba¤l›d›r. Ayn› de¤erde ifli ise, ayn› iflyerinde, ayn› nitelikteki ifller-
de, eflit verimle çal›flmak olarak anlamak gerekir. Eflit de¤erde ifl için eflit ücret
ödenmesi ilkesine geçerlilik kazand›r›lamad›¤›na iliflkin yayg›n ve yaln›z ülkemize
özgü olmayan güncel bir tart›flma ortam›n›n yarat›lmas›nda, ayn› nitelikte ifl kavra-
m›n›n ortaya konulabilmesindeki güçlüklerin önemli bir pay› bulunmaktad›r.

Avrupa ülkelerinde iflçi statüsü alt›nda çal›flan kad›nlar›n ücretlerine iliflkin ola-
rak yap›lm›fl kapsaml› bir çal›flman›n sonuçlar›, kad›n iflçilerin ücretlerinin erkek ifl-
çilere göre ortalama Fransa’da % 36,5, ‹ngiltere’de % 40, Almanya’da % 31,3 daha
az oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Avrupa ülkeleri aras›nda bu oranlar›n en düflük
oldu¤u ülkeler, Hollanda ile ‹skandinav ülkeleridir. UÇO’nün 100 say›l› Sözleflme-
si’nin 3. maddesinde de bu güçlü¤e de¤inilerek, objektif ölçütlerin aran›l›p bulun-
mas›n›n önemi vurgulanmaktad›r. ‹fl de¤erlemesi sistemine dayal› ücret düzenle-
mesinin, bu güçlü¤ün afl›lmas›na büyük ölçüde yard›mc› olaca¤› ve ilkenin ifllerli-
¤ine katk›da bulunaca¤› aç›kt›r.

Ancak; eflit de¤erde ifl gören kad›n ve erkek iflgücünün, ücretleri aras›nda göz-
lemlenen bu farkl›l›¤›, salt yasa hükümlerindeki eksikliklere, boflluklara, bu hüküm-
lerin uygulanabilmesinde karfl›lafl›lan güçlüklere ya da toplumlarda kat› bir kad›n-
erkek ayr›m›n›n yap›ld›¤› savlar›na dayand›rmak da bazen yan›lt›c› olabilir. Çünkü
bu farkl›l›klara, kad›n ve erkek iflgücü aras›nda; ortalama ücret düzeylerini önemli
ölçüde belirleyen temel ve mesleki e¤itim düzeyi, uzmanl›k, hizmet süresi (k›dem),
ifl deneyimi, üstlenilen sorumluluk, normal ifl süresi d›fl›nda yap›lan çal›flmalar vb.
gibi alanlarda ortaya ç›kan farkl›l›klar›n neden olabilece¤i de unutulmamal›d›r.

Bu konuda ücret konusunun ele al›narak ifllenildi¤i 9. ünite metninde ayr›nt›l›
aç›klamalar yap›lm›flt›. Bir tekrara yol açmamak için bu bilgileri size bir kez daha
hat›rlatmakla yetiniyoruz.

‹fl ‹liflkisinin Son Bulmas›nda
Kad›nlar ifl iliflkilerinin son bulma aflamas›nda da ayr›mc› davran›fllarla karfl›laflabil-
mektedirler. Örne¤in gebelik döneminde kad›n›n, art›k ifle düzenli gelemeyece¤i
varsay›larak ifline son verilebilir. Keza ekonomik bir kriz ile karfl›lafl›ld›¤›nda, önce
kad›nlar gözden ç›kar›labilmektedir.

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤a karfl› korunabilmesinde, hukuki eflit-
li¤i öngören ve kad›nlardan yana ayr›mc›l›k gözeten hukuki düzenlemelerden bir-
likte yararlan›l›r.

Ülkemizde yürürlükte olan çal›flma mevzuat›nda, kad›nlar›n do¤umdan önce ve sonra iflte
çal›flt›r›lamayacaklar› süreler ne kadard›r?

Kad›nlardan yana, olumlu yöndeki ayr›mc› uygulamalar, ne zamana dek süregidecektir?

Örtülü ayr›mc›l›¤›n engellenebilmesi, aç›k ayr›mc›l›¤a göre neden daha güçtür.
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Kad›nlar›n korunmalar›na yönelik sosyal politi-
kalar, tarihsel geliflim süreci içinde nas›l oluflup,
geliflmifltir?

• Sanayi Devrimi ile birlikte yayg›n ve yo¤un bi-
çimde çal›flma yaflam›nda yer almaya bafllayan
kad›nlar›n önceleri, daha çok biyolojik özellikle-
ri gözönünde tutularak çal›flma yaflam›nda özel
olarak korunmalar› öngörülmüfltür. ‹fl Huku-
ku’nun genel nitelikteki koruyucu hükümlerin-
den yararlanan kad›n iflçilere, yürürlü¤e konulan
buyurucu nitelikteki hukuk kurallar› ile özel bir
koruma rejimi de yarat›lm›flt›r. Bu ba¤lamda ka-
d›n iflçilere hakl›(meflru) olarak nitelendirilebile-
cek, hukuki bir ayr›cal›k getirilmifltir. 

• Kad›n iflçilerin çal›flma yaflam›nda anal›k durum-
lar› nedeniyle korunabilmelerine yönelik sosyal
politikalar ve bu politikalara ifllerlik kazand›ran
hukuki düzenlemeler ise daha sonra, 19. yüzy›-
l›n son ceyre¤inde uygulamaya konulmufltur. 

• Kad›n erkek aras›nda sa¤lan›lmak istenilen eflitlik
hedefine, kad›nlar›n salt biyolojik ve genetik özel-
likleri nedeniyle korunmalar› yolu ile var›lamaya-
ca¤› anlafl›lm›flt›r. Böylece hukuk sistemlerinin
kad›n ve erkek aras›nda mutlak eflitli¤i sa¤layabi-
lecek biçimde yeniden yap›lanmas›na yönelik po-
litikalara ifllerlik kazand›r›lmaya bafllanm›flt›r.

• Çal›flma yaflam›n›n kad›nlar yönünden özel ola-
rak düzenlenmesi ve mutlak eflitlik ilkesi, kad›n-
lara yönelik aç›k (dolays›z) ayr›mc›l›¤›n ortadan
kald›r›labilmesinde belki yeterli olmufltur. An-
cak, ayr›mc›l›¤›n büyük bölümünü oluflturan ör-
tülü (kapal›, dolayl›) ayr›mc› uygulamalar›n bu
yön ve biçimdeki politikalarla giderilemeyece¤i
yaflan›lan deneyimlerle zamanla görülmüfltür.
Böylece, “olumlu ayr›mc›l›k” (affirmative action)
olarak adland›r›lan yeni ve önceki aflamalardaki-
lere göre daha radikal araçlar› içeren sosyal poli-
tikalara yönelinmifltir.

Çal›flma yaflam›nda kad›nlar hangi nedenlerle
korunulurlar?

• Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda yer almalar›n›n
ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden mikro ve
makro ba¤lamda yararlar› vard›r. Kad›nlar›n ifl
iliflkileri ve yaflam›nda karfl›laflabilecekleri engel-
leri aflabilmelerine yard›mc› olmak ve çal›flma
haklar›n› korumak da bu politikalar›n hedefleri
aras›nda yer al›r.

Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda korunmas›n› ön-
gören sosyal politikalar hangi hukuki dayanak-
lara sahiptir?

• T.C. Anayasas›’n›n 50. maddesinde yer alan hü-
kümler, ulusal sosyal politikam›z›n hukuki teme-
lini oluflturur. Bu hükümler do¤rultusunda ka-
d›nlar›n çal›flma koflullar›n›n biyolojik ve genetik
özellikleri gözönünde tutularak özel olarak dü-
zenlenmesini öngörmektedir. Nitekim, ülkemiz-
de yürürlükte bulunan ifl kanunlar› ile çal›flma
yaflam› Anayasa’n›n hükümleri do¤rultusunda ka-
d›nlar yönünden özel olarak düzenlenmifltir. 4857
say›l› ‹fl Kanunu ayr›ca, cinsel kökenli ücret ay-
r›mc›l›¤›n› engelleyen hükümleri de içerir. 

• Kad›nlar›n korunmas›, sosyal politikalar›n ulusla-
raras› kaynaklar› içinde de önemli bir yer tutar.
BM, UNESCO, AB, AK, OECD gibi çeflitli ulusla-
raras› kuruluflun kararlar›, belgeleri, pek çok ül-
kenin taraf oldu¤u sözleflmeleri kad›nlar›n ko-
runmas›na yönelik ilkeler ve normlar içerir.

Sosyal politikalar, kad›nlar çal›flma yaflam›n›n
hangi alanlar›nda, hangi yön ve biçimde korun-
mas›n› öngörür?

• Biyolojik ve genetik özellikleri gözönünde tutu-
larak kad›nlar›n yer ve su alt›ndaki ifllerde, gece
dönemlerinde, a¤›r ve tehlikeli olarak nitelendi-
rilen ifllerde çal›flt›r›lmalar› buyurucu nitelikteki
hukuki düzenlemelerle engellenir.

• Kad›nlar›n anal›k durumlar› nedeniyle çal›flma
yaflam›nda korunmalar›, do¤umdan önce bafllar
ve do¤umdan sonra da sürer.

• Kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤a karfl›
korunmas›nda hukuki eflitli¤i öngören ve kad›n-
lardan yana ayr›mc›l›k gözeten hukuki düzenle-
melerden birlikte yararlan›l›r.
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1. Kad›nlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunulmalar›n›
öngören ilk hukuki düzenlemeler, hangi ülkede yürür-
lü¤e konulmufltur?

a. Almanya
b. ‹ngiltere
c. ‹sviçre
d. Fransa
e. Rusya

2. Sosyal politikalarla, kad›nlar›n ilk önce hangi alan-
da korunmalar› öngörmüfltür?

a. Ayr›mc› davran›fllar
b. ‹fl süreleri
c. Anal›k durumu
d Ücret
e. Kad›n erkek aras›ndaki hukuki eflitlik

3. Afla¤›dakilerden hangisi, kad›n iflgücünün ifl iliflkile-
ri ve yaflam›nda korunmalar›n›n nedenlerinden biri de-

¤ildir?

a. Biyolojik özellikleri
b. Yarat›c› yeteneklerindeki s›n›rl›l›k
c. Genetik özellikleri
d. Anal›k durumlar›
e. Cinsiyetler aras›nda ayr›m gözetilmesi

4. Kad›nlardan yana olumlu ayr›mc› uygulamalar, han-
gi ayr›mc›l›k türü ile savafl›mda yararlan›lan bir Sosyal
Politika arac›d›r? 

a. Aç›k
b. Do¤rudan
c. Örtülü 
d. Hukuki
e. Mutlak

5. Sosyal politikalar, kad›nlar›n ifl iliflkileri ve yafla-
m›n›n hangi alan›nda özel olarak korunulmalar›n›
öngörmez?

a. Gece dönemlerinde 
b. A¤›r ve tehlikeli ifllerde 
c. Do¤um öncesinde
d. Do¤um sonras›nda
e. ‹zin ve tatil dönemlerinde

6. Emzikli kad›nlar›n yararlanabilecekleri iste¤e ba¤l›
izin düzenlemeleri, afla¤›daki özelliklerden hangisini
tafl›maz?

a. ‹fle tekrar dönebilme hakk›n›n tan›nmas›
b. Ücretsiz olmas›
c. Kad›n›n iste¤e ba¤l› tutulmas›
d. S›n›rland›r›lm›fl bir süreye ba¤lanmas› 
e. ‹flverenin izninin aran›lmas›

7. 1982 Anayasas›’n›n hangi maddesi, kad›nlar›n ko-
runmas›n› öngören ulusal sosyal politikalara yön ve bi-
çim vermektedir?

a. 25
b. 33
c. 50
d. 88
e. 100

8. Krefl ve emzirme odas› açma yükümlülü¤ü, iflyeri ile
ilgili hangi göstergeye ba¤l› k›l›nmal›d›r?

a. ‹flletmenin ekonomik koflullar›
b. ‹flyerinde çal›flanlar›n say›lar›
c. Kad›nlar›n yafl ve cinsiyetleri
d. ‹flyerinde sürdürülen iflin niteli¤i
e. ‹flyerinde çal›flan kad›nlar›n say›lar›

9. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’na göre, kad›n iflçilere verilen
emzirme (süt) izinleri, ne zamana dek sürer?

a. 6 hafta
b. 3 ay
c. 6 ay
d. Emzirme dönemi boyunca
e. Çocuk 1 yafl›na gelinceye dek

10. Sosyal politikalar afla¤›daki ifl ya da mesleklerin han-
gisinde kad›nlar›n çal›flt›r›labilmelerini öngörür?

a. Maden iflletmesinin büro ifllerinde
b. Tünel inflaat›nda
c. Kanalizasyon flebekesinin döflenmesinde
d. Sünger ç›kart›lmas›nda 
e. Metro tunelleri yap›m›nda

Kendimizi S›nayal›m
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Ayr›mc›l›k vahim düzeyde

Milletvekillerine de sunulan “Kad›n-Erkek Eflitli¤ine
Do¤ru” bafll›kl› rapor, Türkiye toplumunun “cinsiyet
ayr›mc›l›¤›”na dayal› olmaktan kurtulamad›¤›n› göste-
riyor. Çal›flma çözüm de öneriyor.
‹STANBUL-Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TÜ-
S‹AD), Türkiye’de kad›nlar›n e¤itim, çal›flma yaflam› ve si-
yasetteki durumunu ortaya koyan ayr›nt›l› bir rapor haz›r-
lad›. milletvekillerine de sunulan “Kad›n-Erkek Eflitli¤ine
Do¤ru Yürüyüfl” adl› rapor, Türkiye’de “kad›n gerçe¤i-
nin” foto¤raf›n› ortaya koyuyor ve çözüm önerileri getiri-
yor. Rapora göre Türkiyedeki kad›nlar›n durumu:

E¤itim

Raporun, Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mine Gö¤üfl Tan taraf›ndan ha-
z›rlanan ‘E¤itimde kad›n-erkek eflitli¤i ve Türkiye ger-
çe¤i’ bölümünde, ‘neredeyiz’ ve neden buraday›z’ soru-
lar›na yan›t arand›. Sonuçlar:
• Türkiye’de kad›nlar›n okuryazarl›k oran› yüzde 72.

Yunanistan’da yüzde 94, Bulgaristan’da yüzde 97,
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’da ise yüzde
99.

• K›rsal kesimde erkeklerin yüzde 10.1’i, kad›nlar›n
yüzde 30.4’ü okuryazar de¤il. Do¤u ve Güneydo-
¤u’da her on kad›ndan befli okuma yazma bilmiyor.
Okuryazar olmayanlar›n oran› kentsel erkek nüfusta
yüzde 4.5, kad›n nüfusta ise yüzde 18.7.

• Okul ça¤›nda bulunan 7-13 yafl aras›ndaki her 100 er-
kek çocuktan 21’i, her 100 k›z çocuktan 32’si okula
kay›tl› de¤il.

• ‹lkö¤retimde k›z-erkek çocuk oranlar› eflitlenemedi.
1999-2000 ö¤retim y›l›nda erkekler için yüzde 99.4’e
ulaflan ilkö¤retim okullaflma oran› k›z çocuklarda yüz-
de 89.8.

• 1999-2000 ö¤retim y›l› itibar›yla teknik e¤itime devam
eden k›z ö¤rencilerin yüzde 21.33’ü din e¤itimi al›yor.

• Yine 1999-2000 ders y›l› içinde Türkiye’deki yük-
sekö¤renim ö¤rencilerinin yüzde 40.4’ünü kad›n-
lar oluflturdu.

• Türkiye’de kad›nlar›n yüksekö¤renimden yararlanma
olana¤› yüzde 15.2 iken, bu oran Bulgaristan’da yüz-
de 51.6, Fransa’da yüzde 57.3, Yunanistan’da yüzde
46.3.

Ülkelere ve cinsiyete göre ortaö¤retim okullaflma oran-
lar› (yüzde)
Ülke K›z Erkek
Almanya .............................. 88.5 ...................... 88.3
Avusturya ........................... 88.7 ...................... 87.7
Yunanistan ......................... 87.8 ...................... 85.3
‹ran ..................................... 68.1 ...................... 74.1
Gürcistan ............................ 73.5 ...................... 74.9
Türkiye ............................... 43.2 ...................... 59.0

Neler yap›lmal›?
Çal›flma sonucunda ortaya ç›kan bu tablo, e¤itime ayr›-
lan pay›n düflüklü¤ü, anne-baban›n toplumsal ve eko-
nomik statüsü, okuryazar olmamas›, kültürel bask›lar›n
a¤›rl›¤›, din, yoksulluk, ayr›mc›l›k, erken evlilik ve oku-
la uzakl›k gibi nedenlere ba¤land›.
TÜS‹AD raporunun e¤itim bölümünün çözüm önerileri
k›s›m›ndaki görüfller flöyle:
• ‹lkö¤retim zorunlu ve kesintisiz olmal›.
• Türkiye’de e¤itim her düzeyi kapsayacak hale getiril-

meli ve paras›z olmal›.
• Karma e¤itim ilkesi uygulanmal›.
• K›z çocuklar›n ve kad›nlar›n e¤itiminden daha yüksek

pay almalar› konusunda aile ve kamuoyu deste¤ine yö-
nelik ara vermeden çeflitli kampanyalar düzenlenmeli.

• 18 yafl›ndan küçükler çocuk say›larak, çocuk iflgücü-
nü güvence alt›na alan gerekli yasal düzenlemeler
gecikmeden yap›lmal›.

• Evlenme yafl› 18 olmal›. K›zlar›n, burs, kredi, yurt, ba-
r›nma, sanat ve beden e¤itimi olanaklar›ndan yarar-
lanmalar› sa¤lanmal›.

Çal›flma yaflam›

ODTÜ Sosyoloji Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr. Y›ld›z
Ecevit’in haz›rlad›¤› bu bölümde, çal›flma hayat›nda kad›n-
erkek eflitsizli¤i bir kez daha vurgulan›yor. Bölüm flöyle:
• Kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oranlar› 1950’lerin ortalar›n-

dan beri sürekli ve h›zl› biçimde düflüyor. 1955’te yüz-
de 72 olan kat›l›m oran›, 1999’da yüzde 29.7’ye geriledi.

• Kad›n ve erkeklerin sektörleraras› da¤›l›mlar› aç›s›n-
dan önemli dengesizlik ve eflitsizlikler söz konusu.
Türkiye’de, 1999 verilerine göre kad›nlar›n ve yüzde
18.1’i de hizmet sektöründe çal›fl›yor. Erkeklerin yüz-
de 40.8’i hizmet sektöründe.

• Kentli kad›n nüfusun yüzde 16.4’ü iflsizken, erkekle-
rin oran› yüzde 8.6. K›rsal kesimde iflsizlik oran› er-
keklerde daha fazla. Nedeni: Ücretsiz aile iflçisi olan,
gelir getirici bir iflte çal›flmayan kad›nlar, istatistikler-
de istihdam edilenler aras›nda yer al›yor.

Yaflam›n ‹çinden

“
08.03.2003

yorum@radikal.com.tr
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• Kentlerde iflsiz kad›nlar›n yüzde 44’ü lise ve dengi
okul mezunu. Ayn› e¤itim düzeyindeki iflsiz erkek
oran› ise yüzde 24.

• Kad›nlar daha uzun süre iflsiz kal›yor. Kad›n iflsizlerin
yüzde 43’ü, erkeklerin yüzde 29’u bir y›l veya daha
fazla süre ifl ar›yor.

• Kad›nlarla erkekler aras›ndaki kazanç eflit de¤il. 1987
verilerine göre, üst düzey yöneticilik yapan bir erke-
¤in saatlik kazanc› 1688 lirayken, kad›n›nki 904 lira.
Sat›fl personeli olarak çal›flan erkek saatte 1092 lira
kazan›rken, kad›n 531 lira al›yor. Tar›m iflçisi bir er-
kek saatte 856 lira kazan›rken, kad›n›n saatlik kazan-
c› 318 lira.

• Mesleklerde toplumsal cinsiyet temelli ayr›flma azal›-
yor. 1989’da müteflebbislik, üst kademe yöneticili¤i,
hizmet iflleri, ticari faaliyetler, tar›m d›fl› üretim faali-
yetleri tamamen erkek mesle¤i olarak görülürken, bu
durum de¤iflti. Müteflebbis ve üst yöneticileri grubun-
da 1989 y›l›nda yüzde 5.4 olan kad›n çal›flanlar yüz-
de 8.9’a yükseldi.

• Türkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›mlar›ndaki düfl-
meye yol açan en önemli nedenler ekonomik yap›-
daki de¤iflmeler, bunlara efllik eden sosyal dönüflüm-
ler ve özellikle köyden kente göç olarak s›ralan›yor.

‹fl yaflam›na dair öneriler k›sm›:
• Kad›nlar›n örgün ve yayg›n özellikteki mesleki e¤itim

kurumlar›ndan erkeklerle eflit düzeyde yararlanabil-
melerini sa¤lamak için yasal düzenlemeler yap›lmal›.

• Kad›nlar› Türkiye’de belli ifl kollar›n› ve meslekleri
seçmeye yönelten mevcut e¤ilimlerin saptanmas› ve
bunlar›n olumsuz etkilerinin giderilmesi gerek.

• Kad›nlar›n evde kulland›klar› ve parasal karfl›l›k al-
mad›klar› eme¤in milli gelir hesaplamalar›nda yer ala-
bilmesini ve böylece kad›nlar›n ekonomik ve top-
lumsal kalk›nmaya katk›lar›n›n fark edilmesini sa¤la-
yacak çabalar sarf edilmelidir.

• ‹flyerinde krefl açma yükümlülü¤ü getiren kurallar,
sadece kad›n de¤il, erkek say›s› da dikkate al›narak
yeniden konulmal›.

‹stihdam edilen kad›n ve erkeklerin iflteki durumlar›na
göre da¤›l›m›:
‹flteki Durumu Kad›n Erkek
Ücretli veya maafll› .............21.0 ...................... 37.5
Yevmiyeli ........................... 4.2 ....................... 10.6
‹flveren ............................... 0.4 ....................... 6.4
Kendi hesab›na çal›flan ..... 9.1 ....................... 31.8
Ücretsiz aile iflçisi .............. 65.0 ..................... 13.4

Siyaset
Raporun bu bölümü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Serpil Sancar Üflür ta-

raf›ndan haz›rland›. Rapora göre, 2000’de Türkiye’de
parlamentodaki kad›n say›s› oran› yüzde 4 iken, ‹sveç’te
oran yüzde 43, Danimarka’da yüzde 37, Almanya’da
yüzde 31 ve ‹spanya’da yüzde 22. Kad›n›n siyasetteki
yerini gösteren bir baflka ilginç veri de flöyle:
Doç. Dr. Üflür, ortaya ç›kan bu tabloyu Türkiye’de siya-
si partilerin kad›na bak›fl›n› anlatarak, flöyle özetliyor:
“Merkez sa¤da yer alan ANAP, DYP, MHP ve SP’nin
ideolojisine göre siyasette kad›na düflen görev çocuk-
lar, hastalar, yafll›lar, kimsesizler ve sakatlar›n sorunla-
r›yla ilgilenmek, gönüllü sosyal yard›m faaliyetleri ya-
parak siyasal destek oluflturmak.
Merkez soldaki CHP ve DSP ise kad›n-erkek eflitli¤ini
ideolojik kimliklerinin bir parças› olarak her zaman vit-
rinde tutarlar. Ancak bu partilerin kad›n-erkek eflitli¤i
anlay›fl› bir tür cinsiyet körlü¤ü içerir.
Türkiye’de hemen hemen tüm partiler kad›n kollar›n›,
kad›nlar› siyasal karar süreçlerine haz›rlayan bir yap› ola-
rak de¤il, partinin ikincil ve siyasi getirisi düflük ifllerini
yapt›racaklar› birimler olarak görürler. Seçim dönemine
girildi¤inde rastgele aray›fllar ile kad›n adaylara olan gü-
veni sarsar ve temsil yeteneklerini azalt›r. (Radikal)

Kad›n aday say›s› ve oran›
1995 genel seçimi 1999 genel seçimi
534 (yüzde 8.1) 1748 (16.4)
Seçilen kad›n milletvekili
1995 genel seçimi 1999 genel seçimi
13 (yüzde 2.4) 23 (yüzde 4.2)
Kad›n aday seçilme flans›
1995 genel seçimi 1 1999 genel seçimi
yüzde 2.4 yüzde 1.3
Erkek aday say› ve oran›
1995 genel seçimi 1999 genel seçimi
6066 (yüzde 91.9) 8890 (yüzde 83.6)
Seçilen erkek milletvekili
1995 genel seçimi 1999 genel seçimi
537 (yüzde 97.6) 527 (yüzde 95.8)
Erkek aday seçilme flans›
1995 genel seçimi 1999 genel seçimi
yüzde 8.8 yüzde 5.9.

Genel veriler
Türkiye’de e¤itim ve gelir aç›s›ndan cinsleraras› eflitsizlik:
Okuryazarl›k
Erkekler: Yüzde 93
Kad›nlar: Yüzde 75
E¤itim
Erkekler: Yüzde 67
Kad›nlar: Yüzde 54
Gelir (kifli bafl›na GSMH)
Erkekler: 8 bin 104 ABD Dolar›
Kad›nlar: 4 bin 703 ABD Dolar›

”
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Cinsel Kökenli Ayr›mc›l›¤›n Kökleri

Kiflileri farkl›laflt›rmak için kullan›lan kriterlerden belki
de ilki olan cinsiyet özelli¤i evrenimizdeki tüm insanla-
r› say›ca birbirine eflit iki gruba ay›r›r. Cinsiyet farkl›lafl-
mas›, kad›n ve erkeklerin toplumsal yaflam içindeki ko-
num (statü) ve davran›fllar›n› (rollerini) da etkileyerek
biçimlenir. Kad›nlar›n aile ve sosyal yaflam içindeki ko-
numlar› ve yerine getirmeleri beklenilen davran›fllar›n›n
erkeklerden daha farkl› olmas›, büyük ölçüde kad›n ve
erke¤in aile ve sosyal yaflam içindeki ifl paylar›n›n tarih-
sel köklerinde aran›lmal›d›r. 
Yaflamlar›n› sürdürebilmek için insanlar, kad›n-erkek
yard›mlaflmas›na sürekli ve zorunlu bir gereksinim du-
yarlar. ‹nsanl›k tarihinin bu ilk ve en basit iflbölümü ön-
ce, erkek ve kad›n aras›nda en eski ve küçük toplum
birimi olan aile içinde kurulur.
Toplum tarihçileri, göçebe olarak yaflayan avc›-toplay›-
c› toplumlarda, kad›n›n aile içindeki ifl pay›n›n daha
çok ve önemli oldu¤unu yazarlar. “Erkek, ço¤unlukla
rastlant›ya ba¤l› olan ve oturma yerinden uzaklarda ya-
p›lmas› zorunlulu¤u bulunan avc›l›k iflini yapmaktad›r;
kad›n ise, bir yandan çocuklar›n so¤u¤a, s›ca¤a, y›rt›c›
hayvanlara karfl› korunmas›, bak›m› ve beslenmesi iflini
yerine getirmekte; konuta yak›n olup, onun koruyucu-
lu¤unu yapmakta, ayr›ca avlanmadan daha güvenli bir
geçim kayna¤› olan bitki toplay›c›l›¤›n› yerine getirmek-
tedir. Yiyecekleri haz›rlamakta, yaral›lara bakmakta,
hayvan evcillefltirmekte, gelece¤i düflünmekte, çocuk-
lar› büyütmektedir” (Ozankaya, 1975, s: 204). Cinsler
aras›ndaki o dönemin sosyo-ekonomik koflullar›na da-
yal› ifl bölümü, kad›n ile erke¤in aile ve toplum içinde-
ki konum ve davran›fllar›na yans›yarak, toplumdaki de-
¤erler sistemini biçimlendirmifltir. Avc›-toplay›c› top-
lumlarda kad›n, bu nedenle erke¤e göre daha yüksek
bir toplumsal de¤er kazanm›fl, anaerkil aile yap›s› ve
anaerkil aile hukuku böylece do¤mufltur.
Yerleflik yaflam ile birlikte de¤iflim (mübadele) ekono-
misi do¤mufl ve ticaret bafllam›flt›r. Üretim araçlar› ve
teknikleri sürekli gelifltirilmifl ve madencilik, bal›kç›l›k
gibi yeni ifl alanlar› aç›lm›flt›r. Bir baflka yönden insan-
lar›n do¤aya, zenginliklere egemen olma çabalar› ordu-
lar›n kurulmas›na, istilalara, savafllara yol açm›flt›r. Fi-
ziksel güç ve üstünlü¤ü geçerli, hatta onun da ötesinde
gerekli k›lan tüm bu oluflumlar, kad›n ile erke¤in önce
aile, daha sonra da toplumsal yaflam içindeki yerlerini
etkilemifltir. Avc›l›k, madencilik, üretim araçlar›n›n ya-
p›m› ve kullan›m›, çobanl›k, bal›kç›l›k, askerlik gibi be-

densel güç gerektiren ifller erkekler; yemek, temizlik,
çocuk bak›m›, ev gözetimi, dikifl nak›fl gibi özen, sab›r
ve duyarl›l›k gerektiren ifller kad›nlar taraf›ndan üstle-
nilmifltir. Böylece erkekler önce ekonomik sistemin,
daha sonra da kurulu düzenin temel tafl›y›c›s›, kad›nlar
ise erkek iflgücünün tamamlay›c›s›, yard›mc›s› konumu-
na sürüklendiler. Bu cinsel kökenli iflbölümü, kad›n ile
erke¤in aile ve toplumsal yaflam içindeki konum ve
davran›fllar›na da yans›m›flt›r. Bu koflullar alt›nda kad›-
na, erke¤e oranla daha pasif (ikincil) bir de¤er yükle-
nirken, erkek toplumsal konumunu güçlendirmifl ve
ataerkil aile yap›s› do¤up, ataerkil hukuk düzeni kök-
leflmeye bafllam›flt›r.
Kad›n ile erke¤in toplumsal konum ve davran›fl biçim-
lerinde yaflan›lan ve geçerlili¤ini yüzy›llar boyu koru-
yan bu farkl›laflma, do¤al olarak toplumun hukuk, mül-
kiyet, siyaset gibi toplumun kültür ö¤elerini ve üst ya-
p›s›n› da yönlendirip, biçimlendirmifltir. Bu kal›plara
ba¤l› de¤erler sistemi ise, e¤itim ve toplumsal koflullan-
d›rma yolu ile kuflaktan kufla¤a aktar›larak geçerlili¤ini
yak›n geçmiflimize dek korumufltur.

Okuma Parças›
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1. b Kad›nlar›n ifl iliflkileri ve yaflam›nda korunul-
malar›n› öngören ilk hukuki düzenlemeler,
‹ngiltere’de yürürlü¤e konulmufltur. Bu soruyu
do¤ru yan›tlayabilmek için, “Kad›nlar›n Çal›flma
Yaflam›na Girifli ve Korunmalar›na Yönelik
Politikalar›n Tarihsel Geliflimi”  bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

2. b Sosyal politikalarla, kad›nlar›n önce ifl süreler-
ine buyurucu hukuki düzenlemelerle bir üst
s›n›r getirilmifl, sanayide gece dönemlerinde
çal›flmalar› yasaklanm›flt›r. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Kad›nlar›n Çal›flma
Yaflam›na Girifli ve Korunmalar›na Yönelik
Politikalar›n Tarihsel Geliflimi”  bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Korunmas›
Düflüncesinin Temelinde Bulunan Nedenlir”
bafll›¤› alt›nda size verilen bilgilerden yararlan›n

4. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›na Girifli ve
Korunmalar›na Yönelik Politikalar›n Tarihsel
Geliflimi”  bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

5. e Sosyal politikalar, kad›nlar›n izin ve tatil dönem-
lerinde özel olarak korunulmalar› gerekmez. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Kad›nlar›n
Genel Olarak Korunmalar›”  ve “Kad›nlar›n
Anal›k Durumunda Korunmalar›” bafll›klar›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

6. e Emzikli kad›nlar›n yararlanabilecekleri iste¤e
ba¤l› izin düzenlemeleri, iflverenin iznine ba¤l›
de¤ildir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Kad›nlar›n Anal›k Durumunda Korunmalar›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

7. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Kad›nlar›n Çal›flma Yaflam›nda Korunmas›
Düflüncesinin Temelinde Bulunan Nedenler”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. e Krefl ve emzirme odas› açma yükümlülü¤ü,
iflyerinde çal›flanlar›n de¤il, iflyerinde çal›flan
kad›nlar›n say›lar›na ba¤l› k›l›nmal›d›r. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Kad›nlar›n
Anal›k Durumunda Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

9. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Kad›nlar›n Anal›k Durumunda Korunmalar›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

10. a Maden iflletmesinin büro iflleri yer alt›nda
sürdürülen bir ifl de¤ildir. Bu nedenle de
kad›nlar çal›flt›r›labilir. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayamad›ysan›z “Kad›nlar›n Genel Olarak
Korunmalar›” bafll›¤› alt›nda size verilen bil-
gilerden yararlan›n.

S›ra Sizde 1

Kad›nlar›n biyolojik ve genetik özellikleri gözönünde
tutularak, hakl› (meflru) olarak nitelendirilebilecek hu-
kuki bir ayr›cal›k getirilmifltir. Düflünülecek olursa, ça-
l›flma yaflam›n›n salt kad›nlar yönünden de¤il çocuklar,
gençler, sakatlar ve eski hükümlüler yönünden de böy-
le bir yaklafl›mla özel olarak düzenlendi¤i görülür. Bu
ba¤lamda yürürlü¤e konulan hukuki düzenlemelerin
temelinde, iflverene karfl› daha zay›f olan iflçinin korun-
mas› örne¤inde oldu¤u gibi, bu kesimlerin duydu¤u
korunma gereksinimi bulunur. 

S›ra Sizde 2

Ülkemizde yürürlükte olan kanunlarda; kad›nlar›n do-
¤um öncesi ve sonras›nda iflte çal›flt›r›lamayacaklar› sü-
relerin uzunlu¤u farkl› olarak belirlenmifltir. fiöyleki; Ba-
s›n-‹fl Kanunu’na göre bu süre gebeli¤in 7. ay›ndan bafl-
lar ve do¤umun 2. ay› sonuna dek sürer. Umumi H›fz›s-
s›hha Kanunu’na göre, 3 haftas› do¤umdan önce ve 3
haftas› do¤umdan sonra olmak üzere toplam 6 haftad›r.
Devlet Personel Kanunu’nda ise, 3 haftas› do¤umdan
önce ve 6 haftas› do¤umdan sonra olmak üzere toplam
9 haftal›k bir süreyi kapsar. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nda
da, 8 haftas› do¤umdan önce, 8 haftas› do¤umdan son-
ra olmak üzere 16 haftal›k bir dönem öngörülmüfltür.

S›ra Sizde 3

Kuramsal olarak; kad›nlardan yana, olumlu yöndeki ay-
r›mc› uygulamalar›n, cinsiyetler aras›nda eflitli¤i sa¤la-
yan bir denge kuruluncaya dek sürmesi beklenilir.

S›ra Sizde 4

Örtülü ayr›mc›l›¤›n yap›ld›¤›n›, aç›k olarak yap›lan ay-
r›mc›l›kta oldu¤u gibi somut olarak ortaya koyup, ka-
n›tlayabilmek güçtür. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Çocuklar›n ve 
Gençlerin Çal›flma
Yaflam›nda 
Korunmas›

Çocuklara ve gençlere yönelik sosyal politikalar; sa¤l›k, aile, yerleflim, e¤itim, istih-
dam, çal›flma, sosyal hizmet ve yard›m politikalar› kapsam›nda korunup, gözetil-
melerini öngörür. 

Çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmas›, bu kesimin toplumsal
yaflam›n her alan›nda, efldeyiflle genelde korunmalar›n› hedefleyen sosyal politika-
lar›n önemli bir parças›n› oluflturur. Bu nedenle konunun sistemati¤i, daha çok
çal›flma politikalar› yörüngesinde yap›land›r›lm›flt›r.

Çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›na hangi koflullar alt›nda, nas›l girdik-
leri daha önce, sosyal politikalar›n tarihsel gelifliminin ele al›nd›¤› bu kitab›n 3.
ünitesinde ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›. Bu ünitede ifllenilecek konular›, 3. üni-
tede size verilen bilgilerle birlikte irdelemeniz, metni daha iyi kavrayabilmenize
yard›mc› olacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›kan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›na hangi koflullar alt›nda, nas›l girmifller
ve bu kesimin korunmas›n› öngören politikalar günümüze dek hangi yön ve
biçimde geliflmifltir?
Çocuklar›n ve gençlerin neden sosyal politikalarla özel olarak korunmas›
gerekir?
Çocuklar›n ve gençlerin korunmas› düflüncesi, hangi ulusal ve uluslararas›
kaynaklara dayan›r?  
Çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›n›n hangi alanlar›nda, hangi yön ve bi-
çimde korunmal›d›r?

N

N
N
N
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Örnek Olay

Çocuk Haklar›

“‹nsano¤lu, çocuklara vermek zorunda oldu¤u fleylerin en iyisini verme yükümlü-
lü¤ü alt›ndad›r... Çocuklar›n, özgür ve onurlu bir ortamda fiziksel, zihinsel, ah-
laksal, ruhsal ve sosyal bak›mlardan sa¤l›kl› ve normal bir biçimde geliflmelerini
sa¤lamak için, onlara, yasalarla ve di¤er araçlarla, sosyal koruma sa¤lanmal›, ge-
rekli f›rsat ve kolayl›klar sunulmal›d›r... Çocuklar her türlü ihmale, ac›mas›zl›¤a
ve sömüreye karfl› korunacakt›r”

Kaynak: Çocuk Haklar› Bildirgesi, 1959.

“Ciddi flekilde bir sosyal mevzuat oluflturma ifli, çocuklar›n korunmas›yla bafllar” 

Kaynak: Albert Thomas, ilk ILO Müdürü

“Taraf Devletler, çocu¤un, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli iflte ya da e¤i-
timine zarar verecek ya da sa¤l›¤› veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da
toplumsal geliflmesi için zararl› olabilecek nitelikte ç›l›flt›r›lmas›na karfl› korunma
hakk›n› kabul eder.”

Kaynak: Çocuk Haklar›na Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi, 1989.
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K‹MLER ÇOCUK, K‹MLER GENÇ SAYILIR?
‹nsan yaflam› çocukluk dönemi ile bafllar. Gençlik dönemi ile sürer ve yetiflkinlik
dönemi ile tamamlanarak son bulur. Düflünülecek olursa, bu dönemleri birbirin-
den somut olarak ay›rabilmenin hiç de kolay olmad›¤› görülür. Ayr›ca, çocuk ve
genç sözcüklerinin sosyal politikalar ile konuflma ve yaz› dilimizdeki anlamlar› da
birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle, çal›flma yaflam›nda çocuk ve genç iflgücünün ele
al›nmas›nda ve koruma gere¤inin ortaya konulmas›nda, öncelikle konu aç›s›ndan
tan›m› s›n›rland›rmak ve kimlerin çocuk, kimlerin genç say›laca¤›n› belirlemek ge-
rekir ki, çal›flman›n sonraki bölümlerinde bu sözcükler ile neyin anlat›lmak istenil-
di¤i do¤ru olarak anlafl›labilsin.

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi, yaflam sürecini dönemsellefltirebilmek güçtür.
Çünkü yaflam dönemlerinin ayr›mlaflt›r›lmas›nda kifliden kifliye ya da toplumdan
topluma de¤iflebilen baz› özellikler ve koflullar rol oynar. Örne¤in cinsiyet, iklim,
ortalama yaflam uzunlu¤u gibi olgular çocukluk ve gençlik dönemlerinde farkl›-
l›klara yol açabilir. Ayr›ca yaflam dönemleri, genifl yafl aral›klar›n› kapsar. Bu ne-
denle ayn› dönemi yaflayan, ancak ayr› yafllarda bulunanlar aras›ndaki farkl›l›kla-
r› yok sayar.

‹nsanlar›n yafllar›, çocukluk ve gençlik dönemlerini evrensel ba¤lamda belirle-
yen bir ölçüt olarak hiç kuflkusuz de¤er tafl›r. Ancak, biyolojik yafl› bu ba¤lamda
temel ölçüt olarak seçmenin de, baz› güçlükleri beraberinde tafl›yabilece¤i gözden
›rak tutulmamal›d›r. 

Çünkü e¤er çocukluk ve gençlik dönemleri biyolojik yafla göre belirlenecek
olursa, bu dönemlere nas›l yaklafl›ld›¤› önem kazan›r. Bireylerin sa¤l›kl› geliflme-
si, ekonomik yönden aktif iflgücü kapsam›nda yer almas›, evlenmesi, askere al›n-
mas›, zorunlu e¤itim döneminin tamamlanmas›, hukuken reflit say›lmas›, seçme
ve seçilme hakk›n› kullanabilmesi için getirilmifl olan yafl koflullar› birbirinden
farkl›d›r. Dahas›; biyolojik yafl, toplumlar›n sosyo-kültürel geliflim süreci ile de
ba¤lant›l› bir gösterge oldu¤u için, alg›lanma biçimi de zaman içinde de¤iflebilir
(Franklin, 1993, s: 21.).

Bu nedenlerle günlük yaflamda, konuflma ve yaz› dilinde kulland›¤›m›z çocuk
ve genç sözcükleri, farkl› yafl gruplar› içinde bulunanlar› ifade eder. Sözçüklerin
anlamlar›ndaki esneklik, çocuk ve genç yafl gruplar›n›n evrensel ba¤lamda benim-
senen ortak bir yafl ölçütüne ba¤lanarak irdelenebilmesini güçlefltirir. 

De¤inilen olumsuz yönleri bulunmakla birlikte; evrensel, objektif ve pratik ol-
mas› nedeniyle biyolojik yafl, çocukluk ve gençlik dönemlerinin belirlenmesinde
yayg›n biçimde yararlan›lan bir göstergedir.

UÇÖ taraf›ndan en az çal›flt›r›lma yafl›, 15 olarak kabul edilmektedir. Örgüt’ün
dünya genelinde öngördü¤ü bu yafl s›n›r›, yayg›n bir uygulama alan›na sahiptir.
Bu belirlemenin temelinde, 15 yafl ile çocukluk döneminin tamamlanarak, genç-
lik döneminin bafllad›¤› düflüncesi yer al›r. Nitekim, 15-65 yafl grubundaki nüfus
bu nedenle aktif iflgücü olarak kabul edilir. Bu düflüncelerden yola ç›karak, 15 ya-
fl›n alt›nda bulunanlar çocuk olarak nitelendirilebilir. Böyle bir de¤erlendirmenin,
ö¤retide de büyük ölçüde benimsendi¤i gözlenir (Centel, 1982, s: 35; Gündo¤an,
2001, s: 6; Lordo¤lu, 2003, s: 54). Ancak ulusal sosyal politikalar aç›s›ndan en az
çal›flt›r›lma yafl›na iliflkin baz› farkl›l›klar›n olabilece¤i aç›kt›r. Bu yüzden de 15 ya-
fl, evrensel düzeyde ve tüm ifller için geçerli bir gösterge de¤ildir. Yine de, en az
çal›flt›r›lma yafl›n›n baz› ülkelerde 15 yafl›n daha alt›nda saptanarak uygulamaya
konulmufl olmas›, 0-14 yafl grubunda bulunanlar›n çocuk olarak nitelendirilmesi-
ni engellemez. 
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Çocuk ‹flgücü: En az
çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda
bulunanlard›r.



Gençlik dönemi ise, çocukluk dönemini izler. ‹nsan›n yetiflkinlik dönemine
dek süregiden fiziksel, e¤itsel, sosyal, ahlaki ve kültürel geliflme sürecini kapsar.
Çocukluk döneminin 15 yafl ile sonland›¤› varsay›lacak olursa, gençlik döneminin
15 yafl ile bafllad›¤›n› kabul etmek gerekir. Ancak gerek sosyal politikalar›n ulusla-
raras› kaynaklar›nda, gerekse ilgili literatürde gençlik dönemine ve özellikle de bu
dönemin hangi yaflta sonlanaca¤›na iliflkin bir görüfl birli¤i bulunmamaktad›r. 

Örne¤in baz› ülkelerde hukuki rüflt yafl› gençlik döneminin sonu, yetiflkinlik
döneminin bafllang›c› olarak görülürken, baz› ülkelerde bu dönem zorunlu e¤i-
timin tamamlanmas›na ba¤lanm›flt›r. UÇÖ’nün 127 nolu Tek ‹flçinin Tafl›yabilece¤i
Yükün Azami A¤›rl›¤› Hakk›nda Sözleflmesi’nde, genç iflçi “… 18 yafl›ndan küçük
bir iflçiyi ifade eder” denilerek tan›mlanm›flt›r.

Türk hukuk sistemi ise, yafl rüfltü olarak 18’i kabul etmektedir (MK. m. 11/1).
18 yafl›n tamamlanmas› ile birlikte yetiflkinlik dönemi bafllar. Ülkemizde yürürlük-
te olan ifl mevzuat›nda yafla ba¤l› özel düzenlemeler de 18 yafl›n dolmas› ile son-
lan›r. Nitekim ‹K’da; ondört yafl›n› doldurup onbefl yafl›n› tamamlam›fl olanlar›n ço-
cuk iflçi, onbefl yafl›n› tamamlam›fl ancak onsekiz yafl›n› tamamlamam›fl olanlar›n
genç iflçi olarak kabul edildi¤i görülür (m.71). Bu hükümler çerçevesinde ülkemiz-
de 18 yafl›n tamamlanmas› ile birlikte yetiflkinlik dönemi de bafllam›fl olur. 2. Befl
Y›ll›k Kalk›nma Plan›’da 14-24 yafl grubunda bulunanlar genç olarak kabul edilmifl-
tir. Ancak daha sonraki kalk›nma planlar›nda, bu ba¤lamda daha farkl› yafl grupla-
r› benimsenmifltir. Örne¤in 3.BYKP, 12-22; 4. BYKP, 12-24; 5. BYKP 15-24 yafllar
aras›nda olanlar› genç olarak tan›mlanm›flt›r (Türkiye’de Gençlik…, 1995, s: 24).

Avrupa ülkelerinde, 15-24 yafl grubu içinde bulunanlar genç olarak kabul edil-
mektedir (Gündo¤an, 2001, s: 6; Türkiye’de Gençlik…, 1995, s: 24). Literatürde de
kabul gören bir yaklafl›mla, 15-24 yafl grubunda bulunanlar› genç olarak kabul et-
menin uygun olaca¤›n› düflünüyoruz.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N ÇALIfiMA YAfiAMINA
G‹RMES‹ VE KORUNMALARINA YÖNEL‹K 
POL‹T‹KALARIN TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Çocuk ve genç iflgücünden tüm dünyada ve hemen her dönemde, özellikle tar›m
kesiminde yararlan›lm›flt›r. Korporasyon düzeni içinde de mesleki yönden yetiflti-
rilmek üzere erken yafllardan bafllayarak çocuklar ve gençler çal›flt›r›lm›fllard›r.
Ancak, iflçi statüsü alt›nda bu kesim Sanayi Devrimi ile birlikte çal›flma yaflam›na
girmifltir.

Çocuklar ve gençler önceleri babalar› ve anneleri ile ayn› fabrikalarda, ard›n-
dan da ayr› fabrikalarda çal›flmaya bafllam›fllard›r. Hatta, Sanayi Devrimi'nin ya-
flan›ld›¤› y›llarda ve ülkelerde, dokuma ve maden gibi kesimlerde çal›flan çocuk
ve genç say›lar›n›n, yetiflkin erkeklerin say›lar›n› bile aflt›¤› gözlenmifltir
(Kuczynski, 1968, s: 47 vd.).

‹flverenlerin iflgücü maliyetlerini olabildi¤ince düflük tutmaya yönelifli ve ücret
gelirlerinin giderek azalmas› nedeniyle ailelerin birden çok üyesi ile çal›flma yafla-
m›na girmek zorunda kal›fl› bu yöndeki geliflmeleri uyarm›flt›r. Makinalar›n insan-
gücünün yerini almas›yla basitleflen üretim tekni¤i de, çocuk ve genç iflgücünden
yararlan›labilmesini kolaylaflt›rm›flt›r. Ayr›ca; çocuk ve genç iflgücünün, iflverenler
taraf›ndan yetiflkin iflgücüne göre daha kolay disiplin alt›nda tutulabilir olmalar›-
n›n, daha düflük ücretle çal›flt›r›lmalar›n›n, uysal ve az tepkili görülmelerinin de
bu demografik de¤iflimde pay› olmufltur.
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Genç ‹flgücü: Yafllar›; en az
çal›flt›r›lma yafl› ile fiziksel,
düflünsel geliflme süreci ve
zorunlu e¤itim süresinin
tamamland›¤› yafl aras›nda
bulunanlard›r.

Çocuk ve genç iflgücünü, yafl
d›fl›nda nitelendiren baflka
ölçütlerin de bulunmas›, bu
ba¤lamda ortak bir 
standard›n 
yarat›labilmesini
güçlefltirmektedir.

Çocuk ve genç iflgücü; tüm
dünyada, her dönemde, 
özellikle tar›m kesiminde
ekonomik yaflam içinde yer
alm›flt›r, ancak bu kesim,
iflçi statüsü alt›nda çal›flma
yaflam›na Sanayi
Devrimi'nin kendine özgü
koflullar› alt›nda oluflan bir
ortamda girmifltir.



Çok a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda, yayg›n ve yo¤un biçimde kullan›lmalar›, ka-
muoyunu duygusal yönden incitmifl, çocuklar ve gençlerin korunma gereksinimi
zamanla toplumun hemen her kesimi taraf›ndan duyulmaya bafllanm›flt›r. Çocuk-
lar›n ve gençlerin korunabilmesi için devlet müdahalesini zorunlu gören bir anla-
y›fl bu koflullar alt›nda do¤up, giderek güçlenmifltir. Böylece çocuklar›n ve gençle-
rin korunmas›n› öngören sosyal politikalar›n üretilip, uygulamaya konulabilece¤i
bir ortam da yarat›lm›flt›r. Nitekim; sosyal politikalar›n tarihsel geliflimine bak›ld›-
¤›nda, bu politikalara önce iflçi çocuklar ve gençlerin konu olduklar› görülür.

Charles Dickens’›n Oliver Twist adl› öyküsü ile bu öykünün uyarland›¤›, yap›m› “Columbia
Pictures, Industries” taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan ve 1968 y›l›nda çeflitli dallarda, en
iyi film ödülü de olmak üzere 6 akademi ödülü kazanan Oliver adl› film, bu dönemlerde
Londra’da çocuk iflçilerin çal›flma ve yaflam koflullar›n› anlatmaktad›r.

Belirli bir yafl›n alt›nda çocuk çal›flt›r›lmamas› ile çal›flma yaflam›n›n çocuklar
ve gençler yönünden özel olarak düzenlenmesi, sosyal politikalar›n öncelikli he-
defi olmufltur. Yürürlü¤e konulan buyurucu ve düzenleyici nitelikteki hukuk ku-
rallar› ile çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmas›na çal›fl›lm›flt›r.
Sosyal politikalar›n tarihsel gelifliminin ele al›narak ifllenildi¤i bu kitab›n 3. ünite
metninde ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere; 19. yüzy›l bafllar›nda ‹ngiltere’de ço-
cuk iflçilerin gece çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›fl ve dokuma kesiminde günlük nor-
mal ifl süreleri 12 saate indirilmifltir. 1819’de Sir Robert Peel’in haz›rlay›p, destekle-
di¤i bir yasa ile de dokuma kesiminde 9 yafl›ndan küçük çocuklar›n çal›flt›r›lmala-
r› yürürlü¤e konulan hukuki düzenlemelerle engellenmifltir. Ayn› yüzy›l’›n ortala-
r›nda maden ocaklar›nda çal›flt›r›lan 10 yafl›ndan küçük çocuklar da yasaklama
kapsam›na al›nm›fl, günlük normal ifl süreleri önce 11, daha sonra da 10 saate in-
dirilmifltir. Yine ‹ngiltere’de 1878 Fabrikalar Yasas› ile tüm kesimlerde asgari istih-
dam yafl› 10’a yükseltilerek, 14 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n günlük çal›flma süreleri
normal günlük ifl sürelerinin yar›s›na indirilmifltir. Fransa’da da önce maden ocak-
lar›nda 10 yafl›ndan küçük çocuklar›n çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›fl, 1841 y›l›nda 12
yafl›ndan küçük çocuklar›n günlük normal ifl süreleri yasa hükümleriyle 8 saat ola-
rak belirlenmifltir. 19. yüzy›l sonlar›nda 16 yafl›ndan küçük iflçilerin gece dönem-
lerinde çal›flt›r›lmalar› yasaklanm›flt›r. Almanya’da ise yasalarla, ayn› dönemlerde
en az çal›flt›r›lma yafl› 13, 16 yafl›ndan küçük iflçilerin günlük normal ifl süreleri 11
saat olarak belirlenmifltir.

Bu bilgilerden de yola ç›karak, sosyal politikalarla çocuk ve genç iflçilerin ön-
ce en az çal›flt›r›lma yafl› ve ifl süreleri yönünden korunmalar›n›n hedeflendi¤i
söylenebilir. Politikalara bu yönde ifllerlik kazanmas›, çocuklar›n fabrikalarda yay-
g›n ve yo¤un biçimde, çok küçük yafllarda ve uzun ifl süreleri ile çal›flt›r›ld›klar›n›
da göstermektedir. 

Sosyal politikalar içinde ailenin, kad›n›n ve e¤itimin öne ç›kmas›, çocuklara ve
gençlere yönelik koruma rejimini zaman içinde sürekli olarak uyar›p, gelifltirmifl-
tir. Çocuklara yönelik zorunlu e¤itim uygulamalar›, 19. yüzy›l sonlar›nda yine ‹n-
giltere’de bafllam›flt›r. Zorunlu e¤itim süresinin önceleri 10, daha sonra 1920’de
yürürlü¤e konulan bir yasa ile de 14 yafla dek sürmesi öngörülmüfltür (Franklin,
1993, s: 143, 146).
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Çocuklar ve gençler, uluslararas› sosyal politikalar›n da öncelikli konusu olmufl-
lard›r. Örne¤in, UÇÖ’nün kabul etti¤i ilk 16 sözleflmenin yar›s›, çocuklar ve genç-
lerin çal›flma yaflam›nda korunmalar›na iliflkin ilke ve normlar› içermektedir. UÇÖ,
1991 y›l›nda çocuk iflgücü kullan›m›n›n aflamal› olarak azalt›larak, son ba¤lamda
ortadan kald›r›lmas›n› hedefleyen “Çocuk Çal›flt›r›lmas›n›n Sona Erdirilmesi Progra-
m›”n› (IPEC) uygulamaya koymufltur. Türkiye de, UÇÖ ile 1992 y›l›nda imzalad›¤›
bir anlaflma çerçevesinde bu programa kat›lan ülkeler aras›nda yer alm›flt›r. 

Demokratik yönetimlerde iflçilerin, kad›nlar›n ve tüketicilerin örgütsüz ya da
örgütlü mücadelelerinin, sosyal ve politik kazan›mlar›nda önemli bir pay› olmufl-
tur. Oysa ki çocuklar ve gençler, korunmalar›na yönelik sosyal politikalar üzerin-
de hiç bir zaman itici bir bask› gücü oluflturmam›fl, belki daha do¤ru bir deyifl ile
oluflturamam›fllard›r. Bu yöndeki geliflmeleri daha çok, çocuklar› ve gençleri koru-
ma düflüncesinin toplumda yayg›n olarak benimsenmesiyle oluflan kamuoyu uyar-
m›flt›r. Çocuklar ve gençler ile iflçilerin, kad›nlar›n, tüketicilerin, çevrenin korun-
mas›na yönelik sosyal politikalar›n tarihsel geliflimleri aras›nda bu ba¤lamda bir
farkl›l›k bulunur.

Çocuklar›n hiç bir iflte ve statü alt›nda çal›flt›r›lmamas›n› öngören yasaklay›c› ve
gençler yönünden de çal›flma yaflam›n›n özel olarak düzenlenmesini öngören ya-
saklay›c› ve düzenleyici politikalar, hem çocuk iflgücü kullan›m›n›n özellikle gelifl-
mifl ülkelerde zaman içinde giderek azalmas›na, hem de genç iflgücünün çal›flma
yaflam›nda korunmas›na yönelik özel hukuki düzenlemelerin geliflmesine yol aç-
m›flt›r. Yap›lan araflt›rmalar ekonomik yönden geliflmifl ülkelerde, kay›tl›, büyük öl-
çekli iflyerlerinde çocuk iflgücü kullan›m›n›n büyük ölçüde azald›¤›n› göstermekte-
dir (Daha…, 1995, s: 2-3). Konu ile ilgili uzman kurulufllar›n bilgi ve verileri, ço-
cuk iflgücü kullan›m›n›n az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde, tar›m kesiminde,
iflgücünün bollu¤u ve ucuzlu¤una dayal› ihracaat sanayiinde, kay›td›fl› istihdam
içinde yayg›n bir yeri oldu¤unu da ortaya koymaktad›r (Daha…, 1995, s: 4).

UÇÖ taraf›ndan yap›lan bir araflt›rman›n sonuçlar›, günümüzde geliflmekte olan
ülkelerde 8-15 yafl grubunda bulunan yaklafl›k 73 milyon çocu¤un çal›flma yaflam›
içinde yer ald›¤›n› göstermektedir (Bellamy, 1997, s: 26). BM’nin bulgular› ise, bu
oran›n dünya genelinde giderek ço¤ald›¤› görüflünü do¤rulamaktad›r. Çocuklar›n
ve gençlerin çok büyük bir bölümü Güney Do¤u Asya, Afrika ve Latin Amerika ül-
kelerinde çal›flmaktad›rlar (Daha…, 1995, s: 8).

Türkiye’de ise, D‹E taraf›ndan 1999 y›l›nda yap›lan çocuk iflgücü say›mlar›na
göre; 6-9 yafl grubunda bulunan çocuklar›n % 0.8’inin, 10-11 yafl grubunda bulu-
nan çocuklar›n % 2.1’inin, 12-13 yafl grubunda bulunan çocuklar›n % 6.6’s›n›n, 14
yafl grubunda bulunan çocuklar›n, % 18’inin, 15-17 yafl grubunda bulunan çocuk-
lar›n % 28’inin ekonomik yaflam içinde çal›flarak yer ald›¤›n› ortaya koymaktad›r
(D‹E Çocuk ‹flgücü Haber Bülteni, 1999).

UÇÖ ile Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› aras›nda ortaklafla yürütülen
IPEC projesi kapsam›nda sürdürülen bir çal›flman›n sonuçlar›na göre; afla¤›da s›ra-
land›r›lan baz› özelliklere ulafl›lm›flt›r (Çal›flan Çocuklar›n…, 1995, s: 199 vd.).

Araflt›rma kapsam›ndaki çocuklar›n;
i. Çocuklar›n % 44.4’ü, 15 ya da daha küçük yafllardad›r. Bu çocuklar›n %70.4’ü

15 yafl›ndan önce çal›flmaya bafllam›flt›r.
ii. Çocuklar›n çok büyük bir bölümü, ailesi yoksul oldu¤u için okuldan ayr›lmak

zorunda kalm›fllard›r. Ailelerini desteklemek için çal›flma yaflam›na girmifllerdir.
iii. Çocuklar›n ailelerinin % 55.6’s› yaflad›klar› yörelerden yoksulluk nedeniyle

göç etmifltir.
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iv. Ailerinin e¤itim düzeyi, genel ortalaman›n çok alt›nda bulunmaktad›r.
v. Çocuklar›n aileleri çok çocukludur. % 40.4’ü birden çok kardefli ile çal›flma

yaflam›nda yer almaktad›r.
vi. Çocuklar›n aile bireyleri, ço¤unlukla niteliksiz ifllerde ve çok düflük üc-

retlerle çal›flmaktad›r.
vii. Çocuklar›n yaklafl›k yar›s› kentlerde gecekondularda yaflamaktad›r.
viii.Çocuklar›n % 66.7’si ücretinin tümünü, % 26.3’ü büyük bölümünü aileleri-

ne vermektedir.
ix. Çocuklar›n % 16.5’i a¤›r yük kald›rmakta ve tafl›makta, % 13.5’i so¤ukta,

% 13.1’i ise sürekli ayakta çal›flmaktad›r.
x. Çocuklar›n % 85.6’s› günde 7.5 saatten daha uzun sürelerle çal›flmaktad›r:

% 86.2’sinin haftal›k çal›flma süresi 45 saati aflmaktad›r.
xi. Çocuklar›n çok büyük bir bölümünün ücretleri, asgari ücretin alt›nda bu-

lunmaktad›r. 
xii.Çocuklar›n % 53.8’i sigortas›zd›r.
Çal›flma yaflam› içinde yer alan çocuklar›n gerçek say›lar›n›n, belirtilenden da-

ha da yüksek oldu¤unu düflünebiliriz (Daha…, 1995, s: 8). Çünkü, özellikle kay›t
d›fl› ve enformel sektörlerde istihdam edilen çocuklar›n say›labilmeleri güçtür (Bel-
quele ve Myers, 1998, s: 14). Bu görünmezlik özelli¤i nedeniyle çocuklar›n istih-
dam›na iliflkin say›sal veriler, büyük ölçüde tahminlere dayan›r (Frankl›n, 1993, s:
150). 

Türkiye’de kay›t d›fl› çal›flan çocuklar ve gençlerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler için fiiflman’›n
(1999) Ekonomik Faaliyetlerde Enformelleflme ve Türkiye’de Enformel Ekonomik
Faaliyetlerde Çal›flanlara Yönelik Sosyal Politikalar adl› kitab›ndan yararlanabilirsiniz.

ÇOCUKLARI VE GENÇLER‹ KORUMA 
DÜfiÜNCES‹N‹N TEMEL‹NDE BULUNAN NEDENLER
Çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›nda çeflitli nedenlerle yer al›rlar. Çocuklar›n›n
çal›flmas›yla aileleri ek bir gelir kayna¤›na sahip olur. ‹flverenler; maliyeti düflük,
kolay disipline edilip, gözden ç›kar›labilen, örgütsüz bir kesimi istihdam etmifl
olurlar. Çocuklar ve gençler için çal›flma yaflam›nda yer almak ise, bir ifl ya da mes-
le¤i ö¤renmek, kazanç elde ederek büyümek, yetiflkin olmak anlam› tafl›r (Türki-
ye’de Çocuk…, 1994, s: 7). Nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun çocuklardan ve genç-
lerden oluflmas›n›n ülke yönünden bir üstünlük oldu¤u do¤rudur. Bu kesimin ça-
l›flma yaflam›nda yer almas›n›n, ulusal refah düzeyi üzerinde mikro ve makro ba¤-
lamda ço¤al›fllara yol açaça¤› da düflünülebilir. Ancak, böyle bir de¤erlendirme ya-
p›l›rken, konunun olumsuz yönlerinin gözden ›rak tutulmamas› gerekir.

fiöyleki; insan yaflam›nda çocukluk ve gençlik dönemleri fiziksel, e¤itsel, duy-
gusal, sosyal ve ahlaki geliflme sürecinin henüz tamamlanmad›¤› yaflam evrelerini
ifade eder. Bu nedenle çal›flma yaflam›n›n yetiflkin iflgücü gözönünde tutularak dü-
zenlenmifl olan koflullar›, çocuklar›n ve gençlerin geliflme sürecini olumsuz yönde
etkiler. Örne¤in bedensel güç ve üstünlü¤e dayal›, yorucu, tek düze, h›zl› (tempo-
lu), uzun süreli çal›flma ortamlar›, bu sürecin sa¤l›kl› biçimde tamamlanmas›n› en-
geller. Çal›flma yaflam›na erken yafllarda giren çocuklarda bu koflullar akci¤erlerin
geç geliflmesi, belkemi¤i e¤rilmesi, kaslarda biçim bozukluklar›, dolafl›m hastal›k-
lar›, görme ve iflitme kay›plar›, ruhsal bunal›mlar gibi çeflitli sa¤l›k sorunlar›na yol
açabilmektedir (Belquele ve Myers, 1998, s: 14). Özelikle afl›r› yorgunluk, çok
nemli, s›cak, tozlu ortamlar çocuklar›n ve gençlerin sa¤l›¤› üzerinde yetiflkinlere
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göre daha da büyük bir risk oluflturmaktad›r. Bu kesimin büyük ço¤unlu¤unun ye-
terli alt yap›ya sahip olmayan, eski teknolojilerin, zararl› ve tehlikeli maddelerin
kullan›ld›¤›, küçük iflletmelerde, kay›t d›fl› istihdam edilmeleri de¤inilen riskleri da-
ha da ço¤alt›r (ILO-IPEC…, 1996, s: 5). Çocuklar›n ve gençlerin geliflme dönemle-
rinde yaflayaca¤› sa¤l›k sorunlar›n›n, ço¤u kez yetiflkinlik dönemlerine de tafl›na-
ca¤› aç›kt›r.

Çal›flma yaflam›na erken yafllarda giren çocuklar ve gençler, mesleki yönden de
yeteri ve gere¤ince geliflmeyecekler, gelecekte toplumlar›n kalifiye olmayan(nite-
liksiz) iflgücüne ekleneceklerdir. Oysaki yaflad›¤›m›z teknolojik ve yap›sal de¤iflim
süreci, bilgi ve beceri düzeyi yüksek iflgücüne duyulan gereksinimi sürekli ço¤alt-
maktad›r. Bu nedenle de çocuklar›n ve gençlerin temel ya da mesleki e¤itimlerini
tamamlamadan çal›flma yaflam› içinde yer almalar› ekonomik yönden de verimli
de¤ildir. Çocuklar›n ve gençlerin temel ve mesleki e¤itim hizmetlerinden yeterin-
ce yararlanamamas›, gelecekte karfl›laflabilecek iflsizlik sorunun çözülebilmesi yö-
nünden daha yüksek bir sosyal ve ekonomik maliyet oluflturur.

Çal›flma koflullar›, yaflamlar›n› çal›flarak sürdürmek zorunda olan çocuklar›n,
e¤itim ve ö¤retim hizmetlerden yararlanabilmelerini de engelleyebilir. Bazen de;
bir iflyerinde sürdürülen faaliyetin niteli¤i, çocuk ve genç iflgücünün duygusal, dü-
flünsel ve ahlaki geliflimini aç›s›ndan sak›ncal› olabilir. Moral de¤erlerinin yitiril-
mesine, davran›fl bozukluklar›na, kötü al›flkanl›klara yol açabilir. 

Ayr›ca bir ülkede e¤er istihdam olanaklar› s›n›rl› ise, çocuklar ve gençler çal›fl-
ma yaflam›na girebilmek için daha a¤›r çal›flma koflullar›n› kabul etmek zorunda ka-
lacaklar ya da kay›t d›fl› sektörlerde çal›flmaya yöneleceklerdir. Bu yönde uygula-
malar›n, çocuklar yönünden de¤inilen olumsuzluklar› daha da ço¤alt›r.

Çocuklar›n ve gençlerin yeteri ve gere¤ince korunulamamalar› kendileri, aileleri
ve yaflad›klar› toplum için çeflitli alanlarda pek çok olumsuzlu¤u beraberinde tafl›r.
Giderilebilmesi güç kay›plara, onar›lamayacak zararlara yol aç›labilir. Bu kesimin
toplumlar›n gelecekteki güvencesi olduklar› düflünülecek olursa, koruma gereksini-
minin ne denli yaflamsal bir önem tafl›d›¤› daha da somut biçimde alg›lanabilir.

Yukar›da aç›klanan nedenlerle sosyal politikalar; çocuklar›n ve gençlerin, hem
sosyal yaflam ve hem de çal›flma yaflam› içinde korunup, gözetilmelerini öngörür.
Bu çerçevede çal›flma politikalar›, çocuklar›n ve gençlerin genelde korunmalar›n›
hedefleyen sosyal politikalar›n önemli bir parças›n› oluflturur. Bu yönde izlenilen
sosyal politikalar, devletin sa¤l›k, aile, yerleflim, e¤itim, istihdam, sosyal hizmet ve
yard›m politikalar› ile tamamlanarak, bütünlenir.

Çocuklar› ve gençleri koruma düflüncesinin temelinde kamusal yararlar bulu-
nur. Bu nedenle çocuklar›n ve gençlerin korunmas›n› hedefleyen sosyal politika-
lar devletlerce üretilir, uygulamaya konulur ve denetlenir. Bu ba¤lamda devlet hiç
kuflkusuz do¤rudan sorumluluk tafl›r. Devletin çocuklara ve gençlere yard›mc› ol-
ma do¤rultusundaki yükümlülü¤ü, sosyal devlet ilkesinin de bir gere¤idir. Bu alan-
da ayr›ca iflverenlerin, medya kurulufllar›n›n, yerel yönetimlerin, sendikalar›n, tü-
ketici örgütlerinin ve tek tek tüm bireylerin de görmezlikten gelemeyecekleri so-
rumluluklar› vard›r (Daha…, 1995, s: 19).
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Çünkü, çocuklara ve gençlere yönelik bir koruma rejiminin yarat›lamamas›;
karfl›lafl›laca¤› önceden bilinen, önlenebilir bir zarar›n önemsenmeyerek, gözard›
edilmesi anlam› tafl›r. Böyle bir yaklafl›m, öncelikle ahlaki yönden onaylanamaz
(Daha…, 1995, s: 17).

Ayr›ca sakl› olan›, bilinmeyeni ortaya ç›kar›p, duyurmak medyan›n görevidir.
Kitle iletiflim araçlar›n›n kamuoyunun bilgilenip, bilinçlenmesi üzerinde büyük bir
pay› vard›r. Bu kurulufllardan, çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda yer al-
malar›n›n yol açabilece¤i olumsuzluklar konusunda toplumu uyarmalar›, bir bas-
k› gücü yaratmalar› beklenilir. Bu yolla örne¤in, sosyal damping yapan ülkelere
ithal yasaklar› getiren ulusal ve bölgesel politikalar desteklenebilir. Sendikalar,
gönüllü kurulufllar, tüketici örgütleri de düzenleyecekleri kampanyalarla ulusal ve
uluslararas› politikalara bu ba¤lamda katk› sa¤layabilir (Daha…, 1995, s: 18-19;
Bellamy, 1997, s: 66-67).

Uluslararas› piyasalarda üstünlük sa¤layabilmek için, çocuk ve genç iflgücünden yayg›n ve
yo¤un biçimde yararlanarak sosyal dampinge yönelen ülkeler, sizce ekonomik yönden bir
üstünlük kazanarak kalk›nabilirler mi?
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ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N KORUNMASINI
ÖNGÖREN SOSYAL POL‹T‹KALARIN KAYNAKLARI
T.C. Anayasas›'n›n 50. maddesinde yer alan “Kimse, yafl›na, cinsiyetine ve gücüne
uygun olmayan ifllerde çal›flt›r›lamaz. Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi ye-
tersizli¤i olanlar çal›flma flartlar› bak›m›ndan özel olarak korunurlar” hükmü ile ifl
iliflkisi ve yaflam›n›n hangi kifliler bak›m›ndan, nas›l düzenlenece¤i aç›k olarak be-
lirtilmifltir. Anayasa’n›n bu hükmü ile çal›flma yaflam›n›n, çocuklar ve gençler yö-
nünden özel olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu özel hukuki düzenlemeler
Umumi H›fzz›s›hha Kanunu, Borçlar Kanunu, Bas›n ‹fl Kanunu ve Deniz ‹fl Ka-
nunu’nda yer almakla birlikte, en kapsaml› ve ayr›nt›l› biçimde 4857 say›l› ‹fl Ka-
nunu'nda bulunmaktad›r. Kanun koyucu taraf›ndan ifl iliflkileri ve yaflam›nda özel
olarak korunmalar› hedeflenen çocuklar ve gençler bu kanunlar›n kapsam›nda bu-
lunanlar›n yararland›¤› genel nitelikteki koruyucu hükümlerden de hiç kuflkusuz
yararlan›rlar. 

Çocuklar›n ve gençlerin korunmas›, sosyal politikalar›n temel uluslararas› kay-
naklar› taraf›ndan da benimsenmifl olan bir ilkedir. Birleflmifl Milletler’in kabul et-
ti¤i Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmesi ile Avrupa Konseyi’nin kabul etti¤i Avrupa
Sosyal fiart› bu kaynaklar aras›nda önemli bir yer tutar. 

BM taraf›ndan 1989 y›l›nda kabul edilen Çocuk Haklar› Sözleflme’si, Türkiye ta-
raf›ndan onaylanarak 1995 y›l›nda yürürlü¤e konulmufltur. Türkiye, bu sözleflme-
yi; 17, 29 ve 30. maddelerini, T.C. Anayasas› ve Lozan Andlaflmas› hükümlerinin
sözü ve özüne uygun olarak yorumlama hakk›n› sakl› tutarak onaylam›flt›r. Sözlefl-
me’nin 1. maddesi, genel bir yaklafl›mla 18 yafl›na kadar her insan› çocuk sayar.
Sözleflme hükümlerinde çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda korunmas›n›
öngören ilke ve normlara yer verilmifl olmas›na karfl›n, konu genifl bir perspektif-
le ele al›nm›flt›r. Nitekim metinde; çocuklar›n Aile Hukuku, Yarg› Hukuku, ‹letiflim
Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde hak ve özgürlüklerini tan›mlan-
m›fl, sakat ya da e¤itim hizmetlerinden yararlanan çocuklara iliflkin özel hükümle-
re de yer vermifltir. Sadece üç ülke taraf›ndan (Somali, ABD ve ba¤›ms›zl›¤›n› 2002
y›l›nda kazanan Do¤u Timor) onaylanmayan Sözleflme, bugüne dek en yayg›n bi-
çimde kabul edilen insan haklar› belgesi olma niteli¤i tafl›maktad›r (http://uni-
cef.org/crc/crc.ntm), 1946 y›l›nda çocuklara yard›mc› olabilmek için kurulan UNI-
CEF’in, bir kaynak oluflturmaktan çok, bu konudaki kazan›mlar›n alt yap›s›n› olufl-
turma yönündeki çal›flmalar›ndan da burada söz etmek gerekir. 

AK’nin 1965 y›l›nda kabul etti¤i Avrupa Sosyal fiart›, Türkiye taraf›ndan da 1989
y›l›nda onaylanm›flt›r. Anlaflma metninde, çocuklar›n ve gençlerin özel korunma
hakk›na sahip olduklar› vurgulanarak, koruma ilkeleri ve normlar›na iliflkin hü-
kümlere yer verilmektedir. 

UÇÖ’nün de; anayasas›n›n bafllang›ç bölümü ile, s›ras› geldikçe de¤inilecek
olan çeflitli sözleflme ve tavsiye kararlar› çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›n-
da korunmalar›n› öngören hükümler içermektedir. 5 (1919), 15 (1921), 16 (1921),
33 (1932), 45 (1935), 58 (1936), 59 (1937), 60 (1937), 77 (1946), 78 (1946), 79
(1946), 90 (1948), 109 (1958), 112 (1959), 115 (1960), 123 (1965), 124 (1965), 127
(1967), 136 (1971), 138 (1973) ve 182 (1999) say›l› Sözleflmeler bu çerçeve içinde
yer al›r. Türkiye bu sözleflme kararlar›n›n tümünü onaylam›flt›r. Örgüt’ün konuya
iliflkin pek çok tavsiyesi de bulunmaktad›r.  

Bu kaynaklar günümüzde konuya iliflkin ulusal sosyal politikalara büyük ölçü-
de hukuki dayanak oluflturmaktad›r.
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ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N ÇALIfiMA YAfiAMINDA
KORUNMA ALANI
Çocuklar›n ve gençlerin korunmas›n› öngören çal›flma politikalar› ile sürdürülen
ekonomi ve e¤itim politikalar› aras›nda do¤rudan bir iliflki bulunur.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki, çocuklar› ve gençleri çal›flma yaflam›na yönel-
ten ekonomi politikalar›, korunmalar›n› hedefleyen sosyal politikalar›n baflar›s›n›
olumsuz yönde etkiler. Çünkü yoksulluk, çocuk ve genç iflgücü kullan›m›na yol
açan nedenlerin bafl›nda yer almaktad›r. Bu yarg›y›, yap›lan tüm araflt›rma sonuç-
lar› ile istatistik veriler de do¤rulamaktad›r (Bellamy, 1997, s: 20; Daha…, 1995, s:
9). Bir toplumda yoksulluk sürdükçe, çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda
yer almalar›n› engelleyebilmek belki güçtür. Ancak bu düflünce, çocuk ve genç ifl-
gücünün yoksulluk ortadan kalkana dek, çal›flma yaflam›nda sömürülecekleri an-
lam›na gelmez. Bir ülke, çocuklar›n› ve gençlerini, ekonomik ve toplumsal gelifl-
me stratejisinin önemli bir parças› olarak görerek, etkin biçimde koruyabilir. 
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Avrupa Sosyal fiart› (Anlaflmas›)’n›n 
Çocuklar›n ve Gençlerin Korunmas›na ‹liflkin 7. Maddesi

Çocuklar›n ve Gençlerin Korunma Hakk›
Madde 7: Sözleflmeci taraflar, çocuklar›n ve gençlerin korunma hakk›n›n etkin
biçimde kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere;
1. Çocuklar›n sa¤l›k, ahlak ve e¤itimleri için zararl› olmayaca¤› belirlenen ha-

fif ifllerde çal›flt›r›lmalar› durumu haricinde asgari çal›flma yafl›n›n en az 15
olmas›n› sa¤lamay›,

2. Tehlikeli ve sa¤l›¤a ayk›r› say›lan belirlenmifl ifllerde asgari çal›flma yafl›n› da-
ha da yükseltmeyi,

3. Henüz zorunlu ö¤renim ça¤›nda olanlar›n, e¤itimlerinden tam anlam›yla ya-
rarlanmalar›n› engelleyecek ifllerde çal›flmalar›n› sa¤lamay›,

4. 16 yafl›ndan küçüklerin çal›flma sürelerinin, geliflmeleri ve öncelikle de mes-
leki e¤itim gereksinimleri uyar›nca s›n›rland›r›lmas›n› sa¤lamay›,

5. Genç çal›flanlar›n ve ç›raklar›n adil bir ücret ve di¤er uygun ödeneklerden
yararlanma hakk›n› tan›may›,

6. Gençlerin, çal›flt›ranlar›n izniyle normal çal›flma saatlerinde mesleki e¤itim-
de geçirdikleri sürenin, günlük çal›flma süresinden say›lmas›n› sa¤lamay›,

7. 18 yafl›n alt›ndaki çal›flan kiflilere y›lda en az üç haftal›k ücretli izin hakk›n›
tan›may›,

8. 18 yafl›n alt›ndaki kiflilerin ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen ifl-
ler d›fl›nda gece iflinde çal›flt›r›lmamas›n› sa¤lamay› (Anlaflma ekinde, “…18
yafl›ndan küçüklerin büyük ço¤unlu¤unun gece iflinde çal›flt›r›lamayaca-
¤›…” n›n yasayla öngörülmesi halinde, üye devletler için getirilmifl olan yü-
kümlülü¤ün yerine getirilmifl say›laca¤› ifade edilmifltir),

9. Ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen ifllerde çal›flan 18 yafl›n alt›n-
daki kiflilere düzenli sa¤l›k kontrolünü sa¤lamay›,

10. Çocuklar›n ve gençlerin özellikle do¤rudan veya dolayl› olarak ifllerinden
do¤an tehlikeler baflta gelmek üzere, u¤rad›klar› bedensel ve manevi tehli-
kelere karfl› özel olarak korunmalar›n› sa¤lamay› üstlenirler.

Türkiye, Avrupa Sosyal fiart›’n›, 1989 y›l›nda bu maddenin 1, 2, 7 ve 10. f›k-
ralar›n› d›fllayarak onaylam›flt›r.



Sosyal politikalar›n baflar›s› üzerinde sürdürülen e¤itim politikalar›n›n da pay›
bulunur. E¤itimin istenen nitelikte oldu¤una ve çocuklar›n›n gelecekte daha iyi ko-
flullarda, daha yüksek bir gelir elde edebileceklerine ailelerinin inanmalar› gerekir.
Ancak bu durumda ekonomik katk›lar› gözard› ederek, çocuklar›n›n temel ö¤retim
ve mesleki e¤itim hizmetlerinden yararlanabilmelerini desteklerler. Bu nedenle
özellikle geliflmekte olan ülkelerde, istihdam gereksinimleri ve koflullar› gözönün-
de tutularak düzenlenmifl, nitelikli bir e¤itim sistemi kurulup, yayg›nlaflt›r›lmad›k-
ça çocuklar›n ve gençlerin çal›flt›r›lmalar› engellenemez (Daha…,  1997, s: 9).

Ulusal sosyal politikalarla çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›n›n hangi alanla-
r›nda ve nas›l korunulur? Çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda yer almalar›
durumunda karfl›lafl›labilecek daha önceki bir bafll›k alt›nda aç›klamaya çal›flt›¤›-
m›z olumsuzluklar, korunulma alan› ile yönünü biçimlendirir. Hukuki düzenleme-
ler arac›l›¤› ile ifllerlik kazand›r›lan bu politikalar› ayr› bafll›klar alt›nda ele alal›m. 

En Az Çal›flt›r›lma Yafl›
Ne kadar iyilefltirilmifl olsa da, çal›flma yaflam›n›n yetiflkinlere göre düzenlenmifl
olan koflullar› çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarat›r. Bu nedenle çocukluk dö-
nemleri tamamlan›ncaya dek çocuklar›n çal›flma yaflam›n›n tümü ile d›fl›nda tutul-
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malar› gerekir. En az çal›flt›r›lma yafl› bu ba¤lamda çocukluk döneminin tamam-
land›¤› yafl› ifade eder. Sosyal politikalar en az çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda bulunan
çocuklar›n hiç bir statü alt›nda, hiç bir iflte çal›flt›r›lmamas›n› öngörür. Bu politika-
lara ise ulusal düzeyde yürürlü¤e konulacak emredici hukuki düzenlemeler arac›-
l›¤› ile ifllerlik kazand›r›l›r. Bir baflka deyiflle, bu alanda mutlak bir çal›flt›r›lma ya-
sa¤›n›n getirilmesi gerekir.

Daha önce de vurguland›¤› gibi, UÇÖ taraf›ndan en az çal›flt›r›lma yafl› 15 ola-
rak kabul edilmifltir. Bu nedenle 15 yafl›n alt›nda bulunanlar›n mutlak çal›flt›r›lma
yasa¤› kapsam›nda kalaca¤› düflünülebilir. Ancak; ilgili sözleflme hükümleri özen-
le okundu¤u zaman ifllerin nitelikleri, yürütüm koflullar›, ülke ekonomisinin, geti-
rilen koruma rejiminin ya da e¤itim olanaklar›n›n geliflmifllik düzeyi gözönünde
bulundurularak en az çal›flt›r›lma yafl›n› daha afla¤›da belirleyerek, uygulayabilme-
leri do¤rultusunda üye ülkelere bir esnekli¤in getirildi¤i görülür.

Baz› koflullara ba¤l› tutularak ulusal mevzuatlara b›rak›lan düzenlemeler ile be-
nimsenen genel ilkeden uzaklafl›lm›flt›r. 138 nolu Sözleflme’de “…her üye…asgari
yafl› bafllang›çta 14 olarak belirleyebilir” (m.2/4) ve “Ulusal mevzuatla 13-15 aras›
kiflilerin…hafif ifllerde çal›flt›r›lmalar›na veya istihdamlar›na izin verilebilir” (m.7)
denilerek, getirilen esnekli¤in gerekçesi aç›k biçimde ortaya konulmaktad›r. Ör-
güt, 146 say›l› Asgari Çal›flt›r›lma Yafl›na ‹liflkin Tavsiyesi’nde yer alan “Üye-
ler,…çal›flmaya kabulde asgari yafl›n kademeli olarak 16 yafla ç›kar›lmas›n› amaç
edinmelidirler” hükmü (m.5/2) ile en az çal›flt›r›lma yafl›n› evrensel düzeyde, kade-
meli olarak, zaman içinde var›lmas› öngörülen bir hedef olarak göstermifltir. 

UÇÖ’nün, Türkiye taraf›ndan da onaylanan 138 say›l› ‹stihdama Kabulde Asga-
ri Yafla ‹liflkin Sözleflme’si, e¤er iflin niteli¤i ve yürütüm koflullar›, gençlerin sa¤l›¤›,
güvenli¤i ya da ahlak› yönünden bir sak›nca oluflturuyorsa, en az çal›flt›r›lma yafl›-
n›n 18’in alt›nda olamayaca¤›n› öngörmektedir (m. 3/1). Ancak, yine ayn› Sözleflme,
gençlerin sa¤l›¤›n›n, güvenli¤inin ve ahlak›n›n tam olarak güvence alt›na al›nmas›
ve ilgili faaliyet dal›nda yeterli özel ö¤renim ya da mesleki e¤itim görmeleri koflulu
ile 16 yafl›ndan sonra istihdam edilebilece¤i hükmünü de getirmifltir. Bu istisna hük-
müyle, en az çal›flt›r›lma yafl›n›n baz› koflullara ba¤l› tutularak ulusal mevzuatlarla
18’in alt›nda belirlenebilmesine de olanak tan›nm›fl olmaktad›r (m.3/3). 

Ayr›ca Sözleflme; “… madencilik ve maden ç›kar›m›, imalat, inflaat, elektrik,
gaz ve su, temizlik iflleri, ulaflt›rma, depoloma ve haberleflme, düzenli olarak üc-
retli iflçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim amac›yla üretim yapan küçük ölçekli
aile iflletmeleri d›fl›nda kalan ticari amaçl› üretimde bulunan di¤er tar›m iflletmele-
ri ve plantasyonlarda” (m.5, f.3), “…zorunlu ö¤renimin bitti¤i yafl›n alt›nda ve her
halükarda 15 yafl›n alt›nda…” (m.2/3) çocuk çal›flt›r›lmas›n›n engellenmesini de
öngörmektedir.

Sözleflme hükümleriyle bu ba¤lamda getirilmifl olan esneklik, de¤inilen hü-
kümle de s›n›rl› de¤ildir. 138 say›l› Sözleflme hükümleriyle üye ülkelere, ekonomi-
si ve e¤itim olanaklar› yeterince geliflmemifl olan üye ülkelere en az çal›flt›r›lma ya-
fl›n› bafllang›çta 14 olarak belirleyebilme yönünde bir insiyatif de tan›m›flt›r (m.
2/4). Sözleflme e¤itim olanaklar›ndan yararlanabilmelerinin engellenmemesi ve
sa¤l›klar› ile geliflmelerine zarar verilmemesi kofluluyla, 13-15 yafllar aras›ndaki ço-
cuklar›n çal›flt›r›labilmesine olanak vermektedir (m. 7). 

Bu çerçevede UÇÖ’ ü en az çal›flt›r›lma yafl›n›; hafif olarak nitelendirilen ifller-
de 13, 58 nolu Deniz ‹fllerinde Çal›flt›r›lacak Çocuklar›n Asgari Yafl Haddinin Tes-
biti Hakk›nda Sözleflme (m.2/1) ile 59 nolu Sanayi ‹flyerlerine Al›nacak Çocukla-
r›n Asgari Yafl S›n›r›n› Belirleyen Sözleflme (m.2/1) hükümlerine göre deniz iflleri
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En Az Çal›flt›r›lma Yafl›:
Buyurucu nitelikteki hukuk
kurallar› taraf›ndan 
getirilmifl olan çocuklar›n
hiç bir statü alt›nda, hiç bir
iflte çal›flt›r›lamayacaklar›
yafl s›n›r›.



ve sanayie ait ifllerde 15, 123 nolu Yeralt› Madenlerinde ‹fle Al›nmada Asgari Yafl
Hakk›nda Sözleflme hükümlerine göre yeralt›nda madenlerde sürdürülen ifllerde
de 16 olarak belirlemifltir (m.2).

En az çal›flt›r›lma yafl›n›n, baz› ifllerin nitelikleri ve yürütüm koflullar› gözönün-
de tutularak daha yukar› çekildi¤i de görülür. Örne¤in, 15 nolu Trimci ve Ateflçi S›-
fat›yla Gemilerde ‹fle Al›nacaklar›n Asgari Yafl›n›n Tesbitine Dair Sözleflme hü-
kümlerine göre gemilerde trimci ve ateflçi olarak (m.2) ve 138 nolu Sözleflme hü-
kümlerine göre a¤›r ifllerde 18 yafl›n alt›nda olanlar çal›flt›r›lamazlar (m.2).

BM taraf›ndan kabul edilen Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’de ise, daha önce
de vurguland›¤› gibi 18 yafl›na kadar her insan›n çocuk say›laca¤› öngörülmüfltür.
Ancak ayn› Sözleflme, en az çal›flt›r›lma yafl›n›n ulusal mevzuat hükümleri ile belir-
lenmesi ilkesini benimsenerek, sözleflmeyi onaylayan ülkeleri ba¤layan bir hüküm
getirilmekten kaç›nm›fl ve UÇÖ kaynaklar›na koflut bir yaklafl›m ortaya koymufltur.
(m.32).

Konu çeflitili yönleri ile sorgulan›rken, sosyal politikalar›n uluslararas› kaynakla-
r› taraf›ndan öngörülen çal›flt›r›lma koflullar›n›n belirlenebilmesinde baz› güçlüklerin
bulundu¤una da dikkat çekmek gerekir. Öncelikle belirtilmelidir ki çal›flma yafla-
m›ndaki iflleri hafif ya da a¤›r olarak nitelendirebilmek güçtür (Belequele ve Myers,
1998, s: 8). Konu, teknik oldu¤u kadar, de¤iflken bir özellik de tafl›r.

Ayn› güçlükler ifllerin tar›m, sanayi, ticaret ifllerinin birbirinden kesin çizgiler-
le ayr›labilmesinde de yaflan›r. Her ne kadar; UÇÖ’nün 59 nolu Sanayi ‹flyerlerine
Al›nacak Çocuklar›n Asgari Yafl S›n›r›n› Belirleyen Sözleflme’si ile 77 say›l› Çocuk-
lar›n ve Gençlerin ‹fle Elverifllilikleri Yönünden Sa¤l›k Muayenesine Tabi Tutulma-
lar› Hakk›nda Sözleflme hükümlerinde sanayi iflyerleri ile ilgili belirleyici hüküm-
ler yer alm›fl olsa da (m.1), bu alanda yaflanacak güçlükleri aflabilmenin çok kolay
olmad›¤›n› kabul etmek gerekir. Bu nedenle, 13-15 yafllar aras›ndaki çocuklar yö-
nünden getirilen bu kismi çal›flt›r›lma yasa¤›n›n uygulanabilmesinde iflverenler de
büyük sorumluluk tafl›r.

En az çal›flt›r›lma yafl› ile zorunlu e¤itim dönemi aras›nda da do¤rudan bir ilifl-
ki vard›r. Çünkü; en az çal›flt›r›lma yafl›, zorunlu e¤itim döneminin tamamland›¤›
yafl ile birlikte bafllar. Bu yüzden her iki alanda yürürlükte bulunan mevzuat hü-
kümleri aras›nda bir uyum olmal›d›r. Zorunlu e¤itim süresinin uzamas› ile birlikte
en az çal›flt›r›lma yafl›n›n da yükselece¤i aç›kt›r. Nitekim; bir yandan yaflam kalite-
sinin yükselmesi, çal›flma ortamlar›n›n hümaniterleflmesi, bir yandan da zorunlu
e¤itim süresinin uzamas› baz› ülkelerde en az çal›flt›r›lma yafl›n›n yükselmesine
yol açm›flt›r. Bu yöndeki geliflmeler do¤rultusunda Avrupa Sosyal fiart›, en az ça-
l›flt›r›lma yafl›n› 15 olarak göstermektedir. UÇÖ asgari çal›flt›r›lma yafl› ile ilgili 146
say›l› Tavsiye kararlar›nda da üye ülkelere, en az çal›flt›r›lma yafl›n› zorunlu e¤itim
süresini uzatarak 16 yafla yükseltmelerini önermektedir.

Türkiye’de ‹K’da en az çal›flt›r›lma yafl›n› 14 olarak göstermifltir. UHK ise 12 ya-
fl›ndan küçükleri çocuk olarak nitelendirerek çal›flt›r›lmalar›n› yasaklam›flt›r (m.173/1).
Ülkemizde zorunlu temel e¤itim süresi 5 y›ldan 8 y›la ç›kar›larak, 15 yafl›n alt›nda bu-
lunan çocuklar›n çal›flma yaflam› içinde yer alabilmeleri engellenmifltir. 

Metinde kullan›lan çal›flt›r›lma sözcü¤ünden de anlafl›labilece¤i üzere, çocuk-
lar› çal›flt›rmamak do¤rudan iflverenin sorumluluk alan›na girer. Bu nedenle ulu-
sal buyurucu nitelikteki hukuki düzenlemelerle, en az çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda
çocuk çal›flt›ran iflverenler hukuki ve cezai yönden sorumlu tutulur. Hem UÇÖ’nün
138 say›l› Sözleflmesi (m.9) ve hem de BM’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmesi
bu yönde hükümler tafl›r (m.32).
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Bir mesle¤i ö¤renebilmek amac› ile çal›flma yaflam›nda ç›rak statüsü alt›nda yer
alan çocuklar da bu de¤erlendirmelerin kapsam› içinde kal›r. fiöyle ki ç›rakl›k, te-
melinde mesle¤i ö¤renme amac› olan bir çal›flma statüsünü ifade eder. Bir mesle-
¤e do¤al olarak erken yafllarda haz›rlan›l›r. Bu nedenle yafla ba¤l› bir koflul bulun-
masa da, küçük yafllarda ç›rak olunur. Bu özellikler birlikte de¤erlendirilecek olur-
sa ç›raklar, asl›nda mesleki e¤itim gören ö¤renciler olarak alg›lanmal›d›r. Ancak, ç›-
rakl›k e¤itiminden yararlanabilmek için, zorunlu temel e¤itim sürecinin tamamlan-
mas› gerekir. Zorunlu temel e¤itimini tamamlamayan ya da düzenlenen bir kamu-
sal ç›rakl›k e¤itimi program› kapsam› d›fl›nda bulunanlar›n, salt yafllar›n›n küçük
olmas› nedeniyle ç›rak olarak nitelendirilerek çal›flma yaflam› içinde yer almalar›
hiç kuflkusuz kabul edilemez.

Çal›flma Yaflam›n›n Gençler Yönünden Özel Olarak 
Düzenlenmesi
En az çal›flt›r›lma yafl›n›n, ifllerin nitelikleri ve yürütüm koflullar›na göre belirlendi-
¤i, sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›n›n da üye ülkelere bu yönde bir in-
siyatif tan›d›¤›, daha önce örneklendirilerek vurgulanm›flt›. En az çal›flt›r›lma yafl›-
na iliflkin farkl›l›klar, çocuk ve genç kesimin ayr›mlaflt›r›lmas›n› etkiler ve do¤al
olarak çal›flma yaflam›n›n gençler yönünden düzenlenmesi alan›na da yans›r. Bu
nedenle yasaklay›c› politikalar, salt çocuklar için de¤il, genç olarak nitelendirilen
kesim için de k›smen geçerlik kazan›r. Örne¤in; en az çal›flt›r›lma yafl›n›n daha
yüksek tutuldu¤u ifllerde, baz› ulusal politikalar aç›s›ndan genç olarak nitelendiri-
len 16-18 yafl grubu içinde bulunanlara yönelik çal›flt›r›lma yasaklar› ortaya ç›kar. 

Bu çerçevede genç iflgücünün yer ve su alt›nda sürdürülen ifller ile a¤›r ve teh-
likeli olarak nitelendirilen ifllerde çal›flt›r›lmamalar› gerekir. 

Yine gençler, yetiflkinlere göre daha çok dinlenme gereksinimi duyar. Bu ne-
denle de, normal günlük ifl süresinden daha uzun sürelerle çal›flt›r›lmamal›d›rlar.
Avrupa Sosyal fiart›, ulusal sosyal politikalara düzenleme esnekli¤i getirilmekle bir-
likte, yafllar› 18’in alt›nda bulunan gençlerin gece dönemlerinde çal›flt›r›lmamalar›-
n› ayn› gerekçeyle öngörür (m.7/8). 

Bu alandaki yasaklay›c› sosyal politikalar genç iflçilerin, üretime göre ücret öde-
nen akord ya da yürüyen bant tekni¤inden yararlan›lan iflleri de kapsar. Çünkü
daha çok yetiflkin iflgücü gözönünde tutularak düzenlenen bu ücret sistemi ile üre-
tim tekni¤i, kifliyi daha yo¤un ve tempolu çal›flmaya yöneltir. Bu yüzden gençlerin
bu nitelikteki ifllerde çal›flt›r›lmalar› uygun de¤ildir (Boidin, 1995, s: 26).

Gençlerin psikolojik ve sosyal geliflmeleri üzerinde olumsuz etkiler oluflturabi-
lecek ifllerde çal›flt›r›lmalar› da yasaklay›c› hukuki düzenlemelerle engellenmelidir
(Boidin, 1995, s: 26). Örne¤in; alkollü içki sat›lan ve kullan›lan yerlerde, oyun sa-
lonlar›nda, hamamlarda, kahve ve k›raathanelerde, diskotek, kabare, gazino, bar
gibi yerlerde ahlaki nedenlerle gençler çal›flt›r›lmamal›d›r. Nitekim, Avrupa Sosyal
fiart› ile UÇÖ’nün 138 numaral› Sözleflmesi (m.3/1,3) ve 146 nolu Tavsiyesi’nde de
bu yönde hükümler yer almaktad›r (m.9). Yürürlü¤e konulan hukuki düzenleme-
lerle, bu alanda mutlak bir çal›flt›rma yasa¤› getirilir. ‹flverenler için ulusal mevzu-
atlarla getirilecek yapt›r›mlar›n cayd›r›c› oldu¤u kadar, cezaland›r›c› bir ifllevi de
olmal›d›r.

Gençlik dönemlerinde geliflme süreci büyük ölçüde tamamlan›r. Bu nedenle
de genç iflgücünden yararlan›labilmesi gerekir. Gençler geliflme süreçlerinde bir
risk oluflturmayacak ifllerde çal›flt›r›labilir. Sosyal politikalar, çal›flma yaflam›nda
genç iflgücünden s›n›rl› olarak ve baz› koflullara ba¤l› tutularak yararlan›lmas›n›
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öngörür. Bu nedenle gençlerin çal›flt›r›lma koflullar› mevzuat hükümlerine ba¤la-
n›l›r. Getirilen özel koruma rejimi ile ifl iliflkileri ve yaflam› gençler yönünden özel
olarak düzenlenir. 

fiimdi de çal›flma yaflam›n›n gençler yönünden hangi alanlarda, nas›l düzenle-
nece¤i sorusunun yan›tlar›n› vermeye çal›flal›m. Çocuklar›n hiç bir statü alt›nda,
hiç bir iflte çal›flt›r›lamayacaklar› ortaya konuldu¤u için, bu bafll›k alt›nda aç›klana-
cak olan düzenlemelerin, çal›flma yaflam› içinde yer alacak olan genç iflgücü için
geçerli olacakt›r. 
a. ‹flin Sa¤l›k Yönünden Kifliye Uygunlu¤unun Belirlenmesi
Çal›flt›r›lacaklar› iflin niteli¤inin ve yürütüm koflullar›n›n, gençler için uygun olup
olmad›¤› önemlidir. UÇÖ’nün 77 nolu, Çocuklar›n ve Gençlerin ‹fle Elverifllilikleri
Yönünden Sa¤l›k Muayenesine Tabi Tutulmalar› Hakk›nda Sözleflme hükümleri
bu alanda benimsenen ilke ve kurallar› içerir.

Bu yönde bir belirleme sa¤l›k görevlileri taraf›ndan yap›larak, sa¤l›k kurumlar›
taraf›ndan belgelenmelidir. Genç iflçilere ifl süresi içinde sa¤l›k muayenelerini yap-
t›rabilmeleri için izin verilmesini öngören bu hukuki düzenlemelere de bu ba¤lam-
da gereksinim duyulur. ‹flverenin böyle bir belgenin al›nmas›nda oldu¤u kadar,
korunmas›nda da yükümlülü¤ü bulunur. Bu belgelerin yaln›zca ifle girme aflama-
s›nda de¤il, belirli aral›klarla kifli yetiflkin oluncaya dek düzenli olarak yenilenme-
si gerekir. Konunun, önemi nedeniyle Avrupa Sosyal fiart› hükümleri ile de vurgu-
land›¤› görülür (m.7/9).

E¤er çal›flt›r›laca¤› ifl, genç iflçinin sa¤l›¤› yönünden sak›ncal› ise ve bu durum
belgelenmiflse, iflveren onu daha uygun koflullar› olan bir baflka ifle aktarmakla yü-
kümlüdür. Ancak, çal›flt›r›lacaklar› iflin niteli¤inin ve yürütüm koflullar›n›n, genç ifl-
çiler için uygun olup olmad›¤› mevzuat hükümleri ile ne kadar ayr›nt›l› olarak ve
özenle düzenlenmifl olsa da yetersiz kal›r. Bu nedenle iflverenin kullanaca¤› insi-
yatif bu ba¤lamda önem kazan›r. Örne¤in; genç bir iflçinin sa¤l›¤› yönünden çal›fl-
t›r›lmas›nda sak›nca bulunmayan bir ifl bile, belirli bir anda sözgelimi a¤›r kald›r-
ma fiilinin yap›lmas›n› gerektirebilir. Böyle bir durumda, genç iflçinin, hangi a¤›r-
l›kta bir yükü tafl›yabilece¤i en yak›ndan ancak iflveren taraf›ndan gözlenebilir. Bu
nedenle, iflçinin o iflte çal›flt›r›lmas›n›n sa¤l›¤› yönünüden bir sak›nca oluflturup,
oluflturmayaca¤›na da do¤al olarak iflveren karar verecektir. Bu alanda iflverenler-
den sosyal bir sorumluluk bilinci ile davranmalar› beklenilir.
b. ‹zin ve Tatil Dönemlerinin Düzenlenmesi
Çal›flma yaflam›nda gençler, izin ve tatil süreleri yönünden de özel hukuki düzen-
lemelere konu olurlar. Çünkü gençlerin do¤alar›ndaki dinamizm ve kültürel biri-
kim gereksinimi bofl zamanlara önem kazand›r›r. Baz› araflt›rmalar, gençlerin ara
dinlenmelerinden bile ilgi alanlar› ile ilgili çeflitli u¤rafllar için yararland›klar›n› ve
yaflad›klar› konsantrasyon güçlükleri nedeniyle ifl kazas› riskiyle yetiflkinlere göre
daha çok karfl› karfl›ya kald›klar›n› ortaya koymaktad›r. Bu nedenle, gençlerin y›l-
l›k ücretli izin sürelerine, k›dem sürelerine bak›lmaks›z›n bir alt s›n›r›n getirilmesi
gerekir. Hafta tatili süreleri de böyle bir yaklafl›mla düzenlenmelidir. 

BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi, “Taraf devletler…çocuklar için …bofl zaman›
de¤erlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre iliflkin etkinlikler konusunda uy-
gun ve eflit f›rsatlar›n ba¤lanmas›n› teflvik ederler” (m.31) hükmü ile bu alandaki
düzenlemelerin hedefini ortaya koymaktad›r. UÇÖ’nün bu konudaki sözleflme ve
tavsiye kararlar›nda, çal›flma yaflam›nda yer alan gençlerin hafta tatillerinin aral›k-
s›z 2 gün sürmesi ve y›ll›k ücretli izin sürelerinin 12 iflgününden daha az tutulma-
mas› öngörülmektedir. Avrupa Sosyal fiart› ise, yafllar› 18 ‘in alt›nda bulunan genç-
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ler için en az 3 haftal›k bir ücretli izin hakk›n› tan›yarak, UÇÖ’nün öngördü¤ü sü-
renin de üzerinde bir standart norm getirmifltir (m.7/7).
c. E¤itim ve Çal›flma Yaflam› Aras›ndaki ‹liflkinin Düzenlenmesi
Hem örgün ve kamusal niteli¤i bulunan bir e¤itim kurumunda ö¤retimlerini sür-
dürüp, hem de çal›flan gençlerin günlük normal ifl sürelerinin de özel olarak dü-
zenlenmesi gerekir. Çünkü iflçi ve ö¤renci niteli¤ini birlikte tafl›yan gençlerin çal›fl-
ma ve e¤itim yaflamlar› birbiri ile uyumlu olmal›d›r. Gençlerin e¤itim kurumlar›n-
da geçirdikleri sürelerin ifl süresinden say›lmas›, e¤itim hizmetlerinden yeterince
yararlanabilmelerinin engellenmemesi yönünden önem tafl›r. Bu nedenle de genç-
lerin ö¤renimlerini sürdürdükleri e¤itim kurumlar›nda geçirdikleri süreler, Avrupa
Sosyal fiart›’nda da öngörüldü¤ü üzere çal›fl›lm›fl gibi say›larak de¤erlendirilir ve
ücretleri kesintisiz ödenir (m.7/6).

Sosyal Politika'n›n uluslararas› kaynaklar›nca da benimsenen bu yöndeki huku-
ki düzenlemelerin, iflyerinde kurulu çal›flma düzeni ile çeliflebilece¤i belki düflünü-
lebilir. Ancak, bu politikalar›n öncelikli hedefinin gençlerin e¤itim ve ö¤renimleri-
ni aksatmadan sürdürebilmeleri oldu¤u unutulmamal›d›r. 
d. Ayr›mc› Uygulamalar›n Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler
Gençler, yetiflkin iflgücüne göre daha uysal ve kolay yönetilebilir görülerek, ayr›m-
c› davran›fllarla da karfl›laflabilmektedir. BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi, taraf devlet-
lerin “Her tür ayr›ma…karfl› etkili biçimde korunmas› için gerekli tüm önlemleri
al›rlar” (m.2) hükmü ile gençlerin çal›flma yaflam›nda karfl›laflabilecekleri ayr›mc›
uygulamalara karfl› korunmas›n› da öngörmektedir. Bu nedenle eflit de¤erde ifl
gören kifliler aras›nda genç-yetiflkin ayr›m›n›n yap›lmamas›, yürürlükteki ifl mev-
zuat› hükümleri ile engellenmelidir. 

‹fl iliflkisinin geçici ya da sürekli nitelikte kurulmas› aflamas›nda da salt yafllar›-
n›n küçük olmas› nedeniyle genç-yetiflkin iflçiler aras›nda bir ayr›m gözetilmeme-
lidir. Ayr›ca uygulamalarda; sendikalara üye olduklar› ya da sendikal faaliyetlerde
yer ald›klar› için gençlerin ifl iliflkilerine son verildi¤i ya da kriz dönemlerinde ilk
gözden ç›kar›lan kifliler olduklar› da s›kça gözlenir (Beloquele ve Myers, 1998, s:
7). Bu yüzden ifl güvencesi ile ilgili hukuki düzenlemelerin, gençlerin kar-
fl›laflabilecekleri ayr›mc› uygulamalara karfl› korunmas›n› öngören hükümler de
içermelidir.

Bir genç iflçi, meslek ya da sanat okulunda günde 4 saat süren e¤itim ve ö¤retim görüyor
ve ayn› zamanda normal günlük ifl süresi 8 saat olan bir iflyerinde çal›fl›yor ise, iflyerinde
günde kaç saat çal›flt›r›labilmesi uygundur?
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Sosyal politikalar yönünden çocuk ve genç söz-

cükleri, hangi kesimleri ifade eder?

• En az çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda bulunanlar ço-
cuk iflgücü olarak ifade edilebilir. Genç iflgücü
denilince yafllar› en az çal›flt›r›lma yafl› ile fizik-
sel, düflünsel geliflme süreci ve zorunlu e¤itim
süresinin tamamland›¤› yafl aras›nda olanlar› an-
lamak gerekir.

• Çocuk ve genç iflgücünü nitelendiren yafl d›fl›n-
da baflka ölçütlerin de bulunmas›, bu ba¤lamda
standart ortak bir normun yarat›labilmesini güç-
lefltirmektedir.

Çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›na nas›l gir-

mifller ve bu kesimin korunmas›n› öngören poli-

tikalar günümüze dek hangi yön ve biçimde ge-

liflmifltir?

• Çocuk ve genç iflgücü; tüm dünyada, her dönem-
de, özellikle tar›m kesiminde ekonomik yaflam
içinde yer alm›flt›r, Ancak bu kesim, iflçi statüsü
alt›nda çal›flma yaflam›na Sanayi Devrimi’nin
kendine özgü koflullar› alt›nda girmifltir.

• Sosyal politikalar›n uluslararas› ilke ve kurallar›;
ifl iliflkileri ve yaflam›n›n, çocuklar ve gençler yö-
nünden özel olarak düzenlenmesini öngörür.

Çocuklar›n ve gençlerin neden korunmas›

gerekir?

• Fiziksel ve düflünsel geliflmelerini sa¤l›kl› olarak
tamamlayabilmeleri, temel ve mesleki e¤itim hiz-
metlerinden en üst düzeyde yararlanabilmeleri
için çocuklar ve gençler çal›flma yaflam› içinde
özel olarak korunurlar.

• Çocuk ve genç iflgücünün hem toplumsal ya-
flam ve hem de ifl iliflkileri ile yaflam›nda korun-
mas› devletin sorumluluk alan›na girer. Ancak,
iflverenler de bu alanda sosyal bir sorumluluk
tafl›rlar.

Çocuklar›n ve gençlerin korunmas›n› öngören

politikalar, hangi ulusal ve uluslararas› kaynak-

lara dayan›r? 

• T.C. Anayasas›’nda yer alan ilkeler, ülkemizde
çocuklar›n ve gençlerin çal›flma yaflam›nda ko-
runmas›na yönelik ulusal sosyal politikalar› yön-
lendirip, biçimlendirmektedir. Bu hedef do¤rul-
tusunda getirilmifl olan ilkeler ve normlar, sosyal
politikalar›n uluslararas› kaynaklar› içinde de ge-
nifl bir yer tutar.

Çocuklar ve gençler çal›flma yaflam›n›n hangi

alanlar›nda, hangi yön ve biçimde korunma-

l›d›rlar?

• En az çal›flt›r›lma yafl›n›n alt›nda bulunan çocuk-
lar; mutlak bir çal›flt›rma yasa¤› kapsam›nda hiç

bir statü alt›nda ve hiç bir iflte çal›flt›r›lamazlar.
• Sosyal politikalar; gençlerin yer ya da su alt›nda,

gece dönemlerinde sürdürülen, a¤›r ve tehlikeli
olarak nitelendirilen, akord ücret sistemlerinin,
fordist üretim tekniklerinin kullan›ld›¤› ifllerde,
ahlaki yönden çal›flt›r›lmalar› sak›ncal› olan ifl-
yerlerinde çal›flt›r›lmalar›n›n ve normal ifl süre-
sinden daha uzun süreli çal›flmalar içinde yer ala-
bilmelerinin hukuki düzenlemelerle yasaklanma-
s›n› öngörür.

• Çal›flma yaflam›, iflin sa¤l›k yönünden kifliye uy-
gunlu¤u ve ifl süreleri yönünden gençler için özel
olarak düzenlenir.

Özet
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1. Çocuklar ve gençlerin, Sanayi Devrimi yaflanmadan
önce, ekonomik yaflam›n daha çok hangi alanda yer
ald›klar› düflünülebilir?

a. Ticaret
b. Sanayi
c. Hizmet
d. Tar›m
e. Kamu

2. Afla¤›dakilerden hangisi, çocuklar›n ve gençlerin
Sanayi Devrimi ile birlikte iflçi statüsü alt›nda çal›flma
yaflam›nda yer almaya bafllamas›n›n nedenlerinden bi-
risi de¤ildir? 

a. Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri
b. Teknolojik geliflmelerin çocuk ve genç iflgücün-

den yararlan›lmas›na olanak tan›mas›
c. Ailelerin birden çok üyesi ile çal›flma yaflam›nda

yer almak zorunda kalmas›
d. Ucuz iflgücü olarak görülmeleri
e. Özen ve uzmanl›k gerektiren ifllerde daha bafla-

r›l› olmalar›

3. Sosyal politikalar aç›s›ndan, çocuk ve genç iflgücü
kavramlar›n› afla¤›daki kriterlerden hangisi belirler?

a. ‹flin niteli¤i
b. Yafl
c. Hizmet süresi
d. Çal›fl›lan kesim
e. Bireysel özellikler

4. Afla¤›daki kurulufllardan hangisinin çocuklar›n ve
gençlerin korunmas›n› öngören bir yasama çal›flmas›
yoktur?

a. UÇÖ
b. BM
c. IMF
d. AK
e. UNICEF

5. Uluslararas› Çal›flma Örgütü sözleflme hükümlerin-
de dünya genelinde belirlenmifl olan en az çal›flt›r›lma
yafl› kaçt›r?

a. 10
b. 12
c. 13
d. 15
e. 16

6. Çocuk Haklar› Bildirgesi BM taraf›ndan hangi y›l ka-
bul edilmifltir?

a. 1919
b. 1945
c. 1959
d. 2000
e. 2001

7. Örgün e¤itim veren bir devlet okulunda 5 saat ö¤re-
nim gören bir ö¤renci, normal günlük ifl süresi 7.5 saat
olan bir iflyerinde günde kaç saat çal›flt›r›labilir? 

a. 5
b. 2.5
c. 3
d. 7.5
e. 12.5

8. Afla¤›daki ifllerden hangisinde gençlerin çal›flt›r›lma-
lar› uygun olabilir?

a. Yer alt›nda sürdürülen ifllerde 
b. Normal ifl süresinden daha uzun süreli çal›flma-

larda
c. A¤›r ve tahlikeli olarak kabul edilen ifllerde
d. Su alt›nda sürdürülen ifllerde
e. Sanaiye ait ifllerde 

9. UÇÖ’ü sözleflmeleri, gençlerin y›ll›k izin sürelerinin
en az ne kadar olmas›n› öngörür?

a. 10 gün
b. 12 gün
c. 20 gün
d. 3 hafta
e. 1 ay

10. UÇÖ’ü sözleflmeleri, gençlerin hafta tatillerinin ke-
sintisiz olarak, kaç gün verilmesini öngörür?

a. 1
b. 1.5
c. 2 
d. 2.5
e. 3 

Kendimizi S›nayal›m
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Türkiye’de Enformel Sektörde Ç›raklar 

Bir mesle¤in ya da bir sanat›n ö¤renilmesi sürecinin ilk
basama¤› olarak adland›r›lan ve genellikle 12-15 yaflla-
r›nda çocuklar›n çal›flt›r›lma biçimi olarak da nitelendi-
rilen ç›rakl›k, birçok ülkede mevzuat hükümleriyle dü-
zenlenmifl ve bu ba¤lamda baz› s›n›r ve koflullar geti-
rilmifltir. 
Enformel ekonomik faaliyetlerde çal›flan ç›raklar, efl
de¤iflle ö¤retide ifade edildi¤i gibi enformel ç›rakl›k
ise, bu yasalar›n s›n›rlar› d›fl›nda b›rak›larak çal›flt›r›lan
kiflileri ifade eder. Enformel ç›rakl›¤›n geliflmesinde for-
mel ç›rakl›k sürecinin s›n›rl› ve bürokratik formaliteler-
le dolu olmas›n›n da rolü bulunmaktad›r. Çal›fl›rken
ö¤ren, ö¤renirken kazan ilkesinin geliflmesiyle az da
olsa gelir sa¤layan enformel ç›rakl›k özellikle geliflmek-
te olan ülkelerde yayg›nl›k kazanmaktad›r. Bu ülkeler-
de kalabal›k nüfus ve e¤itim olanaklar›n›n yetersizli¤i
çocuklar› ve ailelerini bu yönde bir e¤ilime yöneltmek-
tedir. Bu uygulamalarda genelde belirli bir mesle¤in
ö¤retilmesinden çok; uzun süreli çal›flmaya dayal›, ba-
sit vas›flar›n edinildi¤i, s›n›rl› bir ç›rakl›k e¤itimi verilen
üretim iflçili¤i ile karfl›lafl›lmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde
ise sosyal refah düzeyinin yükselmesi, adil bir bölüflüm
düzeninin kurulmas› ve geliflen teknoloji sonucu çocuk
ifl gücüne duyulan gereksinim zaman içinde giderek
azaltm›fl, koruyucu hukuki düzenlemenin geliflmesi ile
sorun büyük ölçüde çözümlenmifltir. 

Kaynak: Bu metin fiiflman’›n (1999, s: 53-54). Ekono-
mik Faaliyetlerde Enformelleflme ve Türkiye’de Enfor-
mel Ekonomik Faaliyetlerde Çal›flanlara Yönelik Sosyal
Politikalar adl› çal›flmas›ndan özetlenerek aktar›lm›flt›r.

1. d Çocuklar›n ve gençlerin iflgücünden, Sanayi
Devrimi’ne dek süregelen dönem içinde tar›m
kesiminde yayg›n olarak yararlan›lm›flt›r. Bu so-
ruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çocuklar›n ve
Gençlerini Çal›flma Yaflam›na Girifli ile Korun-
malar›na Yönelik Politikalar›n Tarihsel Geliflimi”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

2. e Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çocukla-
r›n ve Gençlerini Çal›flma Yaflam›na Girifli ile Ko-
runmalar›na Yönelik Politikalar›n Tarihsel Gelifli-
mi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Kimler
Çocuk ve Kimler Genç Say›l›r” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

4. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çocuk-
lar›n ve Gençlerin Korunmalar›n› Öngören Sos-
yal Politikalar›n Kaynaklar›” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

5. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “En Az
Çal›flt›r›lma Yafl›” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

6. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çocuk-
lar›n ve Gençlerin Korunmalar›n› Öngören Sos-
yal Politikalar›n Kaynaklar›” bafll›¤› alt›nda veri-
len bilgilerden yararlan›n.

7. b Örgün e¤itim veren bir devlet okulunda 5 saat
ö¤renim gören bir ö¤renci, normal günlük ifl
süresi 7.5 saat olan bir iflyerinde; günde 7.5-
5=2.5 saat çal›flt›r›labilecektir. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Çal›flma Yaflam›n›n Genç-
ler Yönünden Özel Olarak Düzenlenmesi” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. e Sanayiye ait ifllerde gençler çal›flt›r›labilir. Bu
soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çal›flma
Yaflam›n›n Gençler Yönünden Özel Olarak Dü-
zenlenmesi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

9. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çal›fl-
ma Yaflam›n›n Gençler Yönünden Özel Ola-
rak Düzenlenmesi” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

10. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çal›fl-
ma Yaflam›n›n Gençler Yönünden Özel Ola-
rak Düzenlenmesi” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

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

Yaflad›¤›m›z dönemde ülkeler, geliflebilmek için global-
leflen dünya piyasalar›na entegre olarak pay sahibi ol-
maya çal›flmaktad›rlar. Bu yolla ekonomik yönden zen-
ginleflebilmek için de, özellikle geliflmekte olan ülkeler
yo¤un ve ucuz iflgücü kullan›m›n› ye¤leyerek, sosyal
damping olarak adland›r›lan uygulamalara yönelmekte-
dirler. Sosyal damping uygulamalar› hiç kuflkusuz ço-
cuk ve genç iflgücünden yararlan›lmas›na da yol açar.
Oysa ki, bu yönde politikalar bir çeliflkiyi de beraberin-
de tafl›r. Çünkü; sanayileflme süreci bilgi ve beceri dü-
zeyi yüksek iflgücüne duyulan gereksinimi ço¤alt›r. Bu
durumda ise özellikle çocuklar›n ve gençlerin temel ve
mesleki e¤itimlerini kesintisiz sürdürmeleri gerekir. Bu
ülkelerin, gelecekte iflsizlik sorunu ile karfl›laflmalar› ve
bu sorunu çözebilmek için daha yüksek bir ekonomik
ve sosyal bedel ödemeleri kaç›n›lmazd›r.

S›ra Sizde 2

Günde 4 saat süren e¤itim süresi, iflyerinde 8 saat olan
normal günlük ifl süresinden düflülerek, bu kifli iflyerin-
de günde 4 saat çal›flt›r›labilecektir. Ancak iflveren tara-
f›ndan ücretinin kendisine kesintisiz olarak, 8 saat
çal›fl›yormuflças›na ödenmesi gerekecektir.

Boidin, C. (1995). Çal›flma Yaflam›nda Çocuk Psikosos-

yolojik Yaklafl›m. (Çev: B. Piyal) Ankara: Uluslarara-
s› Çal›flma Bürosu-Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü¤ü ve ‹fl Teftifl Kuru-
lu Baflkanl›¤› Yay›nlar›.

Çal›flan Çocuklar Projesi Raporu (2000). Ankara: Çal›fl-
ma ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› ‹fl Teftifl Kurulu Bafl-
kanl›¤› Yay›nlar›.

Çal›flan Çocuklarla ‹lgili Uluslararas› Belge ve Sözleflme-

ler (2000). Ankara: Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›,Çal›flma Genel Müdürlü¤ü, Çal›flan Çocuklar
Bölümü Yay›nlar›.

Derrien, J.M. (1994). Çocuk Çal›flt›r›lmas› ‹le ‹lgili Poli-

tika Haz›rlanmas› ve ‹fl Denetimi (Çev: H. Baflç›l ve
B.Piyal). Ankara: Uluslararas› Çal›flma Bürosu-Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Mü-
dürlü¤ü Ortak Yay›n›.

Franklin, B. (Der.1993). Çocuk Haklar›. ‹stanbul: Ay-
r›nt› Yay›nlar›. 

fiiflman, Y. (1999). Ekonomik Faaliyetlerde Enformellefl-

me ve Türkiye’de Enformel Ekonomik Faaliyetlerde

Çal›flanlara Yönelik Sosyal Politikalar. Eskiflehir:
T.C. Anadolu Üniversitesi ‹‹BF. Yay›n›.
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Yafll›lar›n Bak›m›,
Gözetimi ve 
Korunmas›

Yafllanan nüfus, tüm dünyada sosyal güvenlik sistemlerini çeflitli yönlerden etkile-
mekte ve yafll›lar›n oransal olarak ba¤›ml›l›k oranlar›n› yükseltmektedir. Gelenek-
sel aile yap›s› ve iliflkilerinin geliflip yayg›nlaflan endüstrileflme ile birlikte çözülme-
ye bafllamas›, yafll›lar› gerek k›rsal gerekse kentsel kesimde desteksiz b›rakmakta,
bu kifliler daha yo¤un biçimde bak›m ve gözetim gereksinimi duymaktad›r.

Yafllanman›n, yafllanan kifli üzerinde yaratt›¤› olumsuzluklar›n kavranmas›
ve bunlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik yol ve yöntemlerin sorgulan›p, geliflti-
rilmesi konular› Sosyal Politika’n›n çal›flma alan›na girer. Yafllanmay› anlamak
ve yaratabilece¤i sorunlar›n üstesinden gelmek için hiç kuflkusuz çeflitli kaynak-
lardan gelen bilgiye gereksinim duyulur. Bu anlamda Sosyal Politika, yafllanmay›
konu alan baflka disiplinlerden de yararlan›r. Ancak bunlardan farkl› olarak, yafl-
lanmay› geciktirmeye ya da yafllanma olgusunu anlamaya de¤il, yafllanman›n
yafllanan birey üzerinde ortaya ç›kard›¤› olumsuz etkileri gidermeye yönelir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Kimler, neden yafll› olarak kabul edilir?
Yafll›lara yönelik sosyal politikalara duyulan gereksinim, yaflad›¤›m›z dö-
nemde hangi nedenlerle ço¤alm›flt›r? 
Yafll›lar›n bak›lmalar›n›, gözetilmelerini ve korunmalar›n› öngören politika-
lar›n, ulusal ve uluslararas› ba¤lamda hukuki dayanaklar› nelerdir?
Yafll›lar›n bak›lmalar›n›, gözetilmelerini ve korunmalar›n› öngören politika-
larla hangi hedeflere, hangi araçlar›n yard›m› ile ulafl›labilir?
Türkiye’de yafll› nüfus hangi özellikleri tafl›makta ve izlenilen sosyal politika-
lar hangi yönde biçimlenmektedir?

N
N
N
N
N
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• YAfiLILIK DÖNEM‹ VE YAfiLI NÜFUSUN TANIMI
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• Teknolojik Geliflmeler
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• Ekonomik Nedenler
• Hümaniter Nedenler
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• Sosyal Hukuk Devleti ‹lkesinin Benimsenmesi
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Örnek Olay

Nüfus Yafllan›yor
Yafll› olarak s›n›fland›r›lan 65 yafl ve üzeri nüfus, 0-4 yafl grubu çocuk say›s›n›,
kad›n say›s› da 1940’dan bu yana ilk kez erkek say›s›n› geçti. 5’er y›ll›k gruplar iti-
bar›yla 20-24 yafl grubunda 7 milyon 309 olan nüfus, 0-4 yafl grubunda 5 milyon
534 bin 328’e kadar indi. Bu da nüfus art›fl h›z›n›n 20 sene önceye göre h›zl› fle-
kilde düfltü¤ünü gösteriyor.
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KONUYA ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER 
Her canl› gibi insan da do¤ar, yaflayarak geliflir ve yafllan›r. ‹nsan için yafllanma tüm
zamanlarda varoldu¤u halde konunun sosyo-ekonomik bir boyut kazanmas› olduk-
ça yenidir. Yafll›l›¤›n ve yafll›lar›n, daha çok sanayileflme ve sonras›nda ortaya ç›kan
toplumsal de¤iflim süreci ile birlikte önem kazanmaya bafllad›¤› söylenilebilir. 

18.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda art arda ortaya ç›kan baz› teknolojik bulufllarla bafl-
layan Sanayi Devrimi, köklü sosyal de¤iflimleri de beraberinde getirmifltir. Kad›n›n
üreticili¤i ekonomik de¤er kazan›rken, çocuk ve yafll›n›n aile içindeki statülerinde
de¤iflme meydana gelmifltir. K›rsal alanda eme¤ine gereksinme duyulan çocuk,
kente göç ve e¤itim f›rsatlar›n›n artmas› ile sevgi objesi haline dönüflmüfltür. Gele-
neksel ailede toprak mülkiyeti ve üretimin kolektif olmas›ndan kaynaklanan yafll›-
lar›n otoriter ve güçlü yap›s› ise, kentleflme ve ücretli çal›flma biçimlerinin ortaya
ç›kmas› ile büyük ölçüde afl›nm›flt›r. Sanayileflme süreci ile birlikte bir statü kayna-
¤› olan topra¤›n önemindeki azalma, genifl ailenin yerini çekirdek aileye b›rakma-
s›, kentlerdeki konutlar›n darl›¤›, co¤rafi hareketlili¤in artmas›, yafll› nüfusun ora-
n›ndaki art›fl, kentleflme ve kültürel de¤erlerdeki h›zl› de¤iflmeler vb. sonucunda
yafll›lar›n günümüz toplumlar›nda bir tak›m olumsuzlarla karfl› karfl›ya geldikleri
söylenebilir. Bu süreçte fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyal kay›plara u¤rayan
yafll›lar›n ciddi bir izolasyon ile karfl› karfl›ya kalmalar› söz konusudur.

Günümüzde yafll› olarak nitelendirilen bireyler, sa¤l›klar› ile ilgili sorunlar›n ya-
n› s›ra yukar›da ifade edildi¤i gibi ekonomik ve sosyal nitelikli sorunlarla da karfl›
karfl›ya kalabilmektedir. Asl›nda bu sorunlar›n birbirinden ayr›lmas› oldukça güç-
tür. Örne¤in ekonomik sorunlar› olan ve sosyal güvenlik flemsiyesi alt›nda yer al-
mayan bir yafll›, karfl›laflaca¤› sa¤l›k sorunlar›n›n da üstesinden gelemez. 

Ancak yine de yafll›lar›n karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar› sistematize etmek,
konunun bilimsel olarak incelenmesinde büyük kolayl›k sa¤lar. Ayr›ca böyle bir
yol günümüzde yafll›lar› konu alan bilim dallar› ile sosyal politika aras›ndaki s›n›r-
lar›n do¤ru olarak çizilmesine ve yaklafl›m farkl›l›klar›n›n ortaya konulabilmesine
de yard›mc› olur. Çünkü günümüzde biyologlar vücudun hastal›klara karfl› göster-
di¤i ba¤›fl›kl›k üzerinde yafl›n etkilerini incelemekte, T›p bilimi ba¤›fl›kl›klar› azal-
m›fl olan yafll›larda ortaya ç›kan hastal›klar› tedavi etme yollar›n› araflt›rmaktad›r.
Psikologlar yaflla birlikte bedensel yap› ve iflleyiflte meydana gelen de¤iflmelerle il-
gilenmekte, sosyologlar yafllanman›n toplumsal rolleri nas›l etkiledi¤i üzerinde ça-
l›flmaktad›r. Bu örnekleri sürdürmek mümkündür. Çünkü tüm sosyal bilim dallar›-
n›n ortak paydas› insand›r ve insanlar› ya da onlar›n ihtiyaçlar›n› konu alan hemen
hemen tüm sosyal bilim dallar›nda yafllanmayla ilgili bir bölüm bulunabilir.

Oysa ki özellikle ülkemizde bu sorunun farkl› yönlerini bir arada ele alan di-
siplinler aras› akademik çal›flmalar say›ca yetersizdir. Varolan çal›flmalar da a¤›rl›k-
l› olarak t›p alan›ndad›r (Altan ve fiiflman, 2003, s: 21). Ancak yafll›l›k olgusunun
çok daha genifl bir çerçevede ele al›nmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda sosyolojik
araflt›rmalarla yafll›lar›n toplumdaki iliflkileri incelenirken, bu çal›flmalardan yola ç›-
karak Sosyal Politika alan›nda yafll›l›¤›n yaratt›¤› sorunlar›n mevcut yap›lar içinde
çözülmesine yönelik yol ve yöntemler sorgulanmal›d›r. Örne¤in; sosyal güvenlik
sistemi çerçevesinde bak›m ve gözetim gereksinimi duyan bu kiflilerin, kurumsal
çerçevede sosyal yard›m ve sosyal hizmetler yoluyla daha etkin bir biçimde koru-
nabilmesine yönelik yeni politikalar üretilmelidir. Yerel yönetimlerin, sendikalar›n
ve gönüllü kurulufllar›n bu politikalar›n oluflturulmas› ve uygulanmas›na daha et-
kin kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r. Hukuki çerçeve yeniden gözden geçirilmeli ve bu an-
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lamda emeklilik yafl›, salt ifl iliflkileri ve yaflam›n›n bir parças› olarak de¤il, toplum-
sal bir sorun olarak kamuoyunda tart›flmaya aç›lmal›d›r.

YAfiLILIK DÖNEM‹ VE YAfiLI NÜFUSUN TANIMI
Çocukluk, gençlik, yetiflkinlik dönemlerini ifade eden kavramlar gibi yafll›l›k ve
yafll› kavramlar› da görelidir. Toplumdan topluma ve hatta ayn› toplum içinde ki-
fliden kifliye ya da zamana ba¤l› olarak de¤iflebilir. ‹klim, beslenme, yap›lan iflin ni-
teli¤i, kiflinin cinsiyeti gibi pek çok etken, her zaman ve her yerde geçerli bir tan›-
m›n yap›labilmesini güçlefltirir. Bu nedenle, yaflam›n do¤al evrelerini birbirinden
kesin çizgilerle ay›rabilmek hemen hemen olanaks›zd›r. Önce yafll› nüfusu nitelen-
diren, belirleyici bir ölçüt bulmaya çal›flal›m.

‹nsanlar›n ifllevlerindeki yetersizli¤i, yafll› say›lman›n bir ölçütü olarak kabul et-
menin uygun olaca¤›n› düflünebiliriz. Bu düflünce bizi, “fonksiyonel yafl” olarak da
ifade edilen bir kavrama yöneltir. Fonksiyonel yafl ile insanlar›n yafllar›n›n fiziksel
görünüfl, hareketlilik, dayan›kl›l›k, koordinasyon, düflünsel kapasite gibi gözlenebi-
lir özelliklerine dayal› biçimde belirlenmesi ifade edilmeye çal›fl›l›r. Böyle bir bak›fl
aç›s›yla; sözgelimi beyazlaflm›fl saç, burufluk cilt, çökük ya da kambur durufl, hare-
ketlerdeki yavafll›k, unutkanl›k gibi yafll›l›kla örtüfltürdü¤ümüz baz› özellikleri ne-
deniyle insanlar yafll› say›labilir. Ancak düflünülebilece¤i gibi, bu yönde bir de¤er-
lendirme yönteminin yap›s›nda belirsizlikler vard›r. Çünkü, insanlar›n ço¤u de¤ini-
len özelliklere ayn› anda sahip de¤ildirler. Ayr›ca, fonksiyonel yafl›n belirlenmesi
salt kifliler yönünden de¤il, ifl ve meslekler aç›s›ndan da görelidir. Örne¤in, bir te-
nis oyuncusu 30-35 yafla geldi¤inde fonksiyonel yönden yafll› olarak kabul edilir-
ken, bir ö¤retim üyesi daha ileri yafllarda bile yafllanm›fl say›lmaz.

Bu nedenlerle ve kullan›m› basit, göreli olarak objektif, somut bir gösterge ol-
du¤u için “kronolojik yafl” insanlar› yafll› olarak nitelendirmede yararlan›lan en
yayg›n ölçüt olarak karfl›m›za ç›kar.

Çal›flma Ekonomisi kuram›, bir ülkede 15-65 yafl grubunda bulunanlar›, çal›flma
ça¤›ndaki nüfus olarak irdeler. 65 yafl ve daha üzeri yafllarda olanlar, ekonomik
yönden aktif, efldeyiflle faal olamayacaklar› varsay›larak, iflgücü piyasas›n›n d›fl›nda
b›rak›l›r. Bu yaklafl›mla 65 yafl ve üzerinde olanlar yafll› olarak kabul edilebilir.
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Yafll›l›k sigortas› kolundan yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanma düflüncesinin temelinde; si-
gortal›n›n sigortal›l›k süresince ödemifl oldu¤u primlerle oluflan fonlar›n getirisin-
den yararlanmaya hak kazanmak, çal›flmak zorunda b›rak›lmamak, harcanarak tü-
ketilen iflgücünü tazmin etmek ya da ödüllendirmek gibi düflünceler yer almakla
birlikte (Dilik, 1992, s: 89-91), yafll›l›¤›n gelecekte tüm insanlar›n karfl›laflabilecek-
leri fiziksel bir risk olarak görülme nedeni daha çok öne ç›kar. Böyle bir risk ile
karfl›laflanlar›n gelir sa¤layabilecekleri bir iflte çal›flabilme olanaklar›ndan giderek
yoksunlaflacaklar› varsay›lmakta ve bu nedenle ayl›k bir gelir güvencesi sa¤lanarak
korunmalar›na çal›fl›lmaktad›r. Çeflitli nedenlerle sosyal sigortalar›n kapsam› d›fl›n-
da kalanlar ise, yafll›l›k döneminde kurulu sosyal güvenlik sisteminin sosyal yar-
d›m ve sosyal hizmet gibi araçlar›ndan yararlan›larak korunur. Böyle bir yaklafl›m-
la, sosyal sigortalar›n yafll›l›k sigortas› kolundan yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›labilmesi ya
da sosyal güvenlik sistemi kapsam›nda sosyal gelir ya da yard›m sa¤lan›labilmesi
için hukuki düzenlemelerle getirilmifl olan kronolojik yafl koflulu da yafll› nüfusu
nitelendirmede bir ölçüt olabilir. Çeflitli ülkelerde, yafll›l›k sigortas› kolu ile sosyal
yard›m ve hizmetlerden yararlanabilmek için getirilen yafl koflullar› aras›nda farkl›-
l›klar olsa da (Lordo¤lu ve di¤erleri, 1999, s: 30; Ayd›n, 2000, s: 49), yafll›l›k döne-
minin 65 yafl ile birlikte bafllayaca¤› düflüncesinin, yayg›n bir uygulama alan› bul-
du¤u görülür.

Bu yönden bir de¤erlendirme Çal›flma Ekonomisi kuram› ve Sosyal Güvenlik
normlar› ile de uyumludur. Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar› taraf›ndan
da büyük ölçüde benimsenir. Bu nedenle 65 ve daha yukar› yafllarda olanlar› yafl-
l› nüfus, yafll›lar olarak nitelendirebiliriz.

Fonksiyonel yafl ile kronolojik yafl birbiri ile neden örtüflmez?

YAfiLILARA YÖNEL‹K SOSYAL POL‹T‹KALARA
DUYULAN GEREKS‹N‹M‹N NEDENLER‹
Yafll›lar›n sosyal politikalara konu olmalar›n›n temelinde çeflitli nedenler bulunur.
Bu nedenleri; nüfus yap›s›ndaki de¤iflim, sosyal güvenlik sistemlerindeki geliflme,
aile yap›s›ndaki de¤iflim, ekonomik nedenler, hümaniter nedenler, demokratik yö-
netimlerin yayg›nlaflmas› ve sosyal hukuk devleti ilkesinin benimsenmesi olarak s›-
raland›rabiliriz. Bunlar› ayr› bafll›klar alt›nda ayr›nt›l› biçimde ele alal›m. 

Nüfus Yap›s›ndaki De¤iflim
1. ve özellikle 2. Dünya Savafl›’ndan sonra bafllayan ve günümüze dek süregelen
geliflmeler, demografik baz› de¤iflimleri de uyarm›flt›r.

fiöyle ki; bu savafllara kat›lan ülkeler, genç yafllardaki yüzbinlerce insan›n› yitir-
mifltir. Savafl sonunda oluflan güvensizlik ortam› ve gençlerin azalmas›, evlenme ve
çocuk sahibi olma e¤ilimlerini olumsuz yönde etkilemifltir. Bu nedenle de do¤um
oranlar› özellikle geliflmifl ülkelerde düflmeye bafllam›flt›r. Sosyo-ekonomik baflka
nedenlerin eklenmesiyle bu olgunun, bir çok ülkede günümüzde de geçerlili¤ini
sürdürdü¤ü gözlenir. Yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n önce, ölüm oranlar› ve
do¤um oranlar› düflük, geliflmifl olan ülkelerde ifllerlik kazanmaya bafllamas› da,
demografik de¤iflim ile yafll›lara yönelik politikalar aras›ndaki ba¤lant›y› do¤rular. 
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Teknolojik Geliflmeler
Bir baflka yönden; 2. Dünya Savafl›’ndan sonra ivme kazanan teknolojik yenilikler
ve bulufllar yaflam koflullar›n› iyilefltirmifltir. Sa¤l›k hizmetlerinden önceki dönem-
lere göre daha yayg›n ve etkin olarak yararlan›labilmesi olanakl› hale gelmifltir. T›p
alan›nda koruma, teflhis ve tedavi yöntemlerinde kaydedilen devrim niteli¤indeki
aflamalar, geliflmifl ülkelerde ortalama yaflam süresinin sürekli ço¤almas›na yol aç-
m›flt›r. Örne¤in, Bir Romal› askerin ortalama ömrü 22, 16. yüzy›lda bir ‹ngiliz’inki
38.2’ydi (Tufan, 2002, s: 12). ABD’de 1940 y›l›nda ortalama yaflam süresi 64 iken,
günümüzde 75 olmufltur (Ayd›n, 1999, s: 47). Ortalama yaflam süresi, Almanya’da
1950’de 50, günümüzde erkeklerde 73.7, kad›nlarda 80.1 dir. Bu süreler; Fransa’da
erkeklerde 74.9, kad›nlarda 83.6, ‹ngiltere’de erkeklerde 73.5, kad›nlarda 79, ‹tal-
ya’da erkeklerde 75.4, kad›nlarda 82’ye yükselmifltir (Oral, 2002, s: 58, 65, 72, 85). 

Yine bir karfl›laflt›rma yap›lacak olursa, geliflmekte olan ülkelerde ortalama ya-
flam sürelerinin geliflmifl ülkelere göre daha düflük oldu¤u görülür. Örne¤in orta-
lama yaflam süresi Hindistan’da erkeklerde 59.6, kad›nlarda 61.2, Güney Kore’de
erkeklerde 69.2, kad›nlarda 76.3, Endonezya’da ise erkeklerde 66.6, kad›nlarda 69
Bangaldefl’de 56.9 dur (Tufan, 2002, s: 12). Ancak, ortalama yaflam süreleri, gelifl-
mifl ülkelerde oldu¤u gibi bu ülkelerde de bir yükselme e¤ilimi içindedir. Çin’de
ortalama yaflam süresi 1949 da 32 iken, bu oran 1960’da 47 ye, 1999 da ise erkek-
lerde 68.1, kad›nlarda 71.3 e yükselmifltir (Oral, 2002, s: 58, 65, 72, 85). 

Do¤um oranlar›ndaki düflüfl ile birlikte bir çok ülkede do¤al olarak nüfusun ço-
¤alma h›z› da düflmüfltür. Bu nedenle yafll› nüfusun, genel nüfus içindeki oranlar›
daha önceki dönemlere göre yükselmifl ve bu koflullar yafll› nüfusa önem kazan-
d›rm›flt›r. Önceki dönemlerle karfl›laflt›r›lacak olursa istatistiki veriler, nüfusun ço-
¤alma h›z›n›n geliflmifl ülkelerde geliflmekte olan ülkelere göre daha düflük kald›-
¤›n› ortaya koymaktad›r (Bak›n›z fiekil 13.2).
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% 1.5 oldu¤u düflünülecek
olursa, do¤um oranlar›n›n
ekonomik yönden geliflmifl 
ülkelerde, geliflmekte olan 
ülkelere göre daha düflük 
oldu¤u söylenebilir (Oral,
2002, s: 58, 65, 72, 85). 



Ancak, yafll› nüfusun oransal ço¤al›fl› ve bu ço¤al›fltan kaynaklanan sorunlar,
hiç kuflkusuz yaln›zca geliflmifl ülkeler için söz konusu de¤ildir. Geliflmekte olan
ülkeler de, yüksek ölüm oran› ve yüksek do¤urganl›ktan, düflük ölüm oran› ve dü-
flük do¤urganl›¤a geçifl sürecini yaflamaktad›rlar. 

Toplumda yafll›lar›n ve özellikle, sa¤l›k yard›mlar› ile sosyal hizmetlere en çok
gereksinim duyan 80 yafl ve üzerinde olan nüfusun ço¤al›fl›, do¤al olarak yafll›lara
yönelik kamusal politikalara duyulan gereksinime önem kazand›rm›flt›r.

Türkiye’de de yak›n zamana kadar, toplam nüfus içindeki oran› yüzde 5’in üze-
rine ç›kmam›fl olan yafll› nüfusun gelecek y›llarda ço¤alaca¤› beklenmektedir. Nü-
fus yap›s›ndaki bu de¤iflim, ülkemizde yafll›lara yönelik varolan politikalar›n göz-
den geçirilerek, yeniden yap›land›r›lmas›n› do¤al olarak zorunlu k›lacakt›r.

Sosyal Güvenlik Sistemlerindeki Geliflme
Sosyal güvenli¤in yayg›nlaflt›r›lmas›, ça¤dafl sosyal güvenlik anlay›fl›na egemen
olan ilkelerin bafl›nda yer al›r (Ayd›n, 1999, s: 42). Bu nedenle de, sosyal güvenlik
sistemleri gerek kifliler ve gerekse kapsad›¤› riskler yönünden sürekli geliflme e¤i-
limi göstermektedir (Güzel ve Okur, 1999, s: 48). Örne¤in ABD’de 1940 y›l›nda
sosyal güvenlik programlar›n›n kapsam›nda yaklafl›k 200 bin kifli yer al›rken, 1980’li
y›llarda bu say› 36 milyona ulaflm›flt›r (Elliott, 1997, s: 107). Yafll› nüfusun ço¤al›fl›,
do¤al olarak yafll›l›k, malullük ve ölüm sigortalar›ndan yap›lacak yard›mlar› da ço-
¤alt›r. Emeklilik yafl› ile ortalama yaflam süresi aras›ndaki fark büyüdükçe, karfl›la-
fl›lacak finansman güçlükleri daha da önem kazan›r (Ayd›n, 1999, s: 46). 

Bir çok ülkede gözlenen benzer e¤ilimler, do¤al olarak sosyal güvenli¤in fi-
nansman gereksinimini ço¤altmakta, bu ço¤alma da sosyal güvenli¤in finansman›-
na devlet katk›s›n› zorunlu hale getirmektedir. Bu katk›lar›n ulusal bütçelerden ya-
p›lmas› ise, bir yönden vergi gelirlerinin ço¤alt›lmas›n›, bir baflka yönden de ulu-
sal gelirin önemli bir bölümünün sosyal güvenlik harcamalar›na ayr›lmas›na yol
açmaktad›r. 

Sosyal güvenlik harcamalar›n›; yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma koflullar›n›n
kolaylaflmas›, geçerli meslek formasyonlar›n›n zaman içinde de¤erini yitirmesi,
özel sigorta uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas› gibi erken emeklili¤i özendiren et-
kenler de ço¤altmaktad›r (Altan ve fiiflman, 2003, s: 28-29). 

fiöyle ki; yaflad›¤›m›z dönemde ivme kazanan teknolojik geliflmeler, çal›flma
koflullar›n› sürekli ve köklü biçimde de¤ifltirmektedir. Y›llarca geçerli olan mesle-
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ki formasyonlar de¤erlerini h›zla yitirmekte, geliflen teknolojiler yeni bilgi ve be-
cerilerle donat›lm›fl iflgücüne olan gereksinimi ço¤altmaktad›r (Altan, 2000, s:
27). Oysa ki; emekli olabilecekleri varsay›larak, göreli olarak yafll› bulunanlar, ifl-
yerlerinde yarat›lan meslek içi e¤itim f›rsatlardan yeterince yararlanamamaktad›r.
Bu alanda kamusal ya da yar› kamusal kurum ve kurulufllar taraf›ndan sunulan
hizmetlerin yetersizli¤i ve gerekli motivasyonun yarat›lamamas› nedeniyle de bu
kesim yeni meslek formasyonlar›na sahip k›l›namamaktad›r. Özellikle kalifiye ya
da yar› kalifiye iflgücü aras›nda daha da belirgin olarak yaflan›lan bu yafl ayr›m-
c›l›¤› nedeniyle yafll›lar, kendilerinden daha genç yafllarda olanlarla rekabet ede-
memekte, ifl performanslar› giderek düflmekte ve bu yolla çal›flma yaflam› d›fl›na
itilmektedir.

Yayg›nlaflan özel sigorta uygulamalar› da, erken emeklili¤i özendirerek sosyal
güvenlik harcamalar›n› ço¤altmaktad›r. Bu yolla erken yafllarda bir ek gelir güven-
cesine kavuflularak, çal›flma yaflam›nda yer alma gereksinimi duyulmamaktad›r.
Ancak belirtmek gerekir ki bu düflünceler, daha çok özel sigorta uygulamalar›n›n
geliflti¤i ülkeler için geçerlidir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin kapsam ve içeri¤indeki geliflmelerin, yafll› kesime
yönelik sosyal politikalar üzerindeki uyar›c› etkileri, geliflmifl ülkelerde daha da be-
lirgindir. Ancak, savafllar ya da göçler nedeniyle parçalanan aileler, yoksulluk, sa-
katl›klar, hastal›klar, sa¤l›k hizmetlerinin kapsam›ndaki s›n›rl›l›klar ve düzeyindeki
yetersizlikler gibi nedenlerle yafll› nüfusun bak›m, gözetim ve bir gelir güvencesi-
ne sahip k›l›nma zorunlulu¤u geliflmekte olan ülkeler yönünden de önem tafl›r.

Toplumda yaflanan demografik de¤iflimler ile sosyal güvenlik sistemleri aras›n-
da yak›n bir iliflki ve etkileflimin bulundu¤u yads›namaz (Gerek, 2000, s: 67). Bu
nedenle yafll›lar›n toplam nüfus içinde giderek daha büyük bir kesimi oluflturma-
lar›n›n, sosyal güvenlik harcamalar›n›n ço¤almas›ndaki en büyük etken oldu¤u
düflüncesinde birleflilmektedir (Güzel ve Okur, 1999, s: 53, 54; Oral, 2002, s: 52;
Alper, 2002, s: 7).

Aile Yap›s›ndaki De¤iflim
Geleneksel aile yap›s›n›n fazla karmafl›k olmayan yaflam ve iliflki ba¤lar› içinde
yafll›n›n, aile içindeki konum ve statüsü güvenceye al›nm›flt›. Yafll›, ailenin en bil-
gili, deneyimli bireyi olarak, sayg› gösterilen ve ayn› zamanda bak›l›p, gözetilen bir
üyesiydi. Bu geleneksel genifl aile yap›s›n›n sanayileflme ve kentleflmenin etkileriy-
le çözülüp çekirdek aileye dönüflmesi sonucu, yafll›lar›n aile içindeki konum ve
statüsü de eski önemini yitirmifltir. Bilindi¤i gibi çekirdek aile; anne, baba ve ço-
cuklardan oluflur. Yaflam›n› ayr› sürdürmek zorunda kalan yafll› ise yafllanman›n
yaratt›¤› sorunlarla mücadele de çevresinden bekledi¤i deste¤i eskiden oldu¤u öl-
çüde bulamamaktad›r. Bir baflka deyiflle günümüzün modern toplumlar›nda aile,
sosyal güvenlik ifllevini yitirmektedir. Bu alanda oluflan boflluk ise geliflmifl ülke-
lerde 20. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak devletlerin izledi¤i sosyal politikalarla
doldurulmaya bafllanm›flt›r (Hill-Bramley, 1994, s: 119, 120). 

Ülkemizde ise, baz› de¤iflimler yaflan›lmakla birlikte, genifl aile tipi geçerlili¤ini
korumaktad›r. Erkeklerin ço¤u yaflland›klar›nda, erkek çocuklar› ile birlikte yafla-
mak istemektedir. Zira erkekler, evli erkek çocuklar›yla birlikte yaflaman›n statüle-
rini ve gördükleri sosyal kabulü yükseltece¤ini düflünmektedir. Ancak son dönem-
de yap›lan antropolojik bir köy çal›flmas› sözü edilen de¤erlerde erkek-k›z çocuk
ayr›m› yapmama yönünde az da olsa bir de¤iflme e¤ilimi oldu¤unu göstermekte-
dir (Altan ve fiiflman, 2003, s: 30).
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Yafll›lar›n toplam nüfus
içinde giderek daha büyük
bir kesimi oluflturmalar›
sosyal güvenlik
harcamalar›n›
ço¤altmaktad›r.

Geleneksel aile yap›s›,
sanayileflme ve kentleflme
etkilerine ba¤l› olarak
çözülüp, çekirdek aileye
dönüflmektedir.



Ayr›ca, Türkiye’de aile yap›s› ile yerine getirdi¤i ifllevlerin ayn› flekilde de¤iflme-
mesi de dikkat çekicidir. Bir baflka deyiflle; ülkemizde genifl aile yap›s› çekirdek ai-
leye do¤ru dönüflürken, ifllevsel ba¤lamda aile ve akrabal›k sistemi hala önemini
korumaktad›r. K›rsal kesimde ve kentlerde aileleri ayr› evlerde otursalar da akra-
balar aras›nda karfl›l›kl› yard›m ve destek devam etmektedir. Maddi deste¤in ya-
n›nda, çocuk bak›m›nda ana-babadan yard›m istenmekte, yafll› ana-baban›n bak›m
ve geçim sorumlulu¤u ise yetiflkin çocuklar›na düflmektedir. K›saca ülkemizde ai-
le ifllevleri bak›m›ndan genifl aile özelli¤ini hala sürdürmektedir. 

Ancak bu de¤erlendirmeye dayanarak ülkemizde yafll›lar›n, yafllanman›n yarat-
t›¤› sorunlarla mücadelede mutlak bir aile deste¤ine sahip oldu¤u ve bu ba¤lamda
yafll›lara yönelik sosyal politikalara gereksinim duyulmad›¤› sonucu ç›kar›lmamal›-
d›r. Çünkü, toplumlar aras› etkileflimin hiçbir dönemde olmad›¤› kadar yo¤un ol-
du¤u günümüzde, geliflmifl ülkelerdeki de¤iflimler ülkemizdeki de¤iflime de yön
vermektedir. Bu anlamda yak›n gelecekte, geliflmifl ülkelerdekine benzer de¤iflim-
lerin ülkemizde de yaflanaca¤› söylenebilir. Nitekim, ülkemizin büyük kentlerinde
yafll›lar›n aile d›fl›nda kurumsal bak›m alt›nda olmas›, art›k yavafl yavafl kabul edil-
meye bafllanm›flt›r. 

Ekonomik Nedenler
Özellikle ekonomik yönden geliflmifl ülkelerde yukar›da da ifade edildi¤i gibi, nü-
fus ço¤al›fl› yavafllamakta, baz› ülkelerde durmakta ve hatta gerilemektedir. Ayr›ca,
yafll› nüfusun aktif nüfusa kat›l›m oranlar› da düflmektedir. Bu alandaki istatistik
bilgiler, Türkiye ve Meksika d›fl›nda göreli olarak yafll› nüfus yap›s›na sahip tüm
OECD ülkelerinde, yafll› nüfusun aktif nüfusa kat›l›m oranlar›nda sürekli ve belir-
gin bir düflüfl oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Lordo¤lu ve Özkaplan, 1999, s: 31).
Bu durum ise, yafll› nüfusun aktif nüfusa olan ba¤›ml›l›¤›n› ço¤altmaktad›r. Daha-
s›, bu ço¤al›fl›n kestirilebilir bir gelecekte de süre gidece¤i tahmin edilmektedir. 

Aktif nüfus d›fl›nda kalan yafll› nüfus, ekonomik faaliyetler içinde yer almad›¤›
varsay›lacak olursa, makro ekonomik aç›dan tüketici olarak irdelenebilir. Böyle bir
yaklafl›mla yafll› nüfusun ba¤›ml›l›k oran›n›n yüksek oldu¤u ülkelerde, yafll›lar›n
çal›flma ça¤›ndaki nüfus için bir yük oluflturdu¤u söylenebilir. Çünkü, ba¤›ml›l›k
oranlar› yüksek olan ülkelerde yafll›lar, ulusal gelirin oluflumuna hiç bir katk›da
bulunmadan, o gelirden az ya da çok, do¤rudan ya da dolayl› pay al›rlar. Yafll› nü-
fusun ülke zenginli¤ine bir katk› sa¤lamadan, bölüflümüne ortak olmas› ekonomik
yönden hiç kuflkusuz rasyonel de¤ildir. Ayr›ca geliflmifl ülkelerdeki sosyal koruma
nitelikli harcamalar›n günümüzde yaklafl›k % 40 ›n›n yafll›lara yönelik oldu¤u (De-
arling, 1993, s: 123) düflünülecek olursa konunun önemi daha da ço¤al›r. Bu ko-
flullar, toplam nüfus içinde yafll›lar›n yüksek oranlarla bulundu¤u ülkelerde makro
ekonomik göstergeler kadar, fert ve aile refah düzeyi üzerinde de olumsuz etkiler
oluflturur.

‹ngiltere’de 1930’da 65 ve üzeri yafl grubunda yer alanlar›n % 8’i çal›flma yafla-
m› içinde yer almakta iken, 1980 y›l›nda bu say› %4’e düflmüfltür. Almanya’da,
Fransa’da ve ‹sveç’te de benzer e¤ilimler istatistiklere yans›maktad›r. fiöyle ki; Al-
manya’da 65 ve üzeri yafl gruplar›nda yer alanlar›n iflgücüne kat›lma oranlar› 1956
ile 1975 y›llar› aras›nda %16,5’ten % 10’a düflmüfltür. Ayn› dönemde bu oran Fran-
sa’da %20,7’den % 7,1’e, ‹sveç’te ise %20,5’ten %10,9’a gerilemifltir (Elliott, 1997, s:
103). Sanayileflmifl tüm Bat›l› ülkelerde bu yönde bir geliflme söz konusudur. 

Yafll› nüfusun ba¤›ml›l›k oranlar›n›n, geliflmifl ülkelerde geliflmekte olan ülke-
lere göre daha yüksek oldu¤u gözlenmektedir. Bu oran geliflmekte olan ülkeler-

273Ünite  13 - Yafll › lar ›n  Bak›m› ,  Gözet imi  ve  Korunmas›

Geliflmifl ülkelerde nüfus
ço¤al›fl oranlar› azalmakta
ve buna ba¤l› olarak yafllm›
nüfusun aktif nüfusa kat›l›m
oranlar› düflmekte, yafll›
nüfusun aktif nüfusa olan
ba¤›ml›l›¤› ço¤almaktad›r.



de %7, Afrika ülkelerinde %6, Güney Asya ülkelerinde %5 civar›nda iken, gelifl-
mifl ülkelerde ortalama %15’lerde seyretmektedir (Lordo¤lu ve Özkaptan, 1999, s:
32, Elliot, 1997, s: 107).

Geliflmifl ülkelerde, yafll›lar› çal›flmaya özendirip, yönlendirecek, karfl›laflabile-
cekleri engelleri aflabilmelerine yard›mc› olacak yönde üretilip, uygulamaya konu-
lan sosyal politikalar›n temelinde ba¤›ml›l›k yükünün azalt›lmas› amac›n›n önemli
bir etken oldu¤u söylenebilir. Önceki bafll›k alt›nda vurguland›¤› üzere, sosyal gü-
venlik sistemlerinin finansman›na yap›lan kamusal katk›lar›n sürekli ço¤almas›n›n,
ekonomik yönden yaratt›¤› olumsuzluklar da bu çerçevede irdelenmelidir.

Hümaniter Nedenler
Toplumlarda bireyler, yafll›lar›n bak›m ve gözetimlerine yönelik politikalar›n fi-
nansman›na katk›da bulunarak, bu kesime karfl› olan sorumluluklar›n› tümüyle
yerine getirmifl say›lamaz. Çünkü, yafll› olarak nitelendirilen kesimin toplumda
salt var olabilmeleri de¤il, yaflamlar›n› insan onuruna yarafl›r biçimde sürdürme-
leri de gerekir. Bu koflullar›n sa¤lan›lmas› do¤rultusunda, yaln›zca devletin de¤il,
toplumu oluflturan tüm bireylerin de ahlaki yönden ayr› ayr› sorumlululuklar›
vard›r.

Yafll›lar› koruma düflüncesi yanl›zca insansever, hay›rsever ya da yard›msever
duygulardan kaynaklanmaz. Çünkü yafll›lar bak›l›p gözetilerek topluma yaflamlar›
boyunca katt›klar› maddi ve manevi de¤erleri ödüllendirilmifl de olur.

Unutulmamal›d›r ki yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n baflar›s›, büyük ölçüde
bu politikalar›n kamuoyu vicdan› taraf›ndan desteklenmesine ba¤l›d›r. Böyle bir
yaklafl›m›n benimsenmesi, yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n geliflmesine de hiç
kuflkusuz katk› sa¤lar.

Demokratik Yönetimlerin Yayg›nlaflmas›
Pek çok toplumda yafll› nüfus, giderek yayg›nlaflan demokratik yönetimlerde
seçmen olarak hiç de küçümsenmeyecek say›sal bir güç haline gelmifltir. Bu ne-
denle siyasal partiler, yafll›lara yönelik sosyal politikalara daha çok önem verme-
ye bafllam›fllard›r. Siyasal partilerin bildirgelerinde yafll›lar öne ç›kar›lmakta,
programlar›nda bu ba¤lamda üretilen yeni politikalar yer almaktad›r. ‹ktidara
geldiklerinde ise siyasal partiler, gerçeklefltirmeyi vaadettikleri politikalara ifller-
lik kazand›rmaktad›r.

Bu nedenle yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n kapsam›n›n ve içeri¤inin ge-
liflmesinde, yayg›nlaflan demokratik yönetim biçiminin de pay› aran›lmal›d›r
(Gerek, 2000, s: 67).

Sosyal Hukuk Devleti ‹lkesinin Benimsenmesi
“Sosyal devlet” ilkesi; herkese, içinde yaflamakta oldu¤u toplumun olanaklar›na uy-
gun bir yaflam düzeyini sa¤lamakla kendini görevli bilen devlet anlay›fl›n› ifade
eder (Talas, 1999, s: 351). Bu ilkeyi benimseyen devletler, vatandafllar›n›n sosyal
durumlar›n› iyilefltirmek, onlara insan onuruna yarafl›r bir yaflam düzeyi sa¤lamak,
sosyal güvenlik gereksinimlerini karfl›lamak konusunda kendilerini yükümlü görür-
ler (Gözübüyük, 1986, s: 150; Soysal, 1969, s: 234). Vatandafllar›n› karfl›laflabilecek-
leri tüm olumsuzluklara karfl› koruyacak politikalar› üretmek ve bu politikalara ifl-
lerlik kazand›rmak bu ilkeyi benimseyen devletlerin hiç tart›flmas›z temel görevidir. 

Bir baflka yönden, ayr›m gözetilmeksizin toplumu oluflturan tüm bireylerin
ekonomik ve sosyal haklara sahip k›l›nmalar›, bu haklar› özgürce kullanabilmele-
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Yafll›lar›n toplumda
varolabilmelerin ötesinde,
yaflamlar›n› insan onuruna
yarafl›r biçimde
sürdürebilmelerine olanak
tan›yan koflullar›n
gerçeklefltirilmesi
do¤rultusunda salt devletin
ya da ailelelerinin de¤il,
toplumdaki tüm bireylerin
ahlaki bir sorumluluklar›
bulunur.



ri beklenir. Devletler kendilerini, ancak bu haklar› hukuken güvence alt›na almak-
la yükümlü görerek “hukuk devleti” ilkesinin benimsemifl olurlar. Bu nedenle bafl-
ta yaflam hakk› olmak üzere, bir devletin vatandafllar›n›n tüm haklar›n› hukuki gü-
vence alt›na alm›fl olmas›, hukuk devleti ilkesini benimsenmifl oldu¤unun da bir
göstergesidir (Soysal, 1969, s: 215-216). Böyle bir yaklafl›mla; bak›m, gözetim ve
korunma gereksinimlerinin karfl›lanmas› yafll›lar için bir hak, vatandafl› olduklar›
devlet için ise, bir görev olmal›d›r. 

Yaflad›¤›m›z dönemde bu ilkeler bir çok devletin anayasas›nda yer almakta ve
uluslararas› ortamlarda o devletler için sayg›n bir imaj oluflturmaktad›r. Bu çerçe-
vede yafll›lar›n›n bak›m›, gözetimi, çal›flabilme iste¤i, yeterlili¤i olanlara bir ifl bu-
lup, o ifli ellerinde tutabilmelerine yard›mc› olunmas›, ifl iliflkilerinde ayr›mc›l›¤a,
ifl yaflam›n›n olumsuz koflullar›na karfl› korunmas›, bir gelir güvencesine sahip
k›l›nmas›, sosyal hukuk devleti ilkesinin benimsemifl olmas›n›n da bir gösterge-
sidir. Bu yüzden sosyal hukuk devleti ilkesinin giderek yayg›nl›k kazanm›fl olma-
s›n›n da, yafll›lara yönelik sosyal politikalara önem kazand›rd›¤› söylenebilir. 

Günümüzün modern endüstri toplumlar›nda, aile sosyal güvenlik ifllevini neden giderek
yitirmek ve yafll›lar›n aile içinde bak›m› neden zorlaflmaktad›r?

YAfiLILARIN KORUNMASINI ÖNGÖREN SOSYAL 
POL‹T‹KALARIN HUKUK‹ ÇERÇEVES‹
Sosyal politikalar›n uluslararas› kaynaklar›nda; yafll›lar›n bak›l›p, gözetilmeleri ile
korunmalar›n›n önemi ve gere¤i ortaya konulmufl olmakla birlikte, uygulamalar
daha çok ulusal sosyal politikalara b›rak›lm›fl ve yafll›lara yönelik sosyal politika-
lar, henüz evrensel düzeyde yayg›n bir uygulama alan›na kavuflamamam›flt›r. Bu
durumun temel nedeni toplumlar›n sosyo-ekonomik ve kültürel yap›lar›nda farkl›-
l›klar bulunmas›d›r. Örne¤in; yafll›lar›n yaflamlar›n› daha çok aile çat›s› alt›nda sür-
dürdü¤ü toplumlar ile çekirdek aile a¤›rl›kl› endüstri toplumlar›nda yafll›lara yöne-
lik ulusal sosyal politakalar›n koruma alan› ile içeri¤inde önemli farklal›klar bulu-
nur. Keza, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsam ve içerik yönüyle geliflmedi¤i ül-
keler ile geliflti¤i ülkeler ya da ekonomik yönden geliflmifl ülkelerle geliflmemifl ül-
keler aras›nda da bu alanda yaklafl›m farkl›l›klar›n›n olaca¤› aç›kt›r. ‹flsizlik oranla-
r›, ortalama yaflam süresi vb. gibi baflka etkenler de bu ba¤lamda farkl› uygulama-
lar› beraberinde getirebilir. Efl de¤iflle, ülkelerin yap› ve koflullar›ndaki farkl›l›klar,
yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n uluslararas› ilke ve normlara yans›t›labilmesi-
ni engellemektedir. Yafll›l›¤›n sosyal sigorta kolu kapsam›nda bir risk olarak kabul
edilmesi ise konuya daha çok sosyal güvenlik hakk› ve uygulamalar› çerçevesinde
yaklafl›lmas›na yol açm›flt›r. Çal›flma yaflam› içinde büyük ölçüde yer almad›¤› için
yafll›lar, UÇÖ’nün sözleflme ve tavsiye niteli¤indeki kararlar›na da do¤rudan konu
olmam›fllard›r. 

BM, Kopenhag Toplumsal Kalk›nma Deklerasyonu (1995); günümüzde yafll›lar›n
toplumsal d›fllanma, yoksulluk ve marjinalleflme karfl›s›nda korumas›z b›rak›ld›kla-
r›n› vurgulayarak (BM, 1995, m.15/h), daha iyi yaflama olanaklar›na kavuflturulma-
lar›n› (BM, 1995, m.26/q) ve kendilerine sosyal koruma sa¤layacak politikalar›n
oluflturulup uygulanmas›n› (BM, 1995, taahhüt 2/d) gerekli görmektedir.

Yafll›lar›n bak›m›, gözetimi ve koruma gereksinimi gereklili¤i Türkiye’nin de üye
oldu¤u Avrupa Konseyi’nin kabul etti¤i Avrupa Sosyal fiart›’nda “yafll› kimselerin
korunma hakk›” temel bir hak kabul edilerek dile getirilmifltir. Avrupa Birli¤i Temel
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Bak›m, gözetim ve koruma
gereksinimlerinin
karfl›lanmas› yafll›lar için
bir hak, vatandafl› olduklar›
devlet için ise bir görevdir.

“Yafll›lar devletçe korunur.
Yafll›lara devlet yard›m› ve
sa¤lanacak di¤er haklar
ve kolayl›klar kanunla
düzenlenir” T.C.Anayasas›,
m.61.



Haklar fiart›’n›n yafll›lar›n haklar› bafll›¤›n› tafl›yan 25. maddesi de “Birlik, yafll›lar›n
onurlu ve ba¤›ms›z bir hayat sürdürüme ve sosyal ve kültürel yaflama kat›lmak hak-
k›n› tan›makta ve sayg› göstermektedir” demektedir.

1982 Anayasas›’n›n 61. maddesinde yafll›lara yönelik olarak “Yafll›lar devletçe
korunur. Yafll›lara devlet yard›m› ve sa¤lanacak di¤er haklar ve kolayl›klar kanun-
la düzenlenir” hükmü, Türkiye’de yafll›lara yönelik ulusal sosyal politikalar›n temel
hukuki dayana¤›n› oluflturur. Ülkemizde yafll›lar›n bak›lmalar›, gözetilmeleri ve ko-
runmalar›na yönelik olarak haz›rlan›p, yürürlü¤e konulan afla¤›da de¤inilecek olan
kanunlar ise konunun hukuki çerçevesini oluflturur.

1983 tarih ve 2828 say›l› Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu;
korunmaya, bak›ma ya da yard›ma muhtaç aile, çocuk, sakat, yafll› ve di¤er kiflile-
re götürülen sosyal hizmetler ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi amac›yla ç›kar›lm›fl-
t›r. Kanun’un 3. maddesi (d) bendinde muhtaç yafll› “sosyal ve ekonomik yönden
yoksunluk içinde olup, korunmaya, bak›ma ve yard›ma muhtaç kifli” olarak tan›m-
lanmaktad›r. Kanunun 4. maddesinde, sosyal hizmet programlar›n›n uygulanma-
s›nda öncelik verilenler aras›nda yafll›lar da gösterilmifltir. 

Ayn› Kanun’un 4. maddesinin (b) f›kras›nda “sosyal hizmetler alan›nda faaliyet
gösteren kamu kurum ve kurulufllar› ile gönüllü kurullar aras›nda koordinasyon ve
ifl birli¤i tesis edilerek güç birli¤i sa¤lan›r ve mevcut kaynaklara en verimli flekilde
ifllerlik kazand›r›l›r.”, (f) f›kras›nda “Bu kanunla kurulan kuruma ba¤l› kurulufllar›n
d›fl›ndaki sosyal hizmet kurulufllar›n›n kurulmas› izne tabi olup, al›nacak tertip ve
tedbirlerle bunlar›n hizmet, iflleyifl ve personele iliflkin hususlar›nda tespit edilen
standart ve esaslar›na uygun olarak faaliyette bulunmalar› sa¤lan›r” hükümleri yer
almaktad›r. Kanunun 9. maddesi (b) bendinde “Korunmaya, bak›ma ve yard›ma
muhtaç, çocuk, sakat ve yafll›lar›n tespiti, bunlar›n korunmas›, bak›m›, yetifltirilme-
si ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak” SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’nün çal›flma alan›
kapsam›nda gösterilmifltir.

Kanunun 9. maddesinin (f) f›kras› ise SHÇEK’e; “dernek ve vak›flar›n sosyal
hizmetler alan›ndaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunlar›n bütçelerinde Sosyal Hiz-
metlere ay›rd›klar› paylar›n yerinde ve verimli bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla görüfl ve tavsiyelerde bulunmak”, (g) f›kras›nda “Kuruma ba¤l› olanlar›n
d›fl›nda kurulacak sosyal hizmet kurulufllar›n›n aç›l›fl iznine, her türlü standartlar›-
na ve iflleyifllerine iliflkin esaslar›, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, denetimini
yapmak ve bu esaslara uymayanlar›n faaliyetlerini durdurmak” görevlerini ver-
mektedir. Kanunun 10. maddesinin (f) f›kras› ile kurulan Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Yafll› Hizmetleri Daire Baflkanl›¤›;

i. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yafll›lar›n tespiti, bak›m› ve
korunmalar› ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip etmek, koordinasyon
sa¤lamak, denetlemek,

ii. Yafll›lara yönelik huzurevi ile benzer nitelikteki sosyal hizmet kurulufllar›n›n
yurt sath›nda dengeli ve ihtiyaçlara dayal› olarak kurulmas› ve belirli prog-
ram çerçevesinde yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygula-
mak ve yürütülmesini takip ve koordine etmek,

iii. Yafll›lar›n toplum içinde korunmas› ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve yürü-
tülmesini sa¤lamak,

iv. Kamu kurulufllar› ile gerçek kifliler ve özel hukuk tüzel kiflilerince aç›lacak
yafll› kurulufllar›n›n aç›lmalar›, çal›flmalar› ve denetlemeleri ile ilgili esaslar›
belirlemek, rehberlik etmek, uygulamay› takip, koordine etmek ve denetle-
mekle görevli k›l›nm›flt›r.
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‹lgili yasan›n öngördü¤ü esaslar do¤-
rultusunda yafll›ya yönelik varolan hiz-
metlerin iyilefltirilmesi ve yeni hizmetle-
rin bafllat›lmas› çal›flmalar›; SHÇEK Hu-
zurevleri ile Huzurevi Yafll› Bak›m ve
Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeli¤i,
Özel Huzurevleri ve Yafll› Bak›mevleri
Yönetmeli¤i, Kamu Kurum ve Kurulufl-
lar› Bünyesinde aç›lacak Huzurevleri-
nin Kurulufl ve ‹flleyifl Esaslar› Hakk›n-
da Yönetmelik olmak üzere 3 ayr› yö-
netmelik çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda,
1976 tarih ve 2022 say›l› 65 Yafl›n› Dol-
durmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanma-
s› Hakk›nda Kanun’un de¤iflik 1. mad-
desinde, “65 yafl›n› doldurmufl, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bu-
lunmayan, sosyal güvenlik kurulufllar›n›n herhangi birisinden her ne nam alt›nda
olursa olsun bir gelir veya ayl›k hakk›ndan yararlanmayan, nafaka ba¤lanmam›fl ve-
ya ba¤lanmas› mümkün olmayan, mahkeme karar›yla veya do¤rudan do¤ruya ka-
nunla ba¤lanm›fl herhangi bir devaml› gelire sahip bulunmayan ve muhtaçl›¤›n› ‹l
veya ‹lçe ‹dare Heyetlerinden alacaklar› belgelerle kan›tlayan Türk Vatandafllar›na
hayatta bulunduklar› sürece, 300 gösterge rakam›n›n her y›l bütçe kanunu ile tespit
edilecek katsay› ile çarp›m›ndan bulunacak tutarda ayl›k ba¤lan›r” denilmektedir.

Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’nda (2001-2005) ise, “Ülkemizin sosyo eko-
nomik geliflmesine paralel olarak geliflme gösteren sanayileflme, kentleflme ve aile
yap›s›nda meydana gelen de¤iflmeler ve 60 ve üstü yafl grubunda yavafl da olsa gö-
rülmeye bafllayan nüfus art›fl›, huzurevi ve yafll› dayan›flma merkezlerinin aç›lma-
s›n›, bu kesime yönelik bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinin art›r›larak sürdürül-
mesi ihtiyac›n›n önemini ortaya koymaktad›r” ifadesine yer verilmifltir.

YAfiLILARA YÖNEL‹K SOSYAL POL‹T‹KALARIN
HEDEFLER‹ VE ARAÇLARI 
Yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n hedeflerini ve araçlar›n› ayr› bafll›klar alt›nda
ele alarak aç›klayal›m.

Yafll›lara Yönelik Sosyal Politikalar›n Hedefleri
Yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n hedefleri, yafll› bireylerin karfl›laflt›klar› ve kar-
fl›laflabilecekleri her tür riske, adaletsizli¤e, ayr›mc›l›¤a karfl› korunup gözetilmele-
ri, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleridir.

Yafll›lara Yönelik Sosyal Politikalar›n Araçlar›
Yafll›lara yönelik sosyal politikalar, yak›n geçmiflimizde izlenmeye bafllam›flt›r. Bu
nedenle konuya iliflkin zengin bir bilgi birikimi ve deneyimi yoktur. Ancak yafll›la-
ra yönelik politikalara, yaln›zca yaflad›¤›m›z dönemde de¤il, gelecekte de gereksi-
nim duyulacak ve yafll›lar bundan böyle sürekli olarak sosyal politikalar›n önemli
bir konusu olacaklard›r. Bu yüzden çeflitli ülkelerde yafll›lara yönelik olarak uygu-
lanan sosyal politikalar›n sorgulan›p, gelifltirilmesi, geliflmifl ülkeler için oldu¤u ka-
dar geliflmekte olan ülkeler yönünden de de¤er tafl›r.
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Toplumlar›n sosyo-ekonomik ve kültürel yap›lar› ile koflullar›n›n, yafll›lara yö-
nelik politikalar üzerinde izleri bulunur. 

Örne¤in, sosyal güvenlik sistemlerinin gerek kapsam, gerekse içerik yönüyle
geliflti¤i ve geliflmedi¤i ülkelerde benimsenecek sosyal politik yaklafl›mlar birbiri-
ne benzemeyecektir. Yine, bireylerinin genifl aile çat›s› alt›nda birlikte yaflad›¤›
toplumlar ile çekirdek ailelerin ço¤unlukta oldu¤u endüstri toplumlar›nda üretile-
cek, politikalar aras›nda farkl›l›klar›n olaca¤› da aç›kt›r. Ayr›ca; ulusal sosyal poli-
tikalar üzerinde ekonomik geliflmifllik düzeyi, istihdam politikalar›, nüfus yap›s› gi-
bi baflka etkenler de rol oynar. 

Yafll›lara yard›mc› olarak koruma düflüncesi, yaflad›¤›m›z dönemde büyük
ölçüde kabul görmekle birlikte, ulusal sosyal politikalar aras›nda yukar›da vur-
gulad›¤›m›z farkl›l›klar, bu alanda uluslararas› standartlar›n getirilebilmesini
güçlefltirmektedir.

Yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n hedefleri, korunma yönü ve biçimi konu-
sunda bir yol haritas›n› da çizer. Yafll›lar›n hangi araçlarla, nas›l korunulaca¤›n› ay-
r› bafll›klar alt›nda ele alal›m. 

Gelir Güvencesine Sahip K›lmak
Bir sosyal sigorta kurumu çat›s› alt›nda yer alanlar›n yafllanmalar› halinde, yafll›l›k
sigortas› kolundan kendilerine yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanaca¤› aç›kt›r. ‹fl kazas›, meslek
hastal›klar›, hastal›k ya da sakatl›k gibi risklerle karfl›lafl›lmas› halinde de yine si-
gortal›lara, bu sigorta kollar›ndan yaflamlar› boyunca iflgörmezlik geliri ödenecek-
tir. Ancak sigortal› olmayanlar, ileri yafllarda düzenli, yeterli ve sürekli bir gelir gü-
vencesinden yoksun kalacakt›r. 

Bu nedenle, ulusal hukuki düzenlemelerle belirlenen yafl s›n›r›n›n üzerinde bu-
lunup da yeterli geliri olmayanlara, yaflamlar› boyunca düzenli olarak parasal bir
ödemenin yap›lmas› gerekir. Sosyal amaçl› oldu¤u için de bu yön ve biçimdeki
ödemeler, sosyal gelir olarak ifade edilir. Sosyal gelirler arac›l›¤› ile yafll›lar›n, ye-
terli bir gelir güvencesine sahip k›l›narak insan onuruna yarafl›r bir yaflam sürdü-
rebilmeleri hedeflenir (Altan ve fiiflman, 2003, s: 35). 

Sigortal›lara ba¤lan›lan yafll›l›k ayl›¤› ve sürekli iflgöremezlik geliri ile sosyal ge-
lirler aras›nda, hem yap›lan ödemelerin kayna¤› ve hem de yararlanma koflullar›
yönünden farkl›l›klar bulunur. Sosyal gelirler genel devlet bütçesinden karfl›lan›r.
Sosyal gelire hak kazanabilmek için, “belli bir yafl s›n›r›n› aflmak” ve “bir gelir gü-
vencesinden yoksun olmak” koflullar› birlikte aran›r. Yafll› kiflinin yaflam›n› yaln›z
ya da aile üyelerinden birisi ile birlikte sürdürmekte olmas›, sosyal gelir ödemele-
ri yönünden bir farkl›l›k yaratmaz. Ancak, e¤er birarada yaflad›¤› ailesinin gelir dü-
zeyi, yafll› kiflinin bak›m ve gözetiminin sa¤lan›lmas›nda yeterli de¤ilse, kifliye öz-
gü sosyal gelirler çocuk yard›mlar›nda oldu¤u gibi aile yard›mlar›na dönüflür. 

‹stihdam Edilebilmelerine Yard›mc› Olmak
Yafll› kifliler, çal›flma yaflam›nda yer alabilmede güçlük çeker. E¤er çal›flma istekle-
ri ve yeterlilikleri varsa, istihdam edilebilmede karfl› karfl›ya bulunduklar› engelle-
ri aflabilmeleri do¤rultusunda da onlara yard›mc› olunmas› gerekir.

Yafll›lar›n meslek formasyonlar›ndaki yetersizlik, çal›flma yaflam›na girebilmede
aflmak zorunda olduklar› engellerin bafl›nda gelir. Bu yüzden bireyler; h›zla de¤i-
flen koflullara uygun, modern tekniklere dayal›, aç›k ve yayg›n e¤itim hizmetlerin-
den yaflamlar› boyunca yararlanabilmelidirler. Esnek çal›flma biçimlerine ifllerlik
kazand›r›lmas› da yafll›lar›n istihdam edilebilmelerine yard›mc› olur. Bu yönde po-
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litikalar, sosyal sigorta ve sosyal gelir ödemelerini azaltarak, yafll›lar› kamu harca-
malar› yönünden ekonomik bir yük olmaktan da kurtaracakt›r. Yafll›lar›n çal›flma
ve bu yolla sosyal yaflama entegre olabilmeleri de sa¤lan›r.

Çal›flma Yaflam›nda Ayr›mc›l›¤a Karfl› Korunmak
Çal›flma yaflam›n›n baz› alanlar›nda yafll›lar, ayr›mc› uygulamalarla da karfl›laflabi-
lirler. Kendilerine adil bir ücret ödenmeyebilmekte, bunal›m dönemlerinde önce-
likle gözden ç›kar›lan kifliler olabilmektedirler. Bazen de yafll›lar, hizmet içi e¤itim
ya da ifllerinde yükselebilme f›rsatlar›ndan yeterince yararlanamaktad›rlar. Yafll›la-
r›n çal›flma yaflam›nda karfl›laflt›¤› ve yafl ayr›mc›l›¤› olarak ifade edilen bu dav-
ran›fllar aç›k ya da örtülü olabilir. Araflt›rmalar pek çok ülkede, ayr›mc› uygulama-
lar›n bir türü olan yafl ayr›mc›l›¤› ile özellikle özel sektör iflletmelerinde karfl›lafl›ld›-
¤›n› ortaya koymaktad›r (Clarke, 1994 s: 104). 

Yafl ayr›mc›l›¤›, yafll›lar›n çal›flma yaflam›ndan uzaklaflmas›na yol açan neden-
lerden de birisidir. Bu nedenle yafll›lar›n çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤a karfl› ko-
runmas›, yafll›lar›n korunmas›na yönelik politikalar›n bir parças›n› oluflturur.

Kurumsal Bak›m ve Gözetim Hizmetleri Vermek
Günümüzde özellikle ekonomik yönden geliflmifl Bat› ülkelerinde, yafll›lar›n sorun
ve gereksinimlerini dikkate alan sosyal hizmet programlar›n›n en eski ve yayg›n
olan› kurumsal bak›m ve gözetimdir. Bu hizmetler çerçevesinde; bak›m ve gö-
zetime muhtaç yafll›lar›n sa¤l›k, sosyo-ekonomik ve psikolojik gereksinimleri ku-
rumsal bir çat› alt›nda karfl›lan›r. Bu alanda özel olarak e¤itilmifl görevliler taraf›n-
dan sürdürülen hizmetler ile yafll›lar›n refah ve mutlulu¤u hedeflenir.

Bu hizmetlerden yararlanma koflullar›, ulusal mevzuatlarla çizilir. Yafll›lar›n ba-
k›m ve gözetimini üstlenen kurumlar, devlet eliyle ya da yerel yönetimler, sosyal
güvenlik kurulufllar›, gönüllü dernekler ve yahut bunlar›n iflbirli¤i ile ortaklafla ku-
rulup, iflletilebilir. Kurumsal bak›m ve gözetim hizmetlerinin özellikle iflletme ma-
liyeti yüksektir. Bu nedenle geliri, serveti ya da aile deste¤i olan yafll›lardan hiz-
metlerin finansman›na kat›lmalar› istenir. 

Bak›m ve gözetim hizmetlerinin, bu amaç do¤rultusunda yap›land›r›lm›fl ku-
rumlar taraf›ndan sürdürülmesi, yafll›lar ya da aileleri taraf›ndan baz› toplumlarda
duygusal nedenlerle incitici, k›r›c› görülebilir. Ancak unutulmamal›d›r ki, bu yön-
deki alg›lamalar sunulan hizmetlerin kalitesiyle de ilgilidir. Bu yüzden kurumsal
bak›m ve gözetim hizmetlerinin etkin ve yayg›n biçimde sürdürülebilmesi yafll›la-
r›n, aile üyelerinin ve kamuoyunun bu yönde haz›rlanmas›n› da gerektirir. Nitekim
bu hizmetler, uyguland›¤› çeflitli ülkelerde bu yönü ile tart›fl›lmakta ve hizmetlerin
niteli¤ine iliflkin yeni yap›lanmalara ve uygulamalara yönelinmektedir.

Bu yön ve biçimde bir koruma rejiminin, yafll›lar› daha çok kendi yafl›tlar› ile
biraraya getirerek, ailelerinden ve toplumdan soyutlayaca¤›na iliflkin baz› kuflku ve
elefltiriler ileri sürülebilir. 

Çünkü; yafll› birey kendi evinde kararlar›n› kendisi vermekte, komflular›yla ilifl-
kiler kurmakta, aile üyeleriyle ya da akrabalar›yla belirli zamanlarda görüflmekte,
diledi¤i zaman uyumakta, istedi¤i saatte uyanmakta ve böylece sosyalleflmektey-
ken, kurumsal bak›m ile birlikte bu durum büyük ölçüde de¤iflir. Zira kurumda ka-
lan pek çok kifli ve bu kiflilerin uymas› gereken pek çok kural vard›r. Bu kuralla-
r›n oluflumuna yafll› bireyi katma düflüncesinin ise ne kadar iyi niyetli olursa olsun
baflar› flans› oldukça azd›r. Çünkü Bu kiflilerin yafl d›fl›nda paylaflt›klar› ortak bir
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nokta ço¤u zaman bulunmaz. Bu ba¤lamda yafll›lar kendi içinde heterojen bir grup
olufltururlar. Kurallar esneklefltirilirse de bireysellefltirilemez. Bu nedenle düzenle-
melere, yafll›lar›n kendi sosyal çevreleri ile iletiflim ve ba¤lar›n› koruyacak yönde
ifllerlik kazand›r›lmas› gerekir. 

Örne¤in; yafll›lar›n özel eflyalar› ile donat›lan küçük ba¤›ms›z mekanlara yer ve-
ren merkezler, ABD, Hollanda ve ‹ngiltere’de yafll›lar köyü olarak adland›r›lan özel
yerleflim bölgeleri bu ba¤lamda karfl›lafl›lacak olumsuzluklar› gidermeye yönelik
yap›lanmalar›n örnekleridir (Altan ve fiiflman, 2003, s: 38). Daha çok sosyal güven-
lik kurulufllar› taraf›ndan kurulup iflletilen bu merkez ya da köylerde yafll›lar, bafl-
ka bireylerle daha yo¤un bir iliflki içinde bulunurlar. Yaflamlar›n› daha ba¤›ms›z
olarak sürdürebilirler.

Sa¤l›k Yard›mlar›ndan ve Hizmetlerinden Yararland›rmak
Kamusal sa¤l›k kurumlar› ile sigorta sa¤l›k kurumlar› taraf›ndan verilen teflhis ve
tedavi hizmetleri ile her tür sa¤l›k mallar›n›n sa¤lanmas›na yönelik politikalar› bu
bafll›k alt›nda irdeleyebiliriz. Bu yard›mlar, ulusal sa¤l›k politkalar›na da konu olur.
Yafllanman›n getirdi¤i biyolojik de¤iflim nedeniyle ço¤alacak sa¤l›k sorunlar› dik-
kate al›narak, bu yöndeki politikalar›n yafll›lar için özel bir önem tafl›d›¤›n› vurgu-
lamak gerekir. 

Sosyal Hizmetler Sa¤lamak
Son y›llarda, baz› Bat› ülkelerinde kurumsal bak›m ve gözetimin yan› s›ra, yafll›lara yö-
nelik çeflitli sosyal hizmet programlar›n›n da gelifltirildi¤i gözlenmektedir. Bu program-
lar, önceki bafll›klar alt›nda aç›klad›¤›m›z yol ve yöntemlerin boflluklar›n› doldurur. Gi-
derek çeflitlenip, yayg›nlaflan bu programlar›n önde gelenlerine k›saca de¤inelim.

Yafll›lar›n Evde Bak›m›: Bu yönde programlarla, yaflad›¤› ortamdan ay›rma-
dan ihtiyaç duydu¤u hizmetleri yafll›n›n aya¤›na kadar götürülmesi hedeflenir. Bu
hizmetler belirli bir sosyal hizmet merkezinin uzmanlar›nca koordine edilir ve yü-
rütülür. Sözgelimi yafll›n›n beslenme, temizlik, sa¤l›k gibi gereksinimleri belirli bir
düzen içinde evinde karfl›lan›r. 

Yafll› Klüpleri: Bu düzenlemelerle al›flt›¤› ortamdan koparmadan, yafll›n›n ih-
tiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amaçlan›r. Yaflam›n› ola¤an koflullar alt›nda kendi evinde
sürdüren yafll›, haftan›n baz› günlerinde ya da günün belirli saatlerinde, ikametga-
h›na yak›n bir yerde kurulmufl olan özel bir merkeze gider. Yafll› kulübü olarak ad-
land›r›lan bu birimlerde, uzman kiflilerin destek ve gözetiminde yafl›tlar›yla birlik-
te olur. Belirli etkinliklerde yer al›r. Böylece yafll›lar hem ev ortam›ndan kopma-
m›fl, hem de sosyal yaflamdan soyutlanmam›fl olurlar. 

Yafll› Dan›flma Hizmetleri: Bu tür hizmetler yafll›lara, her türlü sorun ve ge-
reksinimleri için baflvurabilecekleri, yard›m alabilecekleri özel bir merkezde verilir. 

Yafll›lara Yönelik Etkinlikler ve Organizasyonlar: Yafll›lar için çeflitli sos-
yal, kültürel etkinlikler düzenlenir ve kat›labilmeleri yönünde kendilerine yard›m-
c› olunur. Bu etkinlikler gezi, e¤lence, kültür, spor gibi yafll›lar›n istekleri do¤rul-
tusunda programlan›r.

Yafll›lara yönelik sosyal politikalar, neden a¤›rl›kl› olarak sosyal güvenlik sistemleri tara-
f›ndan tafl›nmaktad›r? 

Yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n sorgulan›p gelifltirilmesi, geliflmekte olan ülkeler yö-
nünden neden önemlidir?
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TÜRK‹YE’DE YAfiLI NÜFUS VE YAfiLILARA YÖNEL‹K
SOSYAL POL‹T‹KALAR
Konuyu iki ayr› bafll›k alt›nda aç›klayal›m.

Türkiye’de Yafll›lar ve Yafll›lara ‹liflkin Baz› Özellikler
Ülkemiz nüfusunun büyük bir k›sm›n› gençler oluflturmakta ve nüfusumuz sürek-
li ço¤almaktad›r. Do¤um h›z›n›n bu yönde sürmesi halinde nüfusumuzun 2010 y›-
l›nda 78 milyona, 2020 y›l›nda ise 92 milyona ulaflaca¤› tahmin edilmektedir (Tür-
kiye ‹statistik Y›ll›¤› 2001, 2002, s:44). Son say›m dönemlerinde özellikle 1975-1980
döneminde nüfus ço¤al›fl h›z›nda belirgin bir düflme e¤ilimi gözlenmekle birlikte,
1980-1985 döneminde nüfus ço¤al›fl h›z›n›n tekrar yükseldi¤i görülmüfltür. 1985-
1990 döneminde ve 1990-1995 döneminde önemli ölçüde düflen nüfus ço¤al›fl h›-
z›, günümüzde % 1.83 düzeyinde seyretmektedir. Bu nedenle de genç nüfus yap›-
m›z›n yak›n bir gelecekte de de¤iflmeyece¤i kestirilebilir. Ancak yafll› nüfusumuz-
da, oransal olarak önemli bir de¤iflme olmayaca¤› söylense de, say›sal olarak
önemli ço¤al›fllar beklenmelidir. 

Kentlerin nüfusunun, toplam nüfus içindeki oranlar› 1927 y›l›ndan itibaren sü-
rekli olarak artm›flt›r. Günümüzde nüfusun yaklafl›k % 65 i kentlerde yaflamaktad›r
(Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2005, 2006, s:43). Bu durum ise ülkemizde geleneksel ai-
le yap›s›n›n belirli ölçülerde çözülmesine ve “Aile Yap›s›ndaki De¤iflim” bafll›¤› al-
t›nda da ifade edildi¤i gibi, yafll›lar›n ailenin koruma alan› d›fl›nda kalmalar›na yol
açmaktad›r. Yafll› nüfusun önemli bir k›sm›n›n gelecekte kentlerde ve özellikle de
metropollerde yo¤unlaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Günümüzde Türkiye’de yafll› nüfusun yaklafl›k olarak %45’i erkek, % 55’i ise
kad›nd›r (Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2005, 2006, s:45). Bu oranlar kad›nlar için ortala-
ma yaflam ümidinin erkeklerden daha fazla oldu¤unu göstermektedir. 65 ve daha
yukar› yafl grubunun büyük ço¤unlu¤u evlidir. Ancak önemli bir bölümünün, efli-
nin öldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Hiç evlenmemifl olan, efli ölen, boflanan ve bilinme-
yenlerin toplam say›s› ise yine ayn› yafl grubunda 1 milyonun üzerine ç›kmaktad›r
(Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2001, 2002, s: 38-89). Bu kiflilerin evli olan yafll›lara göre
daha çok korunma gereksinimi içinde oldu¤u söylenilebilir. 
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Erkeklerin %51’i, kad›nlar›n ise yaklafl›k %83’ü okur-yazar de¤ildir (Türkiye ‹s-
tatistik Y›ll›¤› 2005, 2006, s:46) Bu oranlarda gerek erkekler gerek kad›nlar aç›s›n-
dan önemli düflüfller yaflanaca¤›, efl deyiflle okur-yazar oranlar›n›n tüm yafll›lar aç›-
s›ndan ço¤alaca¤› tahmin edilmektedir. Bu nitelikleri nedeni ile yafll›lar›n, çal›flma
yaflam› içinde genç kuflaklarla rekabet edebilmeleri güçleflmektedir. 

Ülkemizde istatistik veriler erkeklerin yaklafl›k %45’inin, kad›nlar›n ise yaklafl›k
%25’inin iktisadi yönden faal olduklar›n› göstermektedir. Bunlar›n çok büyük bir
bölümünün ziraat, ormanc›l›k, avc›l›k ve bal›kç›l›k gibi tar›msal faaliyetlerde yer al-
d›klar› görülmektedir (Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2001, 2002, s:74-75). Bir baflka anla-
t›mla yafll› nüfusun sadece %35.80’i çal›flmakta ve bunlar›n %90.97’si tar›msal alan-
da faaliyet göstermektedir. Erkeklerin yaklafl›k %30’u, kad›nlar›n ise yaklafl›k %4’ü
yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilmektedir.

Türkiye’de Yafll›lara Yönelik Sosyal Politikalar
Ülkemizde yafll›lara yönelik sosyal politikalar; sosyal sigortalar, sosyal yard›mlar
ve hizmetler ile kurumsal bak›m uygulamalar› kapsam›nda ifllerlik kazanmaktad›r. 

Yafll›l›k Sigortas› Yard›mlar›
Ça¤dafl sosyal güvenlik sistemleri yafllanmay› da insanlar için bir risk olarak gör-
mekte ve yafllanan bireyleri sa¤lad›¤› sigorta yard›mlar›, sosyal yard›mlar ve hiz-
metlerle korumaktad›r.

Sosyal güvenlik sistemi içinde en geliflmifl ve en yayg›n uygulama alan›na sahip
teknik sosyal sigortalard›r. Sosyal sigortalar, iflgörenleri karfl›laflabilecekleri belirli
risklere karfl› korumak amac›yla, zorunlu olarak iflçi ve iflverenin zorunlu kat›l›m›
ile devlet eliyle kurulup, iflletilen kurumlard›r. Genel olarak iflçi, iflveren ve devle-
tin ortaklafla finansal deste¤iyle yürütülür. 

Ülkemizdeki sosyal sigorta uygulamalar› esas olarak Emekli Sand›¤›, Sosyal Si-
gortalar Kurumu ve Ba¤-Kur taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Ancak, bunlar›n d›-
fl›nda, bankalar, sigorta ve reasürans flirketleri, ticaret ve sanayi odalar› ile ticaret
ve sanayi borsalar›n›n kurdu¤u sosyal sigorta kurulufllar›n›n da bulundu¤unu be-
lirtmek gerekir. Türkiye’de yafll›l›k sigortas› kolundan sa¤lan›lan yard›mlar, ders
program›nda yer alan Sosyal Güvenlik Hukuku dersinizin konular› kapsam›nda yer
alacakt›r. Bu nedenle, ülkemizeki sosyal sigorta kurumlar›n›n kapsam› içinde bu-
lunan yafll›lar yönünden, yard›mlar›n önemine dikkat çekmekle yetinece¤iz.

Yafll›lara Yönelik Sosyal Hizmetler
Sosyal sigorta kurumlar› d›fl›nda ülkemizde yafll›lara yönelik sosyal hizmetler, ge-
nellikle vergilerle finanse edilmekte ve yararlanan kiflilerden herhangi bir mali kat-
k› beklenmemektedir. Türkiye’de bu hizmetler afla¤›da belirtilen çeflitli kurumlar›n
çat›s› alt›nda verilmektedir.

Yafll› Dayan›flma Merkezleri
Yat›l› kurum bak›m›na ihtiyaç duymayan ve ev ortam›nda yaflayan yafll›lar›n sosyal
ve psikolojik gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla SHÇEK’e ba¤l› olarak hizmet
veren Türkiye genelinde 5 yafll› dayan›flma merkezi bulunmaktad›r. Bu merkezle-
rin toplam üye say›s› 1033 dür (shcek.gov.tr). 

Bu merkezler; yaflam›n› evde yaln›z veya ailesi ile birlikte sürdüren yafll›lar›n
bofl zamanlar›n› de¤erlendirmelerine ve günlük yaflamla ilgili sorunlar›n›n çözü-
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müne yard›mc› olmak, rehberlik ve mesleki dan›flmanl›k yapmak, sosyal iliflkileri-
ni ve aktivitelerini ço¤altmak gibi amaçlar gütmektedir.

Merkezler ayn› zamanda üyelik sistemine göre çal›flarak, toplant›lar düzenleyip,
tart›flma ortamlar› yarat›r. Bu merkezlerin çat›s› alt›nda, gazete-dergi okuma, tiyat-
ro, sinema, piknik, gezi, oyun oynama gibi etkinlikler sürüdürülür. Merkezler yafl-
l›lar›n günlük yaflamlar›n› de¤erlendirmek amac› ile resim, müzik, el becerileri gi-
bi çeflitli kurslar da düzenler. 

Merkezlerin en önemli görevlerinden biri de e¤itici etkinliklerdir. Bu mer-
kezlerde özellikle yafll›lar› yak›ndan ilgilendiren dengeli ve düzenli beslenme,
sa¤l›k e¤itimi, sosyal kat›l›m, yaflam boyu spor ve sosyo-psikolojik sorunlar ko-
nular›nda konferanslar ve e¤itim çal›flmalar› yap›lmakta, bireyi yaflama ba¤laya-
cak ve toplumsal yaflamdan izole olmadan yaflamlar›n› sürdürebilecekleri or-
tamlar›n haz›rlanmas› konusunda her türlü etkinlik yafll›lar›n istekleri do¤rultu-
sunda gerçeklefltirilmektedir.

Yerel Yönetimlerce Verilen Sosyal Hizmetler
1930 y›l›nda ç›kar›lan Belediyeler Kanunu, belediyelere yafll›lara bak›m ve yard›m
görevi vermifltir. Ancak belediyelerin bu görevi ne ölçüde yerine getirdi¤ine iliflkin
sa¤l›kl› verilere ulaflabilmek çok güçtür. 

Yafll›lara Yönelik Sosyal Yard›mlar
Sosyal yard›mlarda da sosyal hizmetler gibi, yararlanan kifliden mali bir katk› bek-
lenmez ve tek tarafl› olarak devlet taraf›ndan sa¤lan›r. Sosyal yard›mlar›n farkl› ya-
n› ise temelde parasal olarak yap›lmas›d›r. 

Ülkemizde, 1986 tarih ve 3294 say›l› Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay›
Teflvik Kanunu’nun gere¤i olarak Baflbakanl›k’a ba¤l› Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonu’ndan ekonomik yoksunluk içindeki yafll›lar›m›za yar-
d›m yap›lmaktad›r. 

Ayr›ca 1976 tarih ve 2022 say›l› 65 Yafl›n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kim-
sesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun uyar›nca yafll›lara,
aran›lan koflullar›n bulunmas› halinde ayl›k da ba¤lanabilmektedir. 

Baz› belediyeler ve K›z›lay taraf›ndan da yoksullara yap›lan yiyecek, giye-
cek, yakacak, ilaç ve para yard›mlar›n›n ne kadar›n›n yoksul yafll›lara yap›ld›¤›
bilinmemektedir.

Kurumsal Bak›m ve Gözetim Hizmetleri
Kurumsal bak›m ve gözetim hizmetleri ülkemizde, SHÇEK’e ba¤l› huzurevleri ile
yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinin yan› s›ra özel sektör ya da SHÇEK d›-
fl›nda di¤er kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan da verilmektedir. Yafll›lara yö-
nelik bak›m ve gözetim kurumlar›n›n kapasiteleri incelenecek olursa, SHÇEK’in bu
alandaki hizmetlerin önemli bir bölümünü karfl›lad›¤› görülür. 

SHÇEK’e ba¤l› huzurevleri ile yafll› bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinde ba-
k›m görecek yafll›lar›n saptanmas›, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden yarar-
land›r›lmas›, verilecek hizmetin tür ve niteli¤i ile iflleyifl esaslar›n› belirlemek üzere
21 fiubat 2001 günü 24325 say›l› Huzurevleri ile Huzurevi Yafll› Bak›m ve Rehabili-
tasyon Merkezleri Yönetmeli¤i ç›kar›lm›flt›r. Bu Yönetmeli¤e göre huzur evlerine
kabul edilecek yafll›larda; 60 yafl ve daha üzeri yafllarda olmak, kendi gereksinimle-
rini karfl›lamas›n› engelleyici bir rahats›zl›¤› bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuva-
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let ve bunun gibi yaflam etkinliklerini ba¤›ms›z olarak yapabilecek durumda olmak,
ruh sa¤l›¤› yerinde olmak, sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulundu¤u
sosyal inceleme raporu ile saptanm›fl olmak koflullar› birlikte aranmaktad›r.

Merkezlere kabul edilecek yafll›larda ise farkl› olarak sadece bedensel ve zihin-
sel gerilemeleri nedeniyle sürekli olarak özel ilgi, destek, korunma ve rehabilitas-
yon gereksinimi olma koflulu getirilmifltir. 

Sonuç olarak, kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen ve bu anlamda özel bak›m ve
rehabilitasyona ihtiyaç göstermeyen yafll›lar huzurevlerine, özel bak›m ve rehabili-
tasyona ihtiyaç gösteren yafll›lar bak›m merkezlerine kabul edilmektedir. 

Huzurevi ve bak›m merkezlerinde kalmak isteyen yafll›lar›n beyan› ile tapu ve
mal müdürlükleri ile, belediye baflkanl›klar›na yaz› yaz›lmakta, bunun sonucunda
hiçbir yerden geliri olmad›¤› belirlenen yafll›lar ücretsiz, ücretini karfl›layabilecek
gelire sahip olanlar ise ücretli olarak kabul edilmektedir. Vatani Hizmet Tertibin-
den fieref Ayl›¤› Ba¤lanmas› Hakk›ndaki 1005 Say›l› Kanun uyar›nca ‹stiklal Ma-
dalyas› verilerek maafl ba¤lanan kifliler ise, bu gelirlerinden baflka hiçbir yerden
ayl›k ve geliri olmamak koflulu ile varsa eflleriyle birlikte huzurevlerinden ücretsiz
olarak yararlanabilmektedir. 

SHÇEK’e ba¤l› 2007 itibariyle 45 ilde toplam 7605 kapasiteli 69 huzurevi ve ba-
k›m merkezi bulunmaktad›r. Bu huzurevi ve merkezlerde A¤ustos 2001 itibariyle
4672 yafll› bulunmaktad›r. Bunlardan %61’i erkek %39’u kad›nd›r. Yafll›lar›n %56’s›
huzurevlerinde ve bak›m merkezlerinde ücretli yafll› statüsünde kal›rken %44’üne
ücretsiz olarak hizmet verilmektedir (shcek.gov.tr). 

Ülkemizde SHÇEK’in aç›l›fl, iflleyifl, ücret ve denetlemelerinden sorumlu oldu¤u
11767 kapasiteli 161 özel huzurevi bulunmakta olup, bunlar›n ba¤l› olduklar› ku-
rumlara göre da¤›l›mlar› Tablo 13.1’de gösterilmifltir (shcek.gov.tr). 

Özetle, ülkemizde kurumsal bak›ma ait toplam kapasitenin 19372 oldu¤u ve bu
kapasitenin % 62,1’inin (12037) devlet ya da belediyeler taraf›ndan yarat›ld›¤›, gö-
nüllü kurulufllar›n ise konuya gereken ilgiyi göstermedi¤i söylenebilir. 

Türkiye’de yafll›lara yönelik sosyal politikalar›n geliflmifllik düzeyindeki yetersizlik, hangi
etkenlere ba¤lan›larak aç›klanabilir?

Türkiye’de yafll›lar›n bak›m, gözetim ve korunma gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda, ye-
rel yönetimlerin ve gönüllü derneklerin kat›l›m› neden çok s›n›rl› olmaktad›r?
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Say› Kapasite

Di¤er Bakanl›klara Ait Kurulufllar 6 2442

Belediyelere Ait Kurulufllar 19 1990

Dernek ve Vak›flara Ait kurulufllar 33 2300

Az›nl›klara Ait Kurulufllar 7 991

Gerçek Kiflilere Ait Kurulufllar 96 4044

TOPLAM 161 11767

Tablo 13.1
Huzurevlerinin ba¤l›
olduklar› kurumlara
göre da¤›l›mlar›

Kaynak: shcek.gov.tr
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Kimler, neden yafll› olarak kabul edilir?

• 65 ve daha yukar› yafllarda olanlar genel bir yak-
lafl›mla yafll› olarak nitelendirilir.

Yafll›lara yönelik sosyal politikalara duyulan ge-

reksinim, yaflad›¤›m›z dönemde hangi nedenle-

re ço¤alm›flt›r?
• Yafll›lar›n sosyal politikalara konu olmalar›n›n te-

melinde çeflitli nedenler bulunur. Bunlar›n bafll›-
calar›; nüfus yap›s›ndaki de¤iflim, teknolojik ge-
liflmeler sosyal güvenlik sistemlerinindeki gelifl-
me, aile yap›s›ndaki de¤iflim, ekonomik neden-
ler, hümaniter nedenler, demokratik yönetimle-
rin yayg›nlaflmas› ve sosyal hukuk devleti ilkesi-
nin benimsenmesi olarak s›ralanabilir.

Yafll›lar›n bak›lmalar›n›, gözetilmelerini ve ko-

runmas›n› öngören politikalar›n, ulusal ve ulus-

lararas› ba¤lamda hukuki dayanaklar› nelerdir?

• Yafll›lar›n korunmas›n› öngören ilkeler, sosyal
politikalar›n uluslararas› kaynaklar›nda daha çok,
sosyal sigortalar kolu kapsam›nda irdelenmifltir.

• T.C. Anayasas›’n›n “Yafll›lar devletçe korunur.
Yafll›lara devlet yard›m› ve sa¤lanacak di¤er hak-
lar ve kolayl›klar kanunla düzenlenir” hükmü ül-
kemizde yafll›lara yönelik ulusal sosyal politika-
lar›n temel hukuki dayana¤›n› oluflturur. Bu hü-
küm do¤rultusunda haz›rlan›p, yürürlü¤e konu-
lan çeflitli mevzuat konunun bu ba¤lamda ki hu-
kuki çerçevesini oluflturur.

Yafll›lar›n bak›lmalar›n›, gözetilmelerini ve ko-

runmalar›n› öngören politikalarla hangi hedef-

lere, hangi araçlar›n yard›m› ile ulafl›labilir?

• Yafll›lara yönelik sosyal politikalarla sosyal den-
ge, sosyal adalet, sosyal bütünleflme ve sosyal
geliflmenin sa¤lanmas› hedeflenir. 

• Toplumlar›n sosyo-ekonomik ve kültürel yap›la-
r› ile koflullar›n›n, yafll›lara yönelik politikalar
üzerinde izleri bulunur. 

• Sosyal politikalarla yafll›lar; bir gelir güvencesine
sahip k›l›narak, istihdam edilmelerine yard›mc›
olunarak, çal›flma yaflam›nda ayr›mc›l›¤a karfl› ko-
runarak, kurumsal bak›m ve gözetim hizmetleri
verilerek, sa¤l›k yard›m ve hizmetlerinden yarar-
land›r›larak, sosyal hizmetler sa¤lan›larak korun-
maya çal›fl›l›r.

Türkiye’de yafll› nüfus hangi özellikleri tafl›-

makta ve izlenilen sosyal politikalar hangi

yönde biçimlenmektedir?

• Türkiye’de yafll›lar say›sal olarak sürekli ço¤al-
maktad›r. Hiç evlenmemifl, boflanm›fl ya da efli
ölmüfl yaklafl›k 1 milyonu aflk›n yafll›n›n bak›m,
gözetim ve korunma gereksinimi içinde oldu¤u
düflünülebilir. Ailelerin bu ba¤lamdaki koruma
ifllevleri kentleflme ve sanayileflme sürecinde
azalmaktad›r. 

• Türkiye’de yafll›lara yönelik poltikalar, büyük öl-
çüde sosyal sigorta kurumlar› ve SHÇEK taraf›n-
dan tafl›nmaktad›r. Yerel yönetimlerin ve gönül-
lü kurulufllar›n bu politikalara katk›lar› çok azd›r. 

Özet
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1. Afla¤›daki özelliklerden hangisi, kronolojik yafl ölçü-
tünün üstünlükleri aras›nda yer almaz?

a. Kullan›m›n›n basit olmas›
b. Göreli olarak objektifli¤i
c. Somut bir gösterge niteli¤i tafl›mas›
d. Yayg›n olarak kullan›lmas›
e. Bireysel özellikleri yans›tmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi yafll› nüfus tan›m›n›n kap-
sam› içinde yer almaz?

a. 55-65 yafl grubunda olanlar
b. 70-80 yafl grubunda olanlar
c. 65-70 yafl grubunda olanlar
d. 65 den daha yukar› yafllarda olanlar
e. 70 den daha yukar› yafllarda olanlar

3. Afla¤›dakilerden hangisi yafll›lara yönelik sosyal
politikalara duyulan gereksinimin nedenlerinden bi-
risi de¤ildir?

a. Nüfus yap›s›ndaki de¤iflim
b. Sosyal güvenlik sistemlerinindeki geliflme
c. Aile yap›s›ndaki de¤iflim
d. Demokratik yönetimlerin yayg›nlaflmas›
e. Çal›flma yaflam›nda esnekleflme

4. Nüfus yap›s›ndaki de¤iflim ile ilgili olarak, afla¤›daki
ifadelerden hangisi söylenemez? 

a. Ekonomik yönden geliflmifl ülkelerde do¤um
oranlar› azalmaktad›r.

b. Ekonomik yönden geliflmifl ülkelerde ölüm oran-
lar› azalmaktad›r.

c. Tüm ülkelerde ortalama yaflam süresi uzamakta-
d›r. 

d. Ekonomik yönden geliflmemifl ülkelerde ölüm
oranlar› ço¤almaktad›r. 

e. Ekonomik yönden geliflmemifl ülkelerde ortala-
ma yaflam süresi k›salmaktad›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi sosyal güvenlik harcamala-
r›n› ço¤altmaz?

a. Özel sigorta uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas›
b. Erken emeklili¤in özendirilmesi
c. Yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma koflullar›n›n

a¤›rlaflt›r›lmas›
d. Sosyal güvenlik sistemlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›
e. Sosyal güvenlik sistemlerinin kifliler ve riskler

yönünden kapsam›n›n geliflmesi

6. Yafll› nüfusun aktif nüfusa kat›lma oran› ile ilgili afla-
¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Genelde yükselmektedir.
b. Genelde düflmektedir.
c. Geliflmifl ülkelerde sabit kalmaktad›r.
d. Geliflmemifl ülkelerde düflmektedir.
e. Geliflmifl ülkelerde düflmektedir.

7. Korunmaya, bak›ma ya da yard›ma muhtaç aile, ço-
cuk, sakat, yafll› ve di¤er kiflilere götürülen sosyal hiz-
metler ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi amac›yla 1983
y›l›nda, 2828 say› ile yürürlü¤e konulan kanun afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu
b. Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
c. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Kanunu
d. Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›

Kanunu
e. Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›

Sosyal Hizmetler Kanunu

8. 1976 y›l›nda yürürlü¤e konulan 2022 say›l› Kanun,
kaç yafl›n› doldurmufl muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk
vatandafllar›na ayl›k ba¤lan›lmas›n› öngörür?

a. 60
b. 65
c. 70
d. 75
e. 80

9. Afla¤›dakilerden hangisi, yafll›lara yönelik sosyal po-
litikalar›n hedefleri aras›nda yer almaz?

a. Sosyal denge
b. Sosyal adalet 
c. Sosyal örgütlenme
d. Sosyal bütünleflme 
e. Sosyal bar›fl 

10. Ülkemizde en çok özel huzurevi kimler taraf›n-
dan iflletilmektedir? 

a. Vak›flar
b. Belediyeler
c. Az›nl›klara ait kurulufllar
d. Dernekler
e. Gerçek kifliler

Kendimizi S›nayal›m
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Yafllanan AB’ye Türkler Bakacak
Avrupa Komisyonu’nun haz›rlad›¤› bir rapor, AB’nin
nüfusun “yafllanma” sorununu k›sa vadede gurbetçi
Türklerle, uzun vadede ise Türkiye’nin üyeli¤i ile çöz-
meye haz›rland›¤›n› ortaya koydu.
TÜRK‹YE’nin AB üyeli¤i tart›flmalar› sürerken, AB Komis-
yonunda haz›rlanan bir rapor, AB’nin gelece¤inde umu-
dun “Türkiye ve Türkler” oldu¤unu gösteriyor. Avrupa
Birli¤i, k›tadaki genç “ifl gücü” ve “yafllanma” sorununa
“geçici çözümü”, k›tan›n en kalabal›k yabanc› toplulu¤u
olan Türklerle bulmaya haz›rlan›yor. ‹leri aflamada ise
Türkiye’nin üyeli¤i, bu soruna çözüm getirecek.
AB Komisyonu’nun haz›rlad›¤› rapora göre halen 15
ülke içinde 14 milyon kifli iflsiz durumda bulunuyor.
Ancak 2005 y›l›na kadar, biyoteknoloji ve telekomü-
nasyon sektörleri baflta olmak üzere birçok alanda ifl
olanaklar› do¤acak ve 20 milyon kifliye ifl olanaklar›
yarat›lacak.

Gurbetçilere Serbest Dolafl›m 
AB raporlar›na göre, mevcut durumda çal›flma yafl›nda
olan her dört kifliye 65 yafl ve üzerinde bir kifli düflü-
yor. 20 y›l sonra aktif yaflta olanlarla emekliler aras›n-
daki oran üçte bire düflecek ve 40 y›l sonra bu rakam
eflitlenecek. 
AB Komisyonu, k›sa vadede bu sorunu, AB ülkelerin-
de yaflayan yabanc›lara “serbest dolafl›m” hakk› tan›ya-
rak çözülmesini öneriyor. Komisyon’un haz›rlad›¤› ra-
por, AB s›n›rlar› içinde en az befl y›l yaflayan yabanc›-
lar›n, AB ülkeleri içinde ‘serbest dolafl›ma’ sahip olma-
s›n›, yani istedi¤i ülkede oturma ve çal›flma hakk›na sa-
hip olmas›n› öngörüyor.
Haz›rlanan ve AB Konseyi’ne sunulacak olan yasa ta-
sar›s›nda, yasal olarak AB ülkelerinde yaflayan yaban-
c›lar›n oturum süreleri dolmas› halinde otomatik ola-
rak bu sürenin uzat›lmas›, e¤itim ve istihdam gibi alan-
larda AB vatandafllar›yla eflit sosyal haklara sahip ol-
malar› da yer al›yor.
Bu durumda AB ülkelerinde yaflayan 3 milyona yakla-
flan nüfusuyla “en kalabal›k yabanc› toplulu¤u” duru-
mundaki Türkler “k›sa vadenin çözümü” olarak görülü-
yor. AB Komisyonu, üye ülkelerde yaflayan yabanc›la-
r›n serbest dolafl›m haklar›n›n tan›nmas› sayesinde, mev-
cut iflgücünün daha sa¤l›kl› paylafl›labilece¤ine inan›-
yor. Bu sayede, AB’nin ihtiyaç duydu¤u zaman iflgücü-
nün de daha kolay elde edilebilece¤ini, AB’nin yaban-
c›lar için daha cazip bir ifl alan› halinde getirilece¤ini
belirtiyor. 

Türkiye’de Yafll›lara Yönelik Sosyal Politikalar›n

Yeniden Yap›land›r›lmas›na Duyulan Gereksinim 

Türkiye; nüfus yap›s›nda yaflan›lacak de¤iflim nedeniyle,
ekonomik yönden geliflmifl Bat› ülkelerinin 2. Dünya Sa-
vafl›’ndan sonra karfl›laflt›¤› yafll›l›k sorunu ile yak›n bir
gelecekte karfl› karfl›ya gelecektir. Bu ba¤lamda mevcut
politikalar›n sorgulanarak, gözden geçirilmesinin yan›s›-
ra, geliflmifl ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak yeni
politikalar›n da gelifltirilmesi gerekmektedir.
Oysaki ülkemizdeki yafll›lar›n önemli bir bölümü sos-
yal güvenceden yoksun bir flekilde yaflamlar›n› sür-
dürmektedir. Sosyal güvencesi bulunanlar ise yap›lan
ödemelerin ve hizmetlerin yetersizli¤inden yak›n-
maktad›rlar. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemimizin
hem nitelik ve hem de nicelik yönünden gelifltirilme-
si gerekmektedir.
Ayr›ca geliflmifl bir çok ülkede kurumsal bak›m hizme-
tinin yap›s› tart›fl›lmakta ve reform say›labilecek de¤i-
fliklikler uygulamaya konulmaktad›r. Kurumsal bak›m
hizmetinin çözümleyemedi¤i, ulaflamad›¤› baz› sorun-
lar› da dikkate alan bu ülkeler, evde yafll› bak›m› ya da
yafll› klüpleri gibi hizmetlere a¤›rl›k vermeye bafllam›fl-
t›r. Ülkemizde ise, olumlu baz› geliflmelere ra¤men, ha-
len özel hizmet ve programlar› tart›fl›lmakta, yafll› nüfus
kurumsal bak›m modelleri içinde pasif al›c›lar haline
getirilmektedir. Elbette kendi temel ihtiyaçlar›n› bile
karfl›layamayan ve bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›nda bir
aile deste¤ine de sahip bulunmayan yafll› bireylerimiz
aç›s›ndan kurumsal bak›m halen önemli bir fonksiyon
yüklenmektedir. Ancak kurumsal bak›m programlar›-
n›n geliflmifl bir çok alternatifinin bulundu¤u da unutul-
mamal›d›r. Bu anlamda ülkemizde kurumsal bak›m hiz-
metini sa¤layan temel kurum durumundaki SHÇEK’in
yap›s› ve faaliyetleri de gözden geçirilmelidir. Örne¤in
SHÇEK’e ba¤l› flu anda sadece Ankara, ‹stanbul, ‹zmir
ve Çanakkale’de faaliyet gösteren yafll› dayan›flma mer-
kezleri h›zla yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. SHÇEK’e ba¤l› huzu-
revlerinin ise co¤rafi olarak ülke genelinde bir yayg›n-
l›k gösterdi¤i söylenilebilir. Ancak, fonksiyonel genifl
aile yap›s›n›n korundu¤u küçük illerdeki kurulufllar›n
at›l kald›¤›, buna karfl›n, özellikle Bat› bölgelerinde ve
metropollerde bulunan huzurevlerinin tam kapasite ile
çal›flt›¤›, hatta çok say›da yafll›n›n s›ra bekledi¤i görül-
mektedir. Bu nedenle, yeni aç›lacak huzurevleri daha
çok büyük kentlerde, sa¤l›k kurulufllar›na ve kent mer-
kezlerine uzak olmayan, kent içi ulafl›mdan yararlana-

Yaflam›n ‹çinden
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bilecek alanlarda kurulmal›d›r. Bu kurulufllar›n kapasi-
tesi küçük tutulmal›, tek ya da en çok iki kiflilik, banyo-
lu ve tuvaletli yatak odalar› ile di¤er sosyal alanlar› bu-
lunmal›d›r. Ayr›ca bu düzenlemeler hem optimal verim-
lili¤i sa¤layacak, hem de yafll›lar› s›cak bir ortamda, hu-
zurlu k›lacak flekilde yap›land›r›lmal›d›r. Buralardaki
yafll›lar›n kendilerini pasif ve yeteneklerini yitirmifl gör-
me e¤ilimlerinin ortadan kald›r›lmas›na çal›fl›lmal›, bu
amaçla yafll›lar› sosyal etkinliklere al›flt›rma ve yaflama
uyum sa¤lama yetene¤i kazand›rmak üzere yeni aç›l›m-
lar yarat›lmal›d›r. Bu do¤rultuda gelifltirilecek yöntem-
ler ile yafll›lar›n bofl zamanlar›n› yarat›c› kullanmalar›
veya yeni teknolojilere uyum göstermeleri sa¤lanabilir.
Ayr›ca yafll›lar e¤itim programlar›ndan yararland›r›larak
esnek çal›flma iliflkileri içinde yer alabilmelerine yar-
d›mc› olunabilir. Böylece hem sosyal yaflam içinde tu-
tunabilmeleri ve hem de ekonomik yönden daha ve-
rimli hale gelmeleri sa¤lanabilir. Unutulmamal›d›r ki,
hangi yaflta olursa olsun insanlar›m›z ancak kendilerini
mutlu eden u¤rafllarda bulunarak yaflamlar›n› anlaml›
duruma getirebilir ve emek verdikleri toplumun aktif
bir üyesi olabilirler. Böyle bir yaklafl›m onlar› mutlu et-
menin yan› s›ra gereksinim duyulan kifliler olarak özgü-
venlerini de ço¤altacakt›r.
Ulusal sosyal politikalar›m›z›n yafll› nüfusun toplumla
bütünlefltirilmesi temel hedefi do¤rultusunda yap›lan-
d›rmas›na özen gösterilmelidir. Çünkü yafll›lar›m›z,
kendi sorunlar›n› çözebilme gücüne sahip olmay›, ye-
terli gelir, uygun bar›nma, sa¤l›k, e¤itim ve ifl olana¤›
yani topluma katk› ve kat›l›m için f›rsat istemektedirler.
Bu nedenle, yafll›lar›n tüm zamanlar›n› üretken, verim-
li ve kat›l›mc› bir flekilde de¤erlendirebilmesi için geç-
miflten daha yo¤un çaba göstermeli, bu konuda ailele-
ri de desteklemelidir. 

Kaynak: Yukar›daki metin, Anadolu Üniversitesi  ‹‹BF
Ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Yener fi‹fiMAN taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r.

1. e Kronolojik yafl ölçütü bireysel özellikleri yans›t-
maz. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Yafll›l›k Dönemi ve Yafll› Nufusun Tan›m›” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

2. d 65 den daha yukar› yafllarda olanlar, yafll› olarak
kabul edilir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek
için, “Yafll›l›k Dönemi ve Yafll› Nufusun Tan›m›”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

3. e Çal›flma yaflam›nda esnekleflme, yafll›lara yöne-
lik sosyal politikalara duyulan gereksinimin
nedenlerinden birisi de¤ildir. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Yafll›lara Yönelik Sosyal
Politikalara Duyulan Gereksinimin Nedenleri”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

4. d Ekonomik yönden geliflmemifl ülkelerde de
ölüm oranlar› ço¤almay›p, azalmaktad›r. Bu so-
ruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Nüfus Yap›-
s›ndaki De¤iflim” bafll›¤› alt›nda verilen bilgiler-
den yararlan›n.

5. c Yafll›l›k sigortas›ndan yararlanma koflullar›n›n
a¤›rlaflt›r›lmas›, sosyal güvenlik harcamalar›n›
ço¤alt›r. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için,
“Sosyal Güvenlik Sistemlerindeki Geliflme” bafl-
l›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

6. b Yafll› nüfusun aktif nüfusa kat›lma oran›, genel-
de düflmektedir. Bu soruyu do¤ru yan›tlayabil-
mek için, “Ekonomik Nedenler” bafll›¤› alt›nda
verilen bilgilerden yararlan›n.

7. c Sözü edilen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu Kanunudur. Bu soruyu do¤ru
yan›tlayabilmek için, “Yafll›lar›n Korunmalar›n›
Öngören Sosyal Politikalar›n Hukuki Çerçevesi”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

8. b 2022 say›l› Kanun, 65 yafl›n› doldurmufl muhtaç,
güçsüz ve kimsesiz Türk vatandafllar›na ayl›k
ba¤lan›lmas›n› öngörür. Bu soruyu do¤ru yan›t-
layabilmek için, “Yafll›lar›n Korunmalar›n› Ön-
gören Sosyal Politikalar›n Hukuki Çerçevesi”
bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

9. c Sosyal örgütlenme yafll›lara yönelik sosyal
politikalar›n hedeflerinden biri de¤ildir. Bu so-
ruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Yafll›lara Yö-
nelik Sosyal Politikalar›n Hedefleri” bafll›¤› al-
t›nda verilen bilgilerden yararlan›n.

10. e Ülkemizde en çok özel huzurevi gerçek kifliler
taraf›ndan iflletilmektedir Bu soruyu do¤ru ya-
n›tlayabilmek için, “Türkiye’de Yafll›lara Yöne-
lik Sosyal Politikalar” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

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

Fonksiyonel yafl, kiflilere ve hatta sürdürülen ifllere
göre esneklikler gösterir. Bu göreli özelli¤i nedeniy-
le somut ve objektif bir olçüt olan kronolojik yafl ile
örtüflmez.

S›ra Sizde 2

Günümüzün modern endüstri toplumlar›nda ailenin
sosyal güvenlik ifllevini yitirmesi ve yafll›lar›n aile için-
de bak›m›n zorlaflt›ran nedenler;
1- Yetiflkin çocuklar›n, ço¤u zaman ifl bulmak amac›y-

la, farkl› bir kente yada yurt d›fl›na gitmesi,
2- Dar ve orta gelirli ailelerin ekonomik nedenlerle kü-

çük konutlarda oturmas› ve yafll› bireylere ayr›labi-
lecek bir mekan›n bulunmamas›,

3- Kentte de¤iflen sosyal yaflam sonucu, k›rsal kökenli
yafll›larla aile içi uyumsuzluklar,

4- Kentte çal›flm›fl, statü sahibi yafll›lar›n akraba yan›n-
da bir yaflam biçimini kabullenmemesi,

5- Aile içindeki yetiflkin kad›nlar›n çal›flmas› ve yafll›ya
bakacak yada efllik edecek bir kiflinin bulunmamas›
olarak s›ralanabilir.

S›ra Sizde 3

Yafll›l›k, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsad›¤› fiziksel
bir risktir. Gerek sigorta yard›mlar› ve gerekse sa¤lan›lan
sosyal yard›m ve hizmetlerle yafll› kiflilerin sosyal güven-
lik gereksinimi karfl›lan›r. Bu nedenle de, duyulacak ge-
reksinimlerin karfl›lanmas›nda öncelikle ve özellikle sos-
yal güvenlik kurumlar›n›n sorumlulu¤u bulunur.

S›ra Sizde 4

Sorun, geliflmekte olan ülkelerde gelecekte karfl›lafl›la-
cakt›r. Geliflmifl ülkelerde sorgulanan, uygulanan, revi-
ze edilerek yeniden yap›land›r›lan politikalar, geliflmek-
te olan ülkeler yönünden yararlan›lmas› gereken önem-
li bir birikim ve deneyim niteli¤i tafl›r.

S›ra Sizde 5

Yerel yönetimler ile gönüllü kurulufllar›n yafll›lara yö-
nelik politikalara katk›lar› azd›r. Kurumsal hizmetler
yetersizdir. 

S›ra Sizde 6

Ülkemizde ailenin koruma ifllevi azalsa da, geçerlili¤ini
sürdürmektedir. Bu nedenle de henüz yafll›lar toplum-
da önceli¤i olan bir sorun olarak alg›lan›lmamaktad›r.
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Çevre
Politikalar›

Günümüzde çevre sorunlar› ve politikalar›, çevre mühendisli¤i gibi ba¤›ms›z bir
disipline konu olmas›n›n yan› s›ra birçok e¤itim programlar›nda yer almakta,
radyo ve televizyonlarda çevreyle ilgili programlar yay›nlanmakta, gazete ve der-
gilerde çevre sayfalar› yer almaktad›r. Kamuoyu ise; çevre sorunlar› konusunda
giderek daha duyarl› davranmakta ve kitlesel eylemler yapmakta, çevre yanl›s› va-
k›flar, dernekler, siyasal partiler kurulmaktad›r. Uluslararas› düzeyde hükümet
baflkanlar›n›n da yer ald›¤› genifl kat›l›ml› toplant›lar düzenlenmekte, sözleflmeler
imzalanmakta, kurulufllar oluflturulmakta, iflbirli¤ine yönelinmekte, ulusal dü-
zeyde ise çevre ile ilgili bakanl›klar kurulmakta, yasalar ç›kar›lmaktad›r.

Bu çerçevede bir yandan hemen her toplumda güçlenmeye bafllayan bilinçlen-
me, giderek ço¤alan bir bask› gücü oluflturmaya, bir yandan da çevrenin korun-
mas›n› öngören uluslararas› ilke ve normlar ulusal sosyal politikalara büyük ölçü-
de yön ve biçim vermeye bafllam›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra afla¤›daki sorular› yan›tlayabileceksiniz:

Çevre kavram› ve çevre sorunlar› nas›l tan›mlarak, sistematize edilebilir?
Çevre politikalar› ne zaman izlenmeye bafllanm›fl ve bu politikalar günümü-
ze dek süregelen dönem içinde nas›l geliflmifltir? 
Çevre sorunlar› hangi nedenlerden kaynaklan›r? Hangi alanlarda etkili olur
ve neden önem tafl›r?
Çevre politikalar›n›n hedefleri ve öncelikleri nelerdir? Çevre politikalar›na
hangi ilkeler egemen olur? 
Yaflad›¤›m›z dönemde, hangi uluslararas› kurum ve kurulufllar›n çal›flmala-
r› çevre politikalar›na büyük ölçüde yön ve biçim vermektedir? 
Türkiye’de izlenilen çevre politikalar›n›n, hukuki dayanaklar› ve özellikleri
nelerdir?
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• ÇEVRE KAVRAMI ‹LE ÇEVRE SORUNLARI VE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N
GENEL B‹LG‹LER

• ÇEVRE POL‹T‹KALARININ TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
• ÇEVRE SORUNLARININ BAfiLICA NEDENLER‹, KAPSAMI VE ÖNEM‹
• ÇEVRE POL‹T‹KALARININ HEDEFLER‹, ÖNCEL‹KLER‹ VE ‹LKELER‹
• ÇEVRE POL‹T‹KALARININ B‹Ç‹M‹ VE ARAÇLARI
• ÇEVRE POL‹T‹KALARININ ULUSLARARASI KAYNAKLARI
• TÜRK‹YE’DE ÇEVRE POL‹T‹KALARI

Örnek Olay

‹lk Çevre Ferman›

BEN K‹ ‹STANBUL’U FETHEDEN, ALLAH’IN AC‹Z KULU FAT‹H SULTAN MEHMET

Bizzat al›n terimle kazand›¤›m parayla sat›n ald›¤›m ‹stanbul’un Tafll›k mevkiin-
deki 136 adet dükkan›m› afla¤›daki flartlarla vakfediyorum. fiöyle ki: Bu gayrimen-
kullerimden elde edilecek gelirle ‹stanbul’un her soka¤›nda ikifler kifli görevelendi-
rilecek. Bunlar, ellerinde, içinde kireç tozu ve kömür bulunan kaplarla günün be-
lirli saatlerinde bu sokaklar› dolaflacaklar. Bu sokaklarda, yerlere tükürenlerin, tü-
kürükleri üzerine bu tozu dökecekler. Bunun karfl›l›¤›nda 20’fler akçe yevmiye ala-
caklar. Ayr›ca 20 doktor ve 53 sa¤l›k görevlisi, ay›n belirli günlerinde istanbul’da-
ki bütün evleri dolaflarak, evde hasta olup olmad›¤›n› soracaklar. Tedavisi evde
mümkünse, bunu yaps›nlar. De¤ilse, kendilerinden hiçbir karfl›l›k beklemeksizin
Dar’ül Aceze’ye kald›rarak orada sa¤l›klar›na kavuflmalar›n› sa¤las›nlar. Allah
göstermesin, herhangi bir g›da maddesi s›k›nt›s› baflgösterebilir. Böyle bir durum-
da, b›rakm›fl oldu¤umuz yüz adet silah, usta avc›lara teslim edilerek, vahfli hay-
vanlar›n yumurtada olmad›¤› s›ralarda Balkanlar’a ç›k›p avlanarak halk›n g›da
ihtiyac› karfl›lans›n.

Belli ki kökü o zamana dek uzanan tek çevre düflman› tükürük magandalar›y-
m›fl. Düflünsenize o zaman da flimdiki gibi denize akan la¤›mlar, havay› kirleten
kabondioksit fabrikalar› olsayd› kimbilir Fatih daha neleri ba¤›fllar, ferman da da-
ha ne kadar uzun olurdu.
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ÇEVRE KAVRAMI ‹LE ÇEVRE SORUNLARI VE
POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N GENEL B‹LG‹LER
Birbirine ayr›lmaz bir flekilde ba¤l› ve yo¤un etkileflim içinde bulunan hava, top-
rak, su, bitki ve hayvan varl›¤› ile do¤al ve tarihsel zenginlikler yaflad›¤›m›z çevre-
yi oluflturur. Çevre ortam ve koflullar›ndan kaynaklanabilecek tüm olumsuzluklar
ise, k›saca çevre sorunlar› olarak ifade edilir. 

Çevre koflullar› insanlar›n yaflad›klar› ortamlar›n kalitesini, sa¤l›k ve esenlikleri-
ni do¤rudan etkiler. Bu nedenle çevre sorunlar›ndan kaynaklanan olumsuzlukla-
r›n engellenmesine yönelik politikalar olarak tan›mlanabilecek çevre politikalar›
Sosyal Politika’n›n önemli çal›flma alanlar›ndan birisini oluflturur. 

Çevreyle ilgili politikalara geçmeden önce çevre sorunlar›na iliflkin daha özel
bir tan›m yapmak ve ard›ndan da konunun kapsam›n› aç›klamak gerekir. Ancak
çevre sorunlar› çok boyutlu ve oldukça genifl aç›l›mlar› bulunan disiplinler aras› bir
konudur. Bu nedenle de çevre sorunlar›n›n herkesçe kabul edilebilecek ortak bir
tan›m›n›n yap›labilmesi güçtür. Örne¤in Ekolojistler oldukça genifl bir bak›fl aç›s›y-
la, ekolojik sistemin dengesini bozan her fleye kirletici gözüyle bakmakta ve bu
çerçevede tan›mlar yapmaktad›r. Mühendisler ise çevre sorununu; insanlar›n ne-
den oldu¤u kalite de¤iflmeleri ile suyun, havan›n veya topra¤›n bugünkü veya ge-
lecekteki faydal› amaçlar için kullan›labilirli¤ine kabul edilebilir ölçüler d›fl›nda za-
rar verilmesi olarak tan›mlamaktad›r (Karpuzcu, 1991, s:5-6). Görülebilece¤i gibi
tan›mlar aras›ndaki temel farkl›l›k “kabul edilebilirlik” kriterinden kaynaklanmak-
tad›r. Çünkü Ekolojistler çevre üzerindeki hiçbir kirlenmeyi kabul edilebilir olarak
görmemekte ve kirlenmenin tamamen ortadan kald›r›lmas›n› hedeflemektedirler.
Oysaki bu yaklafl›m sanayiin sa¤lad›¤› olanaklardan vazgeçmedi¤imiz sürece pra-
tik bir anlam ifade etmeyecektir. Bu nedenle Sosyal Politika aç›s›ndan çevre sorun-
lar›; hava, toprak, su, bitki ve hayvan varl›¤› ile do¤al ve tarihsel zenginliklerin bü-
tünü olarak tan›mlanan çevremizde insanlar›n yaflam kalitesini, sa¤l›k ve esenlik-
lerini olumsuz etkileyen veya gelecekte etkileme potansiyeline sahip tüm sorunlar
olarak tan›mlanacakt›r. Bu yaklafl›mla çevre sorunlar›, afla¤›daki biçimde sistemati-
ze edilebilir:

i. Kirlenme Sorunlar›: Hava kirlili¤i (yol açaca¤› küresel ›s›nma ve asit ya¤-
murlar› dahil), su kirlili¤i, toprak kirlili¤i, radyoaktif kirlenme, elektroman-
yetik kirlenme (özellikle cep telefonlar› ve bu telefonlar için kurulan baz is-
tasyonlar› nedeniyle)

ii. Tükenme Sorunlar›: Havan›n tükenmesi (ozon tabakas›n›n incelmesi), sula-
r›n tükenmesi, k›y›lar›n tükenmesi, çay›r ve meralar›n tükenmesi, ormanla-
r›n tükenmesi, bitki türlerinin tükenmesi, hayvan türlerinin tükenmesi, ma-
denlerin tükenmesi, topra¤›n tükenmesi (erozyon ve çölleflme nedeniyle),
tarihi yer ve eserlerin tükenmesi

iii. Estetik ve Yaflam Kalitesine ‹liflkin Sorunlar: Betonlaflma, gecekondulaflma,
alt yap› yetersizlikleri, gürültü, kat› at›klar

Yukar›daki sorunlar aras›nda ço¤u zaman yak›n bir ba¤lant› vard›r ve bu ba¤-
lant›lar kimi kez döngüler oluflturur. Örne¤in, ormanlar›n yok olmas› erozyonu art-
t›r›r, erozyon sonras›nda çoraklaflan toprak ise hayvan ve bitki türlerinin tükenme-
sine neden olur. Ya da hava kirlili¤i sonras›nda asit ya¤murlar›yla birlikte orman-
lar yok olurken, ormanlar›n yok olmas› da hava kirlili¤ini ço¤altarak bir k›s›r dön-
güyü harekete geçirebilir (Dünya’da ve Türkiye’de Çevre Sorunlar›,1993, s:12-13).
Ayr›nt›lar›na burada giremeyece¤imiz bu sorunlar, belirli zaman ve mekanlarda
göreli olarak önem kazan›r veya giderilir. Örne¤in 1990’l› y›llara kadar Ankara için
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Çevre: Sosyal politikalar
aç›s›ndan hava, toprak, su,
bitki ve hayvan varl›¤› ile
do¤al ve tarihsel
zenginliklerin tümüdür.

Çevre Sorunlar›: Çevre
ortamlar› ve koflullar›ndan
kaynaklanabilecek tüm
olumsuzluklard›r. 

Ekoloji: Canl›lar› içinde
bulunduklar› do¤al ortamla
iliflkileri yönünden inceleyen
bilim dal›. 



önemli bir sorun olan hava kirlili¤i günümüzde büyük ölçüde çözümlenmifltir ya
da 1986 y›l›nda Çernobil facias›yla en önemli çevre sorunu haline gelen radyoak-
tif kirlenme bugün önem s›ralamas›ndaki öncelikli yerini atmosferimizde yaflanan
de¤iflimler sonras›nda ortaya ç›kan iklim de¤iflikliklerine b›rakm›flt›r. 

ÇEVRE POL‹T‹KALARININ TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
‹nsan var oluflundan bu yana çevresini de¤ifltirerek yaflam›n› sürdürmüfltür. Dün-
yan›n hemen her yöresinde gereksinimlerini do¤ayla girdi¤i mücadeleleri kazana-
rak karfl›lam›fl, do¤ay› cömertçe kullanarak geliflmifl, uygarl›klar kurabilmeyi baflar-
m›flt›r (‹sbir-Açma, 2005, s:174; ‹lkin-‹lkin, 1991, s:1). Çevreye yap›lan her tür mü-
dahale kurulu do¤al dengeyi hiç kuflkusuz aksatacakt›r. Ancak evrenin var oluflun-
dan Sanayi Devrimi’ne dek geçen dönemde, do¤an›n kendini yenileyebilme yete-
ne¤i nedeniyle, çevre aç›s›ndan yeni dengeler kurulabilmifl ve bu ba¤lamda büyük
sorunlar ortaya ç›kmam›flt›r. Sanayi Devrimi ise insan›n do¤aya daha genifl çapl›
müdahale olanak ve koflullar›n› haz›rlam›fl (Görmez, s:1997, 11), ilk kez uygarl›k
do¤ay› yok edebilecek ya da de¤ifltirebilecek bir noktaya ulaflm›flt›r (Kapar, 1997,
s:6)

1952 y›l›n›n Aral›k ay›nda Londra’da hava kirlili¤i ve asit ya¤murlar› nedeniyle
bir hafta içinde yaklafl›k 4000 kiflinin yaflam›n› yitirmesi, 30.000 kiflinin ise ayn› ne-
denlerle rahats›zlanmas› çevre sorunlar›n›n boyutlar›n› uluslararas› kamuoyuna ta-
n›tan ilk örnek olmufltur. Kirli sulardan elde edilen ürünlerle beslenenlerin ayn›
y›llardaki kitlesel ölümleri ise, insanl›¤›n dikkatini çevre konusuna yo¤unlaflt›ran
bir baflka toplumsal y›k›m olay›d›r (Kelefl-Ertan, 2002, s:22; Ertu¤, 2001, s:13). 

Hava, su, toprak kirlenmesiyle bafllay›p, bitki örtüsünün ve hayvan toplulukla-
r›n›n yok olmas›na ve hatta küresel ›s›nmaya ve ozon tabakas›n›n incelmesine ka-
dar varan çevre sorunlar›, insanlarda art›k gelecek kayg›s› uyand›rmaktad›r. Öte
yandan, do¤al kaynaklar›n s›n›rs›z olmad›¤› gerçe¤inin anlafl›lmas› yeni tart›flmala-
ra yol açm›fl, özellikle enerji kaynaklar›n›n k›tl›¤›, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n› gündeme getirmifltir (Kelefl-Ertan, 2002, s:22).

ÇEVRE SORUNLARININ BAfiLICA NEDENLER‹, 
KAPSAMI VE ÖNEM‹
Çevre sorunlar›na yol açan bafll›ca nedenler ile çevre sorunlar›n›n kapsam›n› ve
önemini ayr› bafll›klar alt›nda ele alman›n konunun daha iyi kavran›lmas›na yar-
d›mc› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Çevre Sorunlar›n›n Bafll›ca Nedenleri
Günümüzde çevre sorunlar›n›n temelde üç nedenden kaynakland›¤› söylenilebilir.
Her ne kadar bu nedenlerin ayr›mlaflt›r›larak incelenmesi, aralar›ndaki s›k› iliflki
nedeniyle zor olsa da biz daha kolay anlafl›labilece¤i ümidiyle çevre sorunlar›n›n
nedenlerini sanayileflme, kentleflme ve nüfus art›fl› olarak üçe ay›rmak suretiyle in-
celemeye çal›flaca¤›z. 

Sanayileflme
Sanayileflme sürecinin bafllang›ç aflamas›ndan itibaren geliflen ve sanayileflmeyi or-
taya koyan temel olgu h›zl› teknolojik geliflim ve seri üretimdir. ‹flte bu süreçte afl›-
r› tüketimle birlikte çevre sorunlar› da oraya ç›km›fl, sanayileflme ve geliflmeye pa-
ralel olarak büyümüfltür. Hatta bafllang›çta çevre sorunlar› sanayileflmenin temel
ç›kt›s› olarak görülmüfl ve do¤al kabul edilmifltir.
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Çevre ile ilgili sorunlarla ilk
kez sanayi döneminde
karfl›lafl›lm›flt›r. Bu
sorunlar›n çözülebilmesi
yönündeki kamusal
politikalar ise, 20. yüzy›l’›n
ikinci yar›s›nda sorgulan›p,
izlenilmeye bafllanm›flt›r.

Yenilenebilir Enerji
Kaynaklar›: Baflta hidrolik
olmak üzere jeotermal,
günefl, rüzgâr, biyokütle ve
deniz kökenli enerji
kaynaklar›d›r. 

Sanayileflme, kentleflme ve
nüfus ço¤al›fl› yaflad›¤›m›z
dönemde çevre sorunlar›na
yol açan bafll›ca nedenlerdir.



II. Dünya Savafl›’ndan sonra ise ortaya ç›kan çöküntüyü düzeltmek ve yoksul-
lu¤u ortadan kald›rmak gibi masum ve kaç›n›lmaz bir amaçla bafllayan ekonomik
büyüme ve teknolojik yönden geliflme çabalar› 1950’li y›llar›n bafl›ndan itibaren
yerini yeni bir güç savafl›m›na b›rakm›flt›r (Kaplan, 1999, s:2). Bu süreci bafllatan
bir yanda savafl›n yarar›n› saran Avrupa ve onu destekleyen ABD, di¤er yanda
farkl› bir ekonomik sistemi temel alan Sovyetler Birli¤i’dir. Birbirine rakip bu iki
ekonomik sistemin ortak yönleri üretmeyi, ne pahas›na olursa olsun üretmeyi,
böylece büyümek ve kalk›nmay›, sonuçta da dünya ekonomik sistemine hakim ol-
may› istemeleridir (Budak, 2000, s:13). So¤uk Savafl Dönemi olarak adland›r›lan bu
dönemde, daha h›zl› geliflme mücadelesi içindeki ülkeler çevre de¤erlerini bir ke-
nara b›rakm›fl; havalar›n›, sular›n›, bitki ve hayvan varl›klar›n› tehlikeye atmaya
bafllam›fllard›r. 

Ne var ki günümüzde çevre teknolojisindeki geliflmeler, çevre sorunlar›n›n çö-
zümünde yine sanayiden yararlan›lmas›n› gerektirmektedir. Geçmiflte çevreyi gör-
mezlikten gelerek ekonomik büyüme ve geliflme yönünde tercih yapan iktisatç›lar
art›k ekonomi ile çevrenin çeliflmeyece¤ini görmüfl hatta çevre sorunlar›na s›rt çe-
virince uzun vadede ekonominin de darbe yiyece¤ini ve sürdürülebilir bir kalk›n-
man›n gerçeklefltirilemeyece¤ini fark etmifllerdir Örne¤in deniz kirlili¤i bal›kç›l›k
sektörünü, erozyon tar›m sektörünü olumsuz etkileyen ve hatta yok edebilen çev-
re sorunlar›d›r. Di¤er yönden sa¤l›kl› bir çevreyi hedef alarak makro ekonomik an-
lamda büyük kazan›mlar elde etmek mümkündür. Çevre teknolojisi üretiminin
yans›ra ekolojik ürünlerin üretim ve pazarlamas› ekonomi ile çevre koruma politi-
kalar›n›n çeliflmeyebilece¤ini gösteren örneklerdir. Ayr›ca çevrenin turizm gelirleri
aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤u da çok aç›kt›r (Dünya’da ve Türkiye’de Çevre
Sorunlar›, 1993, s:8-9). Bu anlamda ekonomik geliflme ve çevrenin korunmas›, gü-
nümüzde çeliflkili bir iliflki içinde iki ayr› hedef de¤il, insanl›¤›n refah› aç›s›ndan efl
anlamlar yüklenmesi gereken, birlikte gerçeklefltirilebilir hedefler olarak kabul
edilmektedir (Da¤demir, 2003, s:136). 

Sürdürülebilir kalk›nma kavram› ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler için Da¤demir’in (2003)
Çevre Sorunlar›na Ekonomik Yaklafl›mlar ve Optimal Politika Aray›fllar› adl› eserinden
yararlanabilirsiniz. 

Ancak, hammadde gereksinimini do¤ay› tüketerek karfl›layan, üretim sürecinde
havay›, suyu, topra¤› kirleten sanayi, üretti¤i ürünlerin tüketilmesi ve sonras›nda
at›k olarak do¤aya b›rak›lmas› ile de yeni çevre sorunlar›na yol açmaktad›r (Tan-
yeri, 1998, s:47; Dünya’da ve Türkiye’de Çevre Sorunlar›, 1993, s:9). Çevre tekno-
lojisinde son dönemlerde yaflanan büyük geliflmeler ise bu sorunlar› asgari düzey-
lere indirmeye olanak sa¤lamakla birlikte tümüyle yok edememektedir (Dünya’da
ve Türkiye’de Çevre Sorunlar›, 1993, s:9). 

Yabanc› literatürde koruma (protect) sözcü¤ü, çevreyle ilgili olarak tek bafl›na yeterli gö-
rülmedi¤i için, iyilefltirme ve gelifltirme anlamlar›n› içermek üzere improvement sözcü¤ü-
nün de bu alanda devreye sokuldu¤u görülür. Ancak Türkçe’deki anlam›yla koruma sözcü-
¤ünün, muhafaza etmek yan› s›ra iyilefltirme ve gelifltirmeyi de içeren genifl bir anlama sa-
hip oldu¤u ve ö¤rencilerimiz taraf›ndan daha kolay anlafl›labilece¤i düflünülerek koruma
sözcü¤ü tek bafl›na kullan›lacakt›r. 
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Kentleflme
Sanayileflme ile birlikte geliflen kentleflme olgusu, özellikle az geliflmifl ülkelerde
sanayileflmenin de önüne geçmekte (Hiçy›lmaz-Türkkuflu, 1987, s:117-118) ve mo-
dern flehircilik anlay›fl›ndan yoksun bir yap›laflmay› beraberinde tafl›maktad›r. Böy-
lece bir yandan plans›z yap›laflma, gecekondulaflma, alt yap› yetersizlikleri, yeflil
alanlar›n tahribat› gibi çevre sorunlar› ortaya ç›kmakta (Dünya’da ve Türkiye’de
Çevre Sorunlar›, 1993, s:9; ‹nançl›, 1996, s:6). di¤er yandan kentleflmeyle birlikte
sa¤lanan gelir art›fl›, baz› k›rsal kaynaklar üzerindeki bask›lar› hafifletirken, tüke-
timdeki art›flla birlikte kentsel kirlili¤in yo¤unlu¤u ve etkilerini ço¤altmaktad›r.

Çeflitli uluslararas› araflt›rmalar ise; h›zl› ve dengesiz kentleflmenin sosyal grup-
lar aras›ndaki gelir eflitsizliklerini artt›rd›¤›n› (Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi ve
Eylem Plan›, 1998, s:9) ortaya ç›kan yoksulluk ile çevresel bozulman›n h›zlanmas›
ve risklere aç›kl›¤›n artmas› aras›nda da yak›n bir ba¤lant› bulundu¤unu ortaya
koymaktad›r. Temel gereksinimlerini sa¤lamaya çal›flan yoksul bireylerin faaliyet-
leri sonucu çevrede meydana gelen bozulma bir k›s›r döngü oluflturarak yine bu
insanlar›n yaflamlar›n› tehlikeye sokmaktad›r (Elliot, 1999, s:19; Hoff-McNutt, 2000,
s:465). 

Nüfus Ço¤al›fl›
Sanayi Devrimi’ne gelinceye dek insanlar, gerek besin ve di¤er ihtiyaç maddeleri-
nin üretiminde ve gerekse hastal›klar›n tedavisinde yararlan›lacak bilgi ve olanak-
lara yeterince sahip de¤ildi; bu yüzden de salg›n hastal›klar ve büyük k›tl›klar nü-
fus art›fl›n› sürekli olarak s›n›rland›r›yordu.

Örne¤in ‹Ö. 8000 y›l›nda 5 milyon olarak tahmin edilen dünya nüfusu, (Cey-
han ve di¤erleri, 1999, s:1) ‹sa’n›n do¤du¤u y›llarda 100-150 milyon, ‹S. 1550 y›l›n-
da 500-600 milyondu. 1900’lerin bafl›nda ise bu say› ancak 1,7 milyar düzeylerine
ulaflm›flt› (Görmez, 1997, s:14). Fakat Sanayi Devrimi ve sonras›nda t›p alan›nda
yaflan›lan geliflmelerin etkisiyle dünya nüfusu daha önceki dönemlere göre görül-
memifl bir h›zla ço¤almaya bafllam›fl, (Karpuzcu, 1991, s:7-8) bugün 7 milyara yak-
laflm›flt›r. Do¤al kaynaklar ise s›n›rl›d›r, hatta giderek azalmaktad›r.

Bilgi ve teknolojideki yeni geliflmelerin baz› yeni kaynaklar yarataca¤› hiç kufl-
kusuz do¤rudur. Ancak bu aç›l›m›n nüfus bask›s›n›n yaratt›¤› çevresel sorunlar› gi-
derebilece¤ini söyleyebilmek çok güçtür. Çünkü h›zl› nüfus ço¤al›fl›n›n do¤al sonu-
cu olarak insan faaliyetleriyle ortaya ç›kan kirleticilerin cins ve miktar› da süratle
artmakta ve bu kirleticiler çeflitli flekillerde çevreye b›rak›lmakta, çevrenin tabii ya-
p›s› ve ekolojik dengesi bozulmakta veya de¤iflmektedir (Karpuzcu, 1991, s:7-8).

Ancak hemen eklenilmesi gerekir ki, nüfusun sürekli ço¤al›fl›n›n önemli ölçü-
de çevre sorunlar›na yol açt›¤› da, tart›flmalara aç›k bir görüfltür. Çünkü 1950’li y›l-
lardan itibaren Kuzey Amerika hariç ekonomik yönden geliflmifl bütün ülkelerde
nüfus ço¤al›fl› k›smen durmufltur. Buna karfl›n halen dünya tüketiminin %75’i dün-
ya nüfusunun sadece %25’ini oluflturan bu geliflmifl ülkeler taraf›ndan yap›lmakta-
d›r. Bir baflka deyiflle, çevre sorunlar› geliflmifl ülkelerde nüfusun ço¤almas›ndan
tüketimden kaynaklanmaktad›r. Bu ülkelerdeki nüfus ço¤al›fl›n›n çevre sorunlar›
üzerindeki pay›n›n sadece %10 oldu¤u tahmin edilmektedir (Karpuzcu, s:1991, 8).
Ancak geliflmekte olan ülkelerde, sürekli ço¤alan nüfus ile kaynaklar aras›ndaki
makas, daha da aç›larak, do¤al kaynaklar üzerindeki bask›y› artt›rmakta ve çevre
sorunlar›n›n en temel nedenini oluflturmaktad›r. Ayr›ca h›zl› nüfus art›fl›n›n getirdi-
¤i; beslenme yetersizli¤i, açl›k, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerindeki yetersizlik, yüksek
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oranl› çocuk ölümleri bafll› bafl›na birer sosyal sorun olarak karfl›m›za ç›kabilmek-
tedir (‹nançl›, 1996, s:4). 

Çevre Sorunlar›n›n Kapsam›
Çevre sorunlar›n›n en önemli özelliklerinden birisi s›n›r tan›mamas›d›r. Bu neden-
le de çevre sorunlar›n› evrensel ya da yerel ba¤lamda ay›rabilmek ancak k›sa va-
dede olanakl›d›r. Uzun vadede ise belirli bir yerde yaflan›lan sorunlar bölgesel ya
da küresel bir boyut kazanabilir. Örne¤in Brezilyadaki ya¤mur ormanlar›n›n azal-
mas› dünyadaki iklimi olumsuz etkileyerek evrensel bir sorun haline dönüflebilir.
Yine de baz› çevre sorunlar›n›n, bütün dünyay› do¤rudan ilgilendirdi¤i için önce-
li¤e ve daha büyük bir öneme sahip oldu¤unu öne sürmek mümkündür. Bunlar
aras›nda ozon tabakas›n›n incelmesi, küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i, hava kir-
lili¤i ve asit ya¤murlar› son dönemde karfl›lafl›lan küresel çevre sorunlar› olarak
öne ç›kmaktad›r (Dünya’da ve Türkiye’de Çevre Sorunlar›, 1993, s:14). Çevre ko-
nusunun kapsam› ve çevre sorunlar›n›n boyutlar›n› ortaya koyaca¤› için bunlar›
ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak aç›klayal›m.

Ozon Tabakas›n›n ‹ncelmesi
Yeryüzünü kuflatan atmosferin katmanlar›ndan birisi de ozon tabakas›d›r. Bu taba-
ka hayat için zararl› olan güneflin k›sa-dalga boylu morötesi (UV) radyasyonunu
emen ve engelleyen do¤al bir filtredir. Daha çok spreylerde, so¤utma ve klima
ekipman›nda; plastik sünger üretiminde; elektronik sanayiinde yo¤un olarak kul-
lan›lan kloroflorokarbon gazlar› (cevre.gov.tr) ozon tabakas›n›n özellikle Güney
Kutbu üzerine rastlayan k›sm›nda yar› yar›ya bir incelmeye yol açm›flt›r. ABD’de
NASA taraf›ndan 1992 y›l›nda yap›lan ölçümlerde ozon tabakas›ndaki bu incelme-
nin 20 milyon kilometrekare civar›nda oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (Dünya’da ve Tür-
kiye’de Çevre Sorunlar›, 1993, s:15).

Kloroflorokarbon gazlar›, üretiminin ucuz oluflu, yanmaz ve toksik olmama özellikleri
nedeniyle 1930’larda ideal olarak görülüp s›kça kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Oysa yukar›da da belirtildi¤i gibi ozon tabakas› ultraviyole ›fl›nlar›n›n zararla-
r›ndan canl›lar› korur. Bu fonksiyonun yerine getirilememesi, insanlar›n ba¤›fl›kl›k
sistemi olumsuz yönde etkileyecek s›tma gibi bulafl›c› hastal›klar ço¤al›p yayg›nla-
flacak, muhtemelen afl›lama programlar›n›n etkinli¤i azalacakt›r. Ayr›ca, özellikle
katarakt ve cilt kanserleri ço¤alacak, okyanuslardaki besin zincirinin kopmas›na
neden olacak flekilde planktonlar›n etkilenmesi dolay›s›yla bal›kç›l›k üzerinde çok
olumsuz sonuçlar do¤abilecektir. Dahas› ultraviyole ›fl›nlar›na duyarl› oldu¤u bili-
nen marul, domates, soya fasulyesi ve pamuk gibi baz› bitkilerin üretiminin azal-
mas› ve k›tl›klar›n yaflanmas› güçlü bir olas›l›k durumundad›r (cevre.gov.tr). 

Küresel Is›nma ve ‹klim De¤iflikli¤i
Atmosferde bulunan karbondioksit ve metan gibi baz› gazlar, aynen seralarda ol-
du¤u gibi, günefl ›fl›nlar›n›n geri yans›mas›n› önlemekte ve gezegenimizi yaflam
için gerekli s›cakl›kta tutmaktad›r. Ancak bu do¤al ›s›nma günümüzde, insan faali-
yetleri sonucunda kontrol d›fl›na ç›km›flt›r. Fosil yak›tlar›n yak›lmas› ve ormanlar›n
tahribi sonucunda karbondioksit miktar› sanayi devrimi öncesi döneme oranla
%50’den daha yüksektir ve her y›l bu oran artmaktad›r (Nordhaus, 1993, s:12). Di-
¤er bir sera gaz› olan metan ise 1970’lerdeki miktar›n›n yaklafl›k iki kat›na ç›km›fl-
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t›r (Erdo¤an-Ejder, 1997, s:5). Buna ba¤l› olarak 1860 y›l›ndan günümüze kadar ya-
p›lm›fl olan gözlem ve kay›tlar ortalama küresel s›cakl›¤›n 0,5-0,8 C° kadar artt›¤›-
n› göstermektedir (iklim.çevreorman.gov.tr). Yerküre’nin 1990 ila 2100 y›llar› ara-
s›nda ise 1,4 ile 5,8 C° aras›nda ›s›nmas› beklenmekte ve en büyük art›fllar›n do¤u
ve kuzey Avrupa’da yaflanaca¤› tahmin edilmektedir (Akdur, 2005, s:74).

S›cakl›k ve dolay›s› ile ya¤›fllardaki de¤iflikliklerin sonucunda, iklim bölgeleri
tar›ma ve ekosistemlere zarar verecek biçimde kutuplara do¤ru yüzlerce kilomet-
re hareket edebilir, (cevre.gov.tr) anormal hava koflullar›yla daha s›k karfl›lafl›labi-
lir (Turgut, 2001, s:6). Bu çerçevede küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin en
olumsuz etkisi ise besin üretiminin insanl›¤›n gelece¤ini tehdit edecek ölçülerde
düflmesi olacakt›r (Hoff-Mcnutt, 2000, s:462). Besin üretiminin özellikle ekvator ve
tropik bölgelerde ciddi biçimde düflece¤i tahmin edilmektedir (cevre.gov.tr).

Küresel ›s›nma, deniz seviyesinin yükselmesine neden olarak, okyanus sirkü-
lasyonu ve deniz ekosistemlerini de de¤ifltirebilecektir. 2030 y›l›na kadar deniz se-
viyesinde 20 cm, 2100’e kadar da 65 cm’lik yükselme beklenmekte olup, deniz se-
viyesinde olan adalar ile k›y› alanlar›n›n sular alt›nda kalaca¤›, tar›m alanlar›n›n
yok olarak su kaynaklar›n›n kirlenebilece¤i ve birçok insan›n evsiz kalaca¤› tah-
min edilmektedir (cevre.gov.tr).

Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin etkileri flimdiden Bangladefl, Maldiv Ada-
lar›, Pakistan ve Endonezya’da toprak kay›plar›yla kendini göstermektedir (ik-
lim.çevreorman.gov.tr). 1995 y›l›nda BM taraf›ndan organize edilen ‹klim De¤iflik-
li¤i Paneli’nde de küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin, do¤al yaflam ve insanl›¤›n
gelece¤i aç›s›ndan büyük ölçüde risk oluflturdu¤u konusunda güçlü bir fikir birli-
¤i dile getirilmifl (Hoff-McNutt, 2000, s462) ve tüm dünya kamuoyunun ilgisi konu-
ya yöneltilmifltir. Buna karfl›n, kamuoyu ve politika üretme konumundaki kiflilerin
konuya halen yeterli ilgiyi gösterdikleri söylenilemez. Bu nedenle iklim de¤iflikli-
¤i, ço¤u zaman yanl›fl biçimde, insan kontrolü d›fl›ndaki bir do¤a olay› olarak gö-
rülmekte, medyada da ancak bu ba¤lamda, hava durumu veya kas›rga ve benzeri
felaket haberlerinin içeri¤inde yer bulabilmektedir (Moser S. C.-Dilling L., 2004,
s:36). 

Ülkemizde ise, bu süreçte yeterli su temini ile ilgili sorunlarla karfl›lafl›labilece-
¤i belirtilmektedir. Bunun yan› s›ra küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin tar›m ve
orman ürünlerindeki azal›fla, su kaynaklar›n›n azalmas› sonucu enerji s›k›nt›s›na,
k›y› kesimlerden iç kesimlere do¤ru nüfus hareketlerine neden olmas› beklenebi-
lir. Son y›llarda ülkemizdeki a¤aç kurumalar›ndaki h›zl› art›fl›n ve zararl› böcek sal-
g›nlar›n›n artmas›n›n as›l nedeni olarak görülen kurakl›k da (iklim.çevreor-
man.gov.tr) küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤ine ba¤lan›labilir. 

Hava Kirlili¤i ve Asit Ya¤›fllar›
Avrupa ve Kuzey Amerika baflta olmak üzere bugün pek çok ülkede sülfürik asit
ve nitrik asit içeren ya¤murlar›n ya¤d›¤› görülmektedir. Atmosferde 200-300 metre
yükseklikte oluflan (Görmez, 1997, s:46) ve rüzgarla 1000 km uza¤a kadar tafl›na-
bilen bulutlar, ya¤›fl b›rakmalar› durumunda kayda de¤er s›n›r ötesi ve bölgesel et-
kiler yaratmakta (Cole-Elliott-Shimamoto, 2005, s:123) ekosistemleri ciddi ölçüler-
de bozmaktad›r. Çünkü zamanla topra¤›n asidi dengeleme gücü kaybolmakta,
toprak ve yüzey sular› asitleflmekte ve burada yaflayan canl›lar ölebilmektedir
(cevre.gov.tr). Yüzey sular›na, topra¤a ve bu yolla yer alt› sular›na yay›lan asit ya¤-
murlar› insan sa¤l›¤›n› do¤rudan ve yiyecekler yoluyla dolayl› bir biçimde etkiledi-
¤i gibi bina malzemelerinde de bozucu etkiler yapmaktad›r (Turgut, 2001, s:7).
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Asit ya¤murlar› dolay›s›yla Norveç’te 13 bin kilometrekarelik bir alanda bal›k
nesli tükenmifltir. ‹sveç’te 20 bin kilometrekarelik bir alanda sular›n tamam› asit ih-
tiva etmektedir. Kanada da ise 140 gölde bal›k yaflamamaktad›r (Görmez, 1997,
s:46).

Ülkemizde de baflta termik santraller, nikel ve bak›r cevheri iflleyen fabrikalar
olmak üzere, fosil yak›tlardan enerji elde edilen tüm sanayi tesislerinden ve fosil
yak›tlarla yap›lan ›s›tmadan atmosfere büyük miktarda kükürtdioksit b›rak›lmakta-
d›r. Atmosferde biriken kükürtdioksit ise havan›n suyu ile birleflerek sülfürik asit
haline dönüflmekte ve tekrar yer yüzüne dönmektedir (Akdur, 2005, s:18). Örne-
¤in Artvin’deki Murgul Bak›r ‹flletmesi’nden günde 33-45 ton kükürtdioksit at›ld›¤›
hesaplanm›flt›r. Bunun bir sonucu olarak doksanbin hektar orman yok olmufl (Ak-
dur, 2005, s:19) dolayl› olarak da bu bölgelerde erozyon h›zlanm›flt›r (Somersan,
1993, s:58). 

Bu sorunlar›n yan› s›ra, tropik ormanlar›n yok olmas›, çölleflme, zararl› at›klar,
radyasyon ve benzeri konular da dünya çevre gündeminde yer almaktad›r. Bilin-
di¤i gibi tropik ormanlar bar›nd›rd›klar› bitki ve hayvan türleriyle, sa¤lad›klar› te-
miz hava ve benzeri bir çok özellikleriyle büyük bir öneme sahiptir, ancak h›zla
yok edilmektedir. Büyük Sahra giderek Güney’e kaymakta, erozyon nedeniyle
dünyan›n bir çok yerinde çölleflme yaflanmaktad›r (Dünya’da ve Türkiye’de Çevre
Sorunlar›, 1993, s:18). Filipinler ya da Lübnan’da yaflan›lanlar gibi büyük çapl› pet-
rol s›z›nt›lar› ise denizlerdeki ekolojik yap›y› önemli ölçüde bozmaktad›r (green-
peace.org/turkey).

Di¤er yandan, temiz ve güvenilir içme suyu tehdit alt›ndad›r. BM’nin haz›rlad›-
¤› “Ortak Sorumluluk Su” ad›n› tafl›yan Rapor, bugün dünyada 1 milyar 300 milyon
kiflinin temiz içme suyundan, 2 milyar 600 milyon kiflinin at›k su ar›tma sistemle-
rinden yoksun yaflad›¤›n›, 1 milyon 600 bin kiflinin ise kirli sulardan kaynaklanan
salg›n hastal›klar nedeniyle yaflam›n› yitirdi¤ini ifade etmektedir. Ayn› Rapor bu
durumun esas olarak, geliflmekte olan ülkelerdeki h›zl› kentleflmenin su kaynakla-
r› üzerinde yaratt›¤› bask› ve çevre kirlili¤inden kaynakland›¤›n› belirtmektedir
(ntvmsnbc.com).

Yer alt› sular› kendini yenileyebilme kabiliyetini büyük oranlarda aflan bir fle-
kilde tüketilmektedir. Savurgan sulama yöntemleri, artan endüstriyel ve kentsel ta-
lepler su stoklar›n› h›zla azalt›rken, ar›tma tesislerinin azl›¤› ya da yetersizli¤i su
stoklar›n›n kalitesini düflürmektedir. Bu durum örne¤in Asya’daki milyarlarca insan
için bafll›ca protein kayna¤› olan bal›k avlama bölgelerine de zarar verebilmekte-
dir (Hoff-McNutt, 2000, 462).

Yine yanl›fl tar›msal uygulamalar, topra¤›n yap›s›n› olumsuz yönde etkilemek-
te, karayollar›, barajlar, endüstriyel geniflleme ve yerleflime ayr›lm›fl alanlardaki ar-
t›fl da zengin tar›m alanlar›n› üretimden uzaklaflt›rmaktad›r. Bu nedenle insanlar›n
temel g›da maddesi durumunda bulunan tah›l ürünlerinin (bu¤day, arpa, m›s›r, yu-
laf, çavdar, pirinç gibi) üretimindeki geliflme yavafllamakta ve artan dünya nüfusu
nedeniyle tah›l stoku h›zla azalmaktad›r (Hoff-McNutt, 2000, 462).

Modern yaflam›n her alan›nda kullan›lan ve say›lar› binlerle ifade edilen kimya-
sallar ise, ekolojik sistemi önemli ölçüde tahrip etmektedir. Ancak bu kimyasalla-
r›n baz›lar›n›n insanlar›n ba¤›fl›kl›k ve üreme sistemlerini bozabilece¤i ve fiziksel
ve psikolojik bir çok hastal›¤›n nedeni olabilece¤ine dair yeni kan›tlar insanl›¤›n
gelece¤i aç›s›ndan endifle uyand›rmakta (Hoff-McNutt, 2000, s:463) bugünkü bilgi-
ler ›fl›¤›nda kesin olarak sebep-sonuç iliflkisi kurulamasa da bir çok kanser türünün
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yayg›nlaflt›¤› gözlenmektedir (Hoff-McNutt, 2000, s:465). Ayr›ca do¤al çevrenin bo-
zulmas› birey ve toplum refah›n› do¤rudan etkileyen estetik de¤erlerin de y›k›m›-
na yol açabilmektedir (Hoff-McNutt, 2000, s:463-436). 

Çevre Sorunlar›n›n Önemi
Devletlerin temel sorumlulu¤u, vatandafllar› için yaflam›n temel gereksinimlerine
kolay eriflimin sa¤lanmas›d›r. Temiz hava ve su, güvenli yerleflim, yemek yapmak
ve ›s›nmak için gerekli enerji. Ancak bu temel gereksinim kaynaklar› yukar›da s›-
ralanan nedenlerle tüm dünyada korkutucu ve muhtemelen geri dönüflü mümkün
olmayan oranlarda tüketilmekte veya kirletilmektedir (Hoff-McNutt, 2000, 462).

Oysa, çevre sorunlar›n›n çözülebilmesi durumunda; insanlar için daha sa¤l›kl›
yaflam ortamlar› yarat›labilecek, do¤al ekolojik sistemlerin sürdürülebilirli¤i sa¤la-
nacak, estetik yararlarla bireylerin yaflam kaliteleri iyilefltirilebilecek, sürdürülebilir
bir ekonomik, toplumsal ve kültürel geliflme sa¤lanabilecektir.

Ancak çevre sorununun çözülebilmesi oldukça güç bir konudur. Bunun ise
dört temel nedeni bulunmaktad›r. 

i. Sanayi üretimi insan yaflam›n›n kalitesi yönünden pek çok olanak sa¤lamak-
tad›r. Ancak sanayi at›klar› do¤ay› tehlikeye sokan en önemli kirleticilerdir
ve sanayiin sa¤lad›¤› bu olanaklardan vazgeçilmedi¤i sürece ortaya ç›kacak
belirli ölçülerde kirlenme kabul edilmek durumunda kalmaktad›r. 

ii. Çevre sorunlar›n›n etkileri ço¤u zaman küreselleflti¤i için çözüm ancak ulus-
lararas› bir iflbirli¤i ile mümkün olabilir. Bu yönde bir iflbirli¤ine ço¤u zaman
gidilememekte ya da benimsenen ilke ve kurallara ulusal politikalarla ifller-
lik kazand›r›lamamaktad›r. 

iii. Çevre sorunlar› ancak kirlenme veya tükenmenin ekolojik sistemin tolere
edebilece¤i s›n›rlar› aflmas› durumunda fark edilebilmektedir. Bu nedenle
de sorunun yaratabilece¤i olumsuzluklar› fark edebilmede, önleyici politi-
kalar› üretip, uygulamaya koyabilmede geç kal›nmaktad›r. 

iv. Çevre sorunlar›n› ortadan kald›rmaya yönelik politikalar yüksek maliyetli ve
teknik aç›dan oldukça karmafl›k süreçleri gerekli k›lmaktad›r (Özkalp1998,
s:528-529). 

Yine de, çevre sorunlar›n›n çözülmesi durumunda sa¤lan›labilecek yararlar, yu-
kar›da s›raland›rd›¤›m›z olas› güçlüklerin afl›lmas›n›n ne denli önemli oldu¤unu
göstermektedir. 

Ayr›ca çevre sorunlar› bir ülkede sosyal adalet hedefine ulafl›labilmesini güçlefl-
tirebilir. Çünkü, çevrenin bozulmas›na büyük ölçüde neden olan kifli ve kesimler
bu bozulman›n sonuçlar›ndan daha az etkilenmektedirler. Genel olarak çevre so-
runlar›n›n olumsuz sonuçlar›n›n tüm bireyleri etkiledi¤i kabul edilmekle birlikte,
özel koflullar ve sosyal tabakalaflma dikkate al›nd›¤›nda üst s›n›ftakilerin di¤er top-
lumsal katmanlara oranla, daha sa¤l›kl› bölgelerde ve mekanlarda oturup daha
sa¤l›kl› besinleri ald›klar› ve bir çevre felaketi oldu¤unda baflka yerlere giderek bu-
nun do¤rudan etkilerinden kaçabilme olanaklar›na sahip bulunduklar› söylenilebi-
lir. Bu söylemin somut göstergesi olarak ise, tehlikeli at›k alanlar›n›n ço¤u zaman
yoksullar›n ya da az›nl›klar›n yaflad›¤› yerler olmas› ve kimyasal katk› içermedikle-
ri için normal g›dalara göre daha pahal› olan organik besinlerin ancak maddi ola-
naklar› göreli iyi olan kesimlerce tüketilmesi gösterilebilir. Bu nedenle çevre so-
runlar›n›n sosyal yap›daki yerleflik adaletsizlikleri belirginlefltirdi¤i kabul edilmeli-
dir (Turgut, 2001, s:39). 
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Küresel ölçekte düflünüldü¤ünde ise, benzer çevresel adaletsizliklerin uluslar
aras›nda da varl›¤›n› sürdürdü¤ü gözlenebilir (Turgut, 2001, s:39; Hoff-McNutt,
2000, s:465). Geliflmifl ülkeler bugünkü kalk›nma düzeylerine eriflmek için yüzy›l-
lard›r gerçeklefltirdikleri faaliyetler ve uygulamalar (Turgut, 2001, s:39) ya da dün-
ya tüketiminin büyük bir k›sm›n› yapmalar› ve at›klar›n› özellikle de zehirli at›kla-
r›n› finansal aç›dan kendilerine ba¤›ml› az geliflmifl ülkelere tafl›malar› nedeniyle
çevre sorunlar› üzerinde daha büyük bir pay sahibidirler (Hoff-McNutt, 2000, s:465-
466). K›sacas›, teorik olarak bir genelleme yap›ld›¤›nda, çevrenin bozulmas›nda
herkesin ve bütün devletlerin sorumlulu¤u bulundu¤u gerçe¤ini kabul etmek ge-
rekti¤i halde, baz› devletlerin, kiflilerin ya da kesimlerinin, belirgin olarak saptan-
mas› ço¤u kez güç olsa da, daha büyük sorumluluk sahibi olduklar› flüphesizdir
(Turgut, 2001, s:39). 

Ülkemizin çevre sorunlar› üzerinde nüfus art›fl› m›, yoksa tüketimdeki ço¤al›fl m› daha çok
pay sahibidir? Tart›fl›n›z. 

ÇEVRE POL‹T‹KALARININ HEDEFLER‹, ÖNCEL‹KLER‹
VE ‹LKELER‹
Önce, sosyal politikalar›n çevrenin korunmas›na yönelik hedeflerini ve öncelikle-
rini ortaya koyal›m. Daha sonra da verilen bilgiler ›fl›¤›nda, sosyal politikalara bu
ba¤lamda egemen olan ilkeleri s›raland›rarak aç›klayal›m. 

Çevre Politikalar›n›n Hedefleri ve Öncelikleri
Çevre politikas›n›n temel hedefi, insanlar›n yaflam›n›n ve sa¤l›¤›n›n flimdi ve gele-
cekte do¤abilecek çevresel zararlardan korunmas›d›r. Sosyal politikalar bu hedef
do¤rultusunda; insanlar›n sa¤l›k ve esenlik içerisinde yaflayabilecekleri bir çevre-
nin güvence alt›na al›nmas›n›, hava, toprak, su, bitki ve hayvan varl›¤› ile do¤al ve
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Çevre sorunlar›n›n çözülmesine yönelik politikalar›n baflar›l› olmas› durumun-
da Türkiye’de:
• Y›ll›k 3310 ölümün önlenebilece¤i, sa¤l›k harcamalar›nda 125 milyon dolar-

l›k bir tasarrufun sa¤lanabilece¤i tahmin edilmektedir. 
• Erozyon nedeniyle her y›l yitirilen bir milyar ton topra¤›n ve 87 milyon ton

bitki besininin önemli bir bölümü kurtar›labilecektir. 
• Da¤›t›m flebekelerindeki kay›plar›n önlenmesi durumunda içme suyundan

y›lda 1,5 milyar metre küp tasarruf sa¤lanabilecektir. 
• Sedimantasyonun azalt›lmas›yla barajlar›n ve hidroelektrik santrallerinin

ekonomik ömrü uzat›labilecektir. 
• Halen kullan›lan yak›tlar de¤ifltirilerek ve ›s› verimi artt›r›larak y›lda 6,7 mil-

yon tonu bulan kaçak orman kesimi önlenebilecektir. 
• Yok olma tehlikesi alt›nda bulunan 17 hayvan ve 46 bitki türünün kurtar›l-

mas› mümkün olabilecektir. 
• Do¤al felaketler yüzünden her y›l meydana gelen ortalama 1000 ölümün

ve GSMH’da ortaya ç›kan %1’lik kayb›n ortadan kald›r›lmas› mümkün
olabilecektir.

• Gecekondu alanlar›nda yaflayan yaklafl›k 20 milyon vatandafl›m›z›n yaflam
kalitesi yükseltilebilecektir (Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Pla-
n›, 1998, s:26-62).
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tarihsel zenginliklerin insan faaliyetlerinin zararl› etkilerinden korunmas›n›, insan
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel zararlar›n ortadan kald›r›lmas›n› öngörür
(Budak, 2000, s:31).

Bu politikalar›n öncelikleri ise, insan sa¤l›¤›n›n korunmas›,ekolojik dengenin
korunmas›, kültürel, tarihsel ve estetik de¤erlerin korunmas›, ekonomik verimlili-
¤in sa¤lan›lmas› olarak ifade edilerek s›raland›r›labilir (Türkiye’nin Ulusal Çevre
Stratejisi ve Eylem Plan›, 1998, s:55).

Ancak, çevre politikas›n›n hedef ve önceliklerinin yukar›daki gibi belirlenmesi,
günümüzde daha büyük kabul gören “insan merkezli” çevre politikas› yaklafl›m›n›
yans›t›r. Oysa ki baz› karfl›t düflüncelere göre, çevre politikalar› ile insan yaflam› ve
sa¤l›¤› de¤il, öncelik ve özellikle çevrenin korunmas› hedeflenmelidir. Çevrenin
korunmas› temel hedef olarak seçilmeli ve politikalar bu yönde üretilerek uygulan-
mal›d›r. Çünkü, çevrenin korunmas› yoluyla, insanlar›n yaflamlar›n› sa¤l›k ve esen-
lik içinde sürdürmeleri hedefine de kendili¤inden var›lm›fl olur. 

George CLOONY ile Uma THURMAN’›n baflrollerini üstlendi¤i, 1997 yap›m› “Batman ve Ro-
bin” filmi, insan merkezli hakim çevre politikas› düflüncesini benimseyen “Batman” ile
çevre merkezli politikalar›n tehlikeli savunucusu “Zehirli Sarmafl›k”›n (Poison Ivy) fantas-
tik mücadelesini ele almaktad›r. Bu filmin senaryosu Akiva GOLDSMAN taraf›ndan yaz›l-
m›fl, yönetmenli¤ini ise Joel SCHUMACHER üstlenmifltir. 

Hedef ve önceliklerin insan merkezli ya da çevre merkezli belirlenmifl olmas›,
asl›nda konumuz aç›s›ndan önemli de de¤ildir. Önemli olan insanl›¤›n gelece¤inin
güvence alt›na al›nabilmesidir. Sosyal politikalar da bu ba¤lamda öne ç›kmakta,
hedef ve önceliklerin do¤ru ve gerçekçi olarak belirlenmesi ile bu yönde uygula-
nacak olan planlama, örgütleme, koordinasyon, yönetim ve denetim süreçlerini
içermektedir. 

Çevre Politikalar›n›n ‹lkeleri
Günümüz çevre politikalar›nda yukar›da s›ralad›¤›m›z hedef ve önceliklere uygun
olarak, bir dizi çevre politikas› “ilke” si gelifltirilmifltir. Bunlar afla¤›da ifade edilen
bafll›klar alt›nda s›raland›r›labilir.

a. Kirleten Öder ‹lkesi
Bu ilkenin temelinde; her türlü zararl› sonucun sorumlulu¤unun ve giderilme-

si için gerekli masraflar›n kirletene yüklenmesini öngören bir anlay›fl bulunur (Er-
tafl, 1997, s:77; Kelefl-Ertan, 2002, s:159; Budak, 2000, s:32; Akdur, 2005, s:37-38). 

b. Kirletenin Kusursuz Sorumlulu¤u
Genel olarak bir kimsenin hukuka ayk›r› filinden sorumlu tutulabilmesi için bu

fiilinde kusurlu olas› gerekir. Ancak ça¤dafl hukuk sistemleri, çevre kirlenmesinin
toplumun sa¤l›¤›, esenli¤i ve gelece¤i için oluflturdu¤u riskleri göz önünde bulun-
durarak, kirletenin kusurlu olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n sorumlu tutulmas› yö-
nünde bir anlay›fl› benimsemifltir. Bu nedenle kirleten, fiilinde kusurlu olmasa bile
yol açt›¤› kirlenmeden ve meydana gelen zarardan sorumlu tutulabilir (Ertafl, 1997,
s:78). 

c. Bütünlefltirme ‹lkesi
Çevrenin korunmas› için konulacak hukuk kurallar›, ülkedeki sanayinin gelifli-

mini ve kalk›nmay› s›n›rland›rabilir. Bu nedenle çevrenin korunmas› için konula-
cak kurallar›n sanayileflme ve kalk›nma çabalar›na en az engel olacak yön ve bi-
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çimde düzenlenmesi gerekir. Buna karfl›n sanayileflme stratejilerinde çevreye zarar
vermeyecek veya en az zarar verecek teknolojilerin seçilmesine özen gösterilmeli-
dir (Ertafl, 1997, s:78). Böylece sürekli ve dengeli (sürdürülebilir) bir kalk›nma ger-
çeklefltirilebilecektir. Bu anlay›fl, çevrenin korunmas› için oluflturulan ilkelerin ka-
mu yönetiminin baflta enerji olmak üzere, vergi, güvenlik, kentleflme, nüfus gibi
baflka alanlarda sürdürülen politikalarla tamamlanmas› gerekti¤ini de ifade eder.
Bu çerçevede çevrenin korunmas›na yönelik, ulusal mevzuat hükümlerinin birbi-
rini tamamlamas› ve birbiriyle uyumlu olmas› beklenir (Kelefl-Ertan, 2002, s:158). 

d. Önceden Önleme ‹lkesi
Çevre kirlenmesinin önceden önlenmesinin maliyeti, kirlendikten sonra temiz-

lemenin maliyetinden çok daha düflüktür. Baz› hallerde ise temizleme ya da kir-
lenmenin telafisi tamamen olanaks›z da olabilir. Bu nedenle izlenecek en rasyonel
yol çevrenin kirlenmeden önce korunmas›d›r (Kelefl-Ertan, 2002, s:55; Ertafl, 1997,
s:79; Turgut, 2001, s:204). 

e. ‹flbirli¤i ‹lkesi
Daha çok yöntemle ilgili bu ilke; devlet, yerel yönetimler, gönüllü kurulufllar ve

di¤er bütün özel kurum ve kurulufllar ile kiflilerin çevrenin korunmas›nda ortakla-
fla hareket etmeleri gere¤ini ifade etmenin yan› s›ra (Budak, 2000, s:37) kurumsal-
laflm›fl uluslararas› bir iflbirli¤inin önemini de vurgulamaktad›r (Kelefl-Ertan, 2002,
s:157). 

f. Sak›nma (ihtiyat) ‹lkesi
Bu ilke ile; önceden tahmin edip, harekete geçmeyi ve böylelikle olas› çevre-

sel zararlar›n›n ortaya ç›kmas›n› önlemeyi ve ayr›ca özenli kullan›m yoluyla hem
do¤al kaynaklar› hem de ekolojik yap›y› uzun dönemde güvence alt›na almay› he-
defleyen bir anlay›fl ifade edilir (Budak, 2000, s:34). Sak›nma ilkesi, bir baflka de-
yiflle, zararlar›n bilimsel olarak saptanmas›nda güçlük çekildi¤i durumlarda dahi,
çevrenin korunmas›na yönelik önlem ve kurallar›n gecikilmeksizin yürürlü¤e ko-
nulmas›n› öngörür (Kelefl-Ertan, 2002, s:161). Bu anlam›yla sak›nma ilkesi önceden
önleme ilkesinin de¤iflik ya geliflmifl bir biçimi olarak da yorumlanabilir. 

g. Sürdürülebilir Kalk›nma ‹lkesi: 
Ça¤dafl çevre koruma yaklafl›m›n›n temel bileflenlerinden birisi olarak kabul

edilen ve ülkemizin taraf oldu¤u bir çok uluslararas› belgede yer alan bu ilke, ge-
lecek kuflaklar› da düflünerek kalk›nma politikalar›n›n oluflturulmas›n› ve uygulan-
mas›n› öngören bir anlay›fl› ifade eder (TBMM Çevre Komisyonu Raporu,
13.04.2005). 

ÇEVRE POL‹T‹KALARININ B‹Ç‹M‹ VE ARAÇLARI
Çevre politikalar›n›n hangi biçimlerde oluflturulabilece¤ini ortaya koyduktan sonra
bu politikalar›n hangi araçlarla uygulamaya sokulabilece¤ini ele alarak aç›klayal›m.

Çevre Politikalar›n›n Biçimi
Çevre politikalar›, önleyici ya da onar›mc› bir yöntemle biçimlendirilebilir. fiimdi
bu yöntemleri ayr› bafll›klar alt›nda, örneklendirerek ele alal›m. 

Önleyici Yöntem
Çevreye zarar vermeden üretim yap›lmas›n› ve gelecekteki geliflmelerin de dikka-
te al›nmas›n› amaçlayan bir politika seçene¤idir. Bu seçenekte, üretim için önce-
likle çevresel etki de¤erlendirmesi yap›lmakta ve ancak sonras›nda üretime karar
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verilmektedir (Akdur, 2005, s:38). Yenilenemeyen do¤al kaynaklar›n tükenmesini
önlemek için üretim birimi bafl›na kaynak kullan›m miktar›n› azaltan teknolojiler
kullanmak, kaynak kullan›m›nda tasarrufa gitmek amac›yla nihai mallar›n geri dö-
nüflüm oran›n› art›rmak, kaynaklar›n uygun ikamelerini gelifltirmek ve do¤al kay-
naklar›n girdi olarak kullan›ld›¤› mallar›n üretimini ve tüketimini azaltmak, benzer
flekillerde yenilenebilir kaynaklar›n afl›r› kullan›m›n› önlemek de bu politika çerçe-
vesinde sorunun çözümüne katk›da bulunabilecek uygulamalard›r. Ayr›ca, yeni-
den a¤açland›rmak, bal›k üretimine katk›da bulunmak gibi yenilenebilir kaynak
stoklar›n›n artt›r›lmas› ile ekolojik sistemi destekleyen uygulamalarda (Da¤demir,
2003, s:137) bu yöntem kapsam›nda de¤erlendirilebilir. 

Onar›mc› Yöntem
Çevresel sorunlar ortaya ç›kt›ktan sonra, olumsuz etkilerin giderilmesini amaçlayan
politika seçene¤idir. Asit ya¤murlar›n›n olumsuz etkilerini gidermek amac›yla or-
manlar›n ve göllerin kireçlenmesi gibi önlemler (Da¤demir, 2003, s:138) onar›mc›
yöntem içinde de¤erlendirilebilir. Bu yöntemde, kirleten öder ilkesine uygun ola-
rak, çevrenin eski haline getirilmesi için gereken masraflar kirletenden al›nmakta ya
da kirletene tazminat ödetilmektedir (Akdur, 2005, s:38). Ancak, onar›mc› yöntem,
çevre politikas›n›n temel ilkelerinden birisi olarak irdelenen “önceden önleme ilke-
si” nin sonucu olarak birincil politika seçene¤i olarak görülemez. Efl deyiflle, önce-
likle önleyici yönteme uygun olarak politikalar üretilmeli ve uygulanmal› buna ra¤-
men çevresel sorunlar ortaya ç›km›fl ise onar›mc› yöntem de¤erlendirilmelidir.

Çevre Politikalar›n›n Araçlar›
Çevre politikalar›, do¤rudan veya dolayl› bir biçimde üretim maliyetini yükseltir ve
pazara sunulan mal ve hizmetlerin sat›fl fiyatlar›n› etkileyerek, uluslararas› pazar-
larda iflletmeler ve do¤al olarak da temsil ettikleri ülkeler aras›nda rekabet eflitsiz-
li¤ine yol açar. Bu nedenle çevre politikalar›n›n gerek ulusal, gerekse küresel dü-
zeyde gönüllü uygulamalara genellikle dönüflemedi¤i görülmektedir. Ancak çevre
sorunlar›n›n giderek artmas› ve küresel bir hal almas› ile birlikte, geçmiflte çevre
politikalar›n›n gereklili¤i üzerinde yürütülen tart›flmalar, günümüzde yerini çevre
politikas›n›n nas›l oluflturulmas› ve hangi araçlarla uygulanmas› gerekti¤i konusun-
da sürdürülen tart›flmalara b›rakm›fl ve çevrenin korunmas› amac›yla çeflitli çevre
politikas› araçlar› gelifltirilmifl, ulusal ve uluslararas› politikalar›n zorlay›c›l›¤› alt›n-
da uygulama olana¤› bulabilmifltir (Da¤demir, 2003, s:2). 

Yasal Düzenlemeler
Çevresel sorunlar›n oluflmas›n› önlemek, bunun baflar›lamamas› durumunda ise
olumsuz etkilerin giderilmesini sa¤lamak amac›yla kullan›lan en temel çevre poli-
tikas› arac›, flüphesiz ki yasal düzenlemelerdir. Bu amaçla ç›kar›lan kanun, tüzük
ve yönetmelikler arac›l›¤› ile yasaklamalar getirilerek ya da düzenlemeler yap›larak
çevrenin korunulmas›na çal›fl›l›r (Akdur, 2005, s:39). 

At›k madde ve emisyon üretiminden kaç›nmak amac›yla belirli maddelerin üre-
timinin yasaklanmas› ya da baz› kimyasallar›n kullan›lmas›n› ve do¤al ortamlara b›-
rak›lmas›n› yasaklayan bir mevzuat oluflturulmas› en s›k baflvurulan çevre koruma
yöntemidir (Akdur, 2005, s:39). Örne¤in zararl› böcekleri yok etmede y›llarca kul-
lan›lan DDT adl› tar›m ilac›, olumsuz etkileri kullan›ld›¤› yerlerden çok uzak böl-
gelerde keflfedilince ve ayn› amac› gerçeklefltirmek için baflka tar›m ilaçlar› bulu-
nunca pek çok ülkede yasaklanm›flt›r (Turgut, 2001, s:401). 
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Yasal düzenlemelerle, üretim sürecine, ürünlerin ya da hammaddelerin sakla-
ma koflullar›na, üretimde kullan›lacak teknolojiye iliflkin standartlar oluflturulabilir,
çevreye b›rak›lacak kirleticilere belirli s›n›rlar konulabilir (Da¤demir, 2003, s:184)
ya da faaliyet sonras›nda ortaya ç›kan ürünün, örne¤in üretilen bir deterjan›n çev-
re aç›s›ndan belirli standartlara uymas› zorunlulu¤u getirilebilir (Akdur, 2005, s:40). 

Bu standartlar›n oluflturulmas› için devlet, bafllang›çta çevre kalitesi hedefi be-
lirlemeli (Da¤demir, 2003, s:183) ard›ndan da çevre kalitesini korumak amac›yla
al›c› ortamlar›n standart de¤erini etkileyen kirleticileri takip ederek s›n›r de¤erlerin
afl›l›p afl›lmad›¤›n› denetlemelidir (Da¤demir, 2003, s:184). Böylece üretim süreci
yeniden düzenlenerek, daha az at›kl›, daha az zararl›, enerji ve kaynak tasarrufu
sa¤layan teknoloji ve üretim yöntemleri yerlefltirilebilir (Akdur, 2005, s:39). 

Ayr›ca, teknoloji standartlar› belirlenerek, kirletici etkileri olan faaliyetlerde, be-
lirli bir ekipman veya tekni¤in kullan›lmas› zorunlulu¤u getirilebilir. Motorlu tafl›t-
lar›n havay› kirletmelerini önlemek için katalitik konvertör tak›larak üretilmifl ol-
mas› flart› veya karbondioksit emisyonlar›n› azaltmak amac›yla elektrik santralle-
rinde baca gaz› ayr›flt›rma sistemleri kullan›lmas› zorunlulu¤u getirilmesi, teknolo-
ji standartlar›na örnek olarak gösterilebilir (Da¤demir, 2003, s:185). 

Yine yasal düzenlemeler ile, belirli alanlarda faaliyette bulunacak kifli ve ku-
rumlara yetkili idareye baflvurarak ruhsat alma yükümlülü¤ü getirilerek, idarenin
faaliyeti denetlemesi kolaylaflt›rabilir, faaliyette bulunan kifli ve kurumlar›n ise be-
lirli kurallara uygulamas› sa¤lanabilir (Akdur, 2005, s:39). Bu aflamada, gerçeklefl-
tirmeyi plânlad›klar› faaliyetleri sonucu çevre sorunlar›na yol açabilecek kurum,
kurulufl ve iflletmelere Çevresel Etki De¤erlendirmesi Raporu haz›rlama yükümlü-
lü¤ü getirilebilir. Bu raporda gerçeklefltirilmesi plânlanan projenin çevre üzerinde
olas› olumlu ve olumsuz etkileri belirlenir, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi
ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için al›nacak önlemler
s›ralan›r, seçilen yer ile teknoloji alternatifleri belirlenerek de¤erlendirilir (Çevre
Kanunu m.2) ve ancak yetkili kamu otoritesinin rapor sonucunu de¤erlendirerek
olumlu bulmas› flart› ile projeye onay, izin, teflvik, yap› ve kullan›m ruhsat› verilir
(Çevre Kanunu m.10). 

Yasal düzenlemeler ile etiketlemede de standartlar gelifltirilebilir. Üretimi s›ras›n-
da kullan›lan girdileri, tüketilmesi sonras›nda ise at›klar› çevreye zarar vermeyen,
kullan›lan ambalaj malzemesi çevrede zararl› etkiler yaratmayan veya baflka bir ürü-
nün girdisi olarak kullan›labilen ürünlerin farkl›l›¤› “çevre dostu ürün” etiketi ile
vurgulanabilir ve piyasada bu ürün için bir rekabet avantaj› yarat›labilir. Örne¤in
Avrupa Birli¤i, üretim aflamas›ndan yok olma aflamas›na kadar çevre üzerindeki her
türlü zararl› etkisi azalt›lm›fl ürünü çevre dostu ürün etiketi ile ödüllendirmektedir
(Da¤demir, 2003, s:184-185). Benzer flekilde, zehirli, yan›c›, patlay›c›, nükleer at›k
gibi zehirli veya çevre kirlili¤ine neden olan maddelerde, içeri¤i gösteren bir etiket-
leme sistemi yasal bir yükümlülük haline getirilebilir (Akdur, 2005, s:40) ve bu
ürünlerin saklanmas›, tafl›nmas› ve imhas›na iliflkin standartlar gelifltirilebilir.

Son olarak, yasal düzenlemelerin etkin olarak uygulanmas›n›n ancak güçlü bir
denetim sisteminin kurulmas› ile mümkün olabilece¤i belirtilmelidir (Akdur, 2005,
s:39; Turgut, 2001, s:656-659). Çünkü yasal düzenlemeler nedeniyle, do¤rudan
üretime yönelik olmayan bir maliyetin ortaya ç›kmas› muhtemeldir ve bu maliyet-
ten kaç›narak piyasada rekabet avantaj› sa¤lamak isteyen iflletmeler olabilir (Da¤-
demir, 2003, s:183). Bu nedenle güçlü bir denetim sistemi kurulmal›, yasal düzen-
lemelere uymayan kifli ya da kurulufllara para cezas›, iflyeri kapatma cezas›, gere-
kiyor ise hapis gibi güçlü yapt›r›mlar uygulanmal›d›r (Akdur, 2005, s:39; Da¤demir,
2003, s:183).
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Mali Düzenlemeler
Vergiler ve harçlar da birer çevre koruma arac› olarak kullan›labilir. Çevresel etki
de¤erlendirmesi gibi idari hizmetlerden ya da kirletici emisyonlar› bulunan ifllet-
melerden harç al›nmas›, uçaklardan gürültü harc› al›nmas› yan› s›ra akaryak›t tüke-
tim vergisi, çevre temizlik vergisi gibi uygulamalar ile bir yandan idarenin çevre
kirlili¤ini giderme çal›flmalar›na kaynak yarat›lmakta di¤er yandan çevre kirlili¤ine
neden olan ürünlerin maliyetleri yükseltilerek daha az tüketilmeleri sa¤lanmakta-
d›r (Akdur, 2005, s:40-41).

Çevre vergilerinin genel olarak ürün veya emisyon üzerinden al›nd›¤› görül-
mektedir. Ürün temelinde vergiler, üretim ve tüketim sürecinde çevre için zararl›
etkiler do¤uran veya ambalajlar› at›k maddelere dönüflen ürünler için al›nmaktad›r
(Da¤demir, 2003, s:175). Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerde, naylon pofletler ya da
benzeri geri dönüflümü mümkün olmayan ambalajlar›n piyasa fiyat›na yans›t›lan
vergiler bu grupta de¤erlendirilebilir (Da¤demir, 2003, s:175). 

Emisyon temelinde vergiler ise, her türlü emisyonlar›yla havay›, suyu veya top-
ra¤› kirletenler ile gürültü kirlili¤ine neden olanlardan, emisyonun türü ve miktar›-
na göre al›n›rlar. Danimarka’da at›k vergisi, Almanya’da at›k su vergisi gibi uygu-
lamalar›n emisyonlar›n azalt›lmas›nda büyük bir yarar ve kirlili¤i önlemeye yöne-
lik yat›r›mlarda önemli art›fllar sa¤lad›¤› görülmüfltür (Da¤demir, 2003, s:175). 

Mali düzenlemeler kapsam›nda teflvikler ve mali yard›mlar›n da bir çevre koru-
ma arac› olarak kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu çerçevede, çevre dostu üretim yön-
temlerinin benimsenilerek teflvik edilmesi amac›yla, uygun teknolojiyi kullanan
üreticilere, genel bütçe olanaklar›ndan ya da bu amaca ayr›lm›fl özel bir fondan
mali yard›m yap›labilir ya da vergi ba¤›fl›kl›klar› ve indirimleri gibi dolayl› teflvikler
sa¤lan›labilir (Akdur, 2005, s:40; ‹nançl›, 1996, s:35; Da¤demir, 2003, s:176). Örne-
¤in, kimyasal gübre, hormon ve böcek ilaçlar›n›n büyük miktarlarda kullan›m›na
dayal› tar›msal üretim yöntemlerini de¤ifltirmek üzere, organik tar›m yapan üretici-
ler desteklenebilir (Hoff-McNutt, 2000, s:466-467). 

Di¤er taraftan araflt›rma-gelifltirme harcamalar› ile e¤itim ve dan›flmanl›k hiz-
metleri için de mali yard›mlar yap›labilir (Da¤demir, 2003, s:178). Örne¤in, enerji
üretiminde fosil yak›tlar›n kullan›m›ndan vazgeçilmesini sa¤layacak alternatif ener-
ji kaynaklar›n›n gelifltirilmesi amac›yla yap›lacak mali yard›mlar ile önemli bir kir-
letici kayna¤›n›n ortadan kald›r›lmas› mümkün olabilecektir (Da¤demir, 2003,
s:138). 

Çevrenin korunmas› amac›yla kullan›lan mali düzenlemelerin bir di¤er örne¤i
de zorunlu depozito uygulamas›d›r. Bu uygulamada, çevreyi kirletme potansiyeli
olan ürünler için, üretici, ithalatç› veya pazarlay›c› tüm firmalar aralar›nda anlafla-
rak zorunlu bir depozito ücreti belirlemektedir. Baflka bir ifade ile, çevreyi kirlet-
me potansiyeli olan bu ürünü sat›n alanlardan, kullan›m sonras› ürünün kendisini
veya teneke kutu, cam flifle gibi ambalaj›n› geri dönüfltürülmek veya çevreye zarar
vermeyecek bir biçimde yok edilmek üzere, daha önceden belirlenmifl bir yere
teslim edildi¤inde geri ödenilmek üzere ek bir ücret-depozito ücreti al›nmaktad›r.
Zorunlu depozito ücreti ile çevreye zarar verebilecek maddelerin uygun yöntem-
lerle ortadan kald›r›lmas› veya yeniden kullan›labilir maddelerin üretim sürecine
tekrar dahil edilmesi yoluyla çevresel kaynaklar üzerindeki afl›r› tüketim bask›s›n›n
hafifletilmesi sa¤lan›labilir. Örne¤in, Danimarka’da yeniden doldurulabilen fliflele-
re ödenen yüksek depozito ücretleri, yüzde 98-99 oran›nda iade sa¤layarak bir fli-
flenin birçok kez yeniden kullan›labilece¤ini göstermifltir. Kullan›lm›fl pil veya plas-
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tik maddeler ile tar›m ilaçlar› gibi zehirli maddelerin ambalajlar›n›n olumsuz etki-
lerinden korunmak üzere, kapsam› geniflletilen zorunlu depozito uygulamas›, tü-
keticilerin gönüllü olarak at›k biriktirme ve ayr›flt›r›larak yeniden kullan›lmak üze-
re iade etmesi yönteminden çok daha olumlu sonuçlar vermifl ve çevrenin korun-
mas›na büyük katk› sa¤lam›flt›r. Bu sistemde, depozito ücreti ödenmesine ra¤men
çevreye b›rak›lan at›klar ise bunlar› toplayarak geçimini sa¤layan kifliler taraf›ndan
sisteme tekrar kazand›r›labilmektedir (Da¤demir, 2003, s:178-179). 

ABD ve AB ülkelerinde yasal ve mali düzenlemeleri tamamlay›c› bir sistem ola-
rak uygulanmakta olan kirletme/at›k hakk› ticareti ise, çevrenin korunmas› ama-
c›yla kullan›lan oldukça farkl› bir yöntem olarak karfl›m›za ç›kar. Bu yöntemde,
merkezi veya yerel yönetimler taraf›ndan kirlili¤e yol açan maddelerden her biri ya
da herhangi biri için belirli bir co¤rafi alan dahilinde, ortam›n kendini yenileyebil-
me kapasitesi de dikkate al›narak maksimum emisyon s›n›r› belirlenir ve bu s›n›r
çerçevesinde belirlenen kirletme/at›k haklar›, belirlenen co¤rafi alan içerisinde fa-
aliyette bulunan tüm firmalar aras›nda da¤›t›l›r. Kirletme/at›k hakk› sertifikalar› ile
belirli bir zaman diliminde çevreye b›rak›lmas›na izin verilen emisyon miktarlar›
düzenli olarak ölçülür ve zorunlu olarak kay›t alt›na al›n›rken, kirletme/at›k hakk›-
n›n firmalar aras›nda al›n›p sat›lmas›na olanak veren sertifikalar da birer menkul
varl›¤a dönüfltürülür. Böylece belirlenen co¤rafi alanda yer alan firmalar ya kirlet-
me/at›k hakk› sertifikalar›n›n piyasada oluflan fiyat›n› ödeyecek ya da daha düflük
emisyon miktarlar›nda üretim yapabilmek üzere gerekli teknolojilere yat›r›m yap-
mak durumunda kalacakt›r. Efl deyiflle üretiminde izin verilen emisyon miktar›n›n
üzerinde bir emisyon ortaya ç›karan firma yaratt›¤› ek kirletmenin bedelini, çevre
dostu teknolojiler kullanarak kirletme/at›k hakk›ndan tasarruf eden firmaya ödeye-
cek ya da kendisi de çevre dostu üretim teknolojilerine yat›r›m yapmak durumun-
da kalacakt›r (Da¤demir, 2003, s:180-181). 

Çevrenin korunmas› do¤rultusunda yukar›da s›ralanan araçlar›n yan› s›ra bu
araçlar›n etkinli¤ini artt›rmak üzere destekleyici nitelikte bir tak›m araçlara da bafl-
vurulabilir. Örne¤in, nüfus planlamas› yoluyla çevresel kaynaklara duyulan gerek-
sinim s›n›rland›r›labilir (Da¤demir, 2003, s:137) ya da tedavi hizmetlerini finanse
etmeye odaklanm›fl sa¤l›k politikalar›, halk sa¤l›¤› ve e¤itimi hizmetlerine yönlen-
dirilebilir (Hoff-McNutt, 2000, s:465). Ayr›ca, azgeliflmifl ülkelerin çevrenin korun-
mas›na daha fazla kaynak ay›rmalar›n› sa¤lamak ve bu ülkelerde, do¤al kaynakla-
r›n afl›r› tüketilmesini engellenmek için d›fl yard›m ve d›fl borç azalt›m politikalar›
desteklenebilir (Da¤demir, 2003, s:197). 

‹skan planlamas› aç›s›ndan, yap›m›nda ve bak›m›nda daha az enerji, daha az
malzeme gerektiren halk tipi konutlar›n üretimi teflvik edilebilir, yenilenebilir infla-
at malzemelerinin kullan›m› desteklenebilir (Hoff-McNutt, 2000, s:467-468). Kent-
sel alandaki büyük bahçeli müstakil konutlarda ise, sebze-meyve yetifltirilmesi tefl-
vik edilebilir. Böylece bir yandan sa¤l›kl› g›dalar üretilirken di¤er yandan, çevresel
duyarl›l›k artt›r›labilir, sa¤l›kl› egzersiz yapma olana¤› sa¤lan›labilir, kentsel alan-
daki zarar görmüfl topraklar›n güçlendirilmesine yard›mc› olunabilir. Yerel yöne-
timlerde bu çal›flmaya tohum temin ederek veya bahç›vanl›k e¤itimi vererek des-
tek olabilir (Hoff-McNutt, 2000, s:467).

Son olarak toplum bilinçlendirilerek tüketicilerin çevreye duyarl› tüketim ka-
l›plar›na sahip olmas› sa¤lan›labilir. Ayr›ca çevreye duyarl› bireyler örgütlenebilir
ve bu örgütler arac›l›¤› ile yönetime kat›labilir (Akdur, 2005, s:41-42). Çünkü çev-
renin gerçek anlamda korunmas› ancak tüm vatandafllar›n katk› ve kat›l›m› ile
olanakl›d›r.
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Çevreye duyarl› tüketim kal›plar›na örnek olarak sanayi mallar› yerine el ürünü dokuma-
lar› kullanmak, ev ürünü g›dalarla beslenmek, özel araç yerine bisiklet ya da toplu tafl›ma
araçlar›n› tercih etmek gösterilebilir. 

ÇEVRE POL‹T‹KALARININ ULUSLARARASI
KAYNAKLARI
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar, kirlili¤i bir semtle, bir kentle ya da bir bölgeyle
s›n›rl› tutmak mümkünken, bugün bir ülke ya da bir k›ta ile bile s›n›rl› tutmak
mümkün de¤ildir. Bu anlamda çevre sorunlar› küreseldir ve insanl›¤›n bugünkü ve
gelecekteki yaflam temellerini tehdit etti¤i sürece de küresel olma özelli¤ini hiç
kuflkusuz koruyacakt›r. Çevre de¤erlerinin insanl›¤›n ortak mal› oldu¤u düflüncesi
de buna eklenirse, hiç bir ülke çevre sorunlar›n›n kendi s›n›rlar› içinde kald›¤›n› ve
di¤er ülkeleri etkilemedi¤ini savunamaz. Ayn› biçimde, dünyan›n bir baflka ucun-
da da olsa ortaya ç›kan kimi çevre sorunlar›ndan kendisini uzak tutu¤unu ya tuta-
bilece¤ini kan›tlayamaz. ‹klimde görülen de¤iflim, ozon tabakas›ndaki incelme,
asit ya¤murlar›, zehirli hava ve sular, azalan ya da yok olan hayvan ve bitki türle-
ri, tüm yeryüzünü do¤rudan ya da dolayl› olarak, ama mutlaka etkilemektedir. Bu
durum karfl›s›nda ülkeler s›n›rlar›n› bu tehlikelere kapatt›klar›na inanarak, çevre ile
ilgili sorunlar› görmezlikten gelemez. 

Dahas›, nitelik ve niceli¤i farkl› olsa da her ülke yukar›da k›saca s›ralanan kü-
resel çevre sorunlar›nda az ya da çok pay sahibidir. Örne¤in geliflmifl ülkeler mil-
yonlarca otomobil, kamyon ya da sanayi tesisi ile havay› kirletirken ve bu kirlilik
iklim de¤iflikliklerinin nedeni olarak gösterilen sera etkisine yol açarken (Kaplan,
1999, s:3), Çin artan otomobil talebi, h›zla büyüyen ekonomisi ve çok büyük mik-
tarlara ulaflan sera gaz› emisyonlar› ile yaratt›¤› çevre sorunlar›n› dünya gündemi-
ne tafl›maktad›r (Zhao, 2005, s:58). 

Bu nedenle de günümüzde çevre koruma konusunda temel sorumlulu¤a sahip
aktörler konumunda bulunan devletlerin siyasal, toplumsal ve ekonomik farkl›l›k-
lar›n› bir yana b›rak›larak uluslararas› iflbirli¤ine yönelmeleri ve ortak çabalara sa-
mimiyetle kat›lmalar› beklenir. Bu iflbirli¤inin ise, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve dayan›fl-
ma ilkelerine dayal› olarak biçimlenmesi ve ifllerlik kazanmas› gerekir. Çevre so-
runlar›n›n yaratt›¤› karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ve dayan›flma anlay›fl›, çevre ile ilgili ulus-
lararas› politikalara yeni bir anlam ve boyut getirmekle kalmam›fl, ekonomik ve si-
yasal iliflkilerin de önemli belirleyicileri olmufltur (Kaplan, 1999, s:8).

Ancak; çevre sorunlar›na yol açan nedenlerin çeflitlili¤i, sorunun ekonomik, si-
yasal, toplumsal ve kültürel boyutlar› ile birlikte irdelenecek olursa, bu ba¤lamda
baflvurulacak önlemler, izlenecek politikalar ve ifllerlik kazand›r›lacak uygulamalar
do¤rultusunda anlaflmazl›klarla karfl›lafl›laca¤› da tahmin edilebilir. Bu anlaflmaz-
l›klar konu ile ilgili uzlaflma alanlar›n› daralt›r ve çevre sorunlar› ile bafla ç›kabil-
meyi güçlefltirir. Ülkelerin yönetim biçimleri, toplumsal yap›lar›, geliflmifllik düzey-
leri ve ekonomik sistemleri aras›ndaki farkl›l›klar, çevrenin korunmas›na yönelik
uluslararas› normlar›n oluflturulup, bunlar›n uygulanabilmesini büyük ölçüde en-
geller. Ayr›ca, uluslararas› çevre kurulufllar›n›n örgütlenme eksiklikleri ve finans-
man güçlükleri de, uluslararas› çevre politikalar›n›n baflar› ya da baflar›s›zl›klar›n-
da belirleyici olmaktad›r (Kaplan, 1999, s:12).

E¤er dünyay› yaflanabilir k›lmak ve gelecek kuflaklara da yaflama flans› tan›mak
düflüncesinde birlefliliyorsa, her ülkenin kendi pay›na düflen sorumlulu¤u yerine
getirme bilinciyle uluslararas› iflbirli¤ine yönelerek bu güçlüklerin afl›labilmesi
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do¤rultusunda samimiyet ve özveriyle çaba göstermesi gerekir (Kaplan, 1999, s:12-
13). Ancak unutulmamal›d›r ki, çevrenin korunmas› üzerinde anlaflmaya varmak
yeterli de¤ildir. As›l önemli olan, anlaflmaya imza koyan ülkelerin bu anlaflmalar›n
gere¤ini yerine getirip getirmediklerini saptayan veri toplama ve denetleme meka-
nizmalar›n› kurmas›, bu mekanizmalar›n etkili bir flekilde uygulama olanaklar›n›n
haz›rlanmas›d›r (Erdo¤an-Ejder, 1997, s:147). 

Çevre, günümüzde çeflitli amaçlarla kurulmufl uluslararas› kurulufllar›n çal›flma
konular› aras›nda yer al›r. Bu kurulufllar›n kabul etti¤i baz› belgelerde yer alan il-
keler ve normlar, ulusal politikalara büyük ölçüde yön ve biçim vererek bu ba¤-
lamda bir kaynak oluflturur. Bu kurulufllar› ve bu kurulufllar›n çevreye iliflkin çal›fl-
malar›n› ayr› bafll›klar alt›nda ele alarak aç›klayal›m. 

Birleflmifl Milletler
Geliflmifl ülkelerin kamuoyu çevre konusu ile 1960’l› y›llarda ilgilenmeye bafllam›fl-
t›r. 1970’li y›llarda ise bu duyarl›l›¤›n özellikle gençler aras›nda güçlü bir bilince dö-
nüfltü¤ü ve yönetimler üzerinde bir bask› gücü oluflturdu¤u gözlenir. BM taraf›n-
dan 1972 y›l›nda Stockholm’de düzenlenen Birinci Çevre Konferans›, böyle bir or-
tamda çevre politikalar› ba¤lam›nda at›lan ilk uluslararas› ad›m olmufltur (Kaplan,
1999, s:9). Bu Konferansa Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u 113 ülke kat›lm›fl-
t›r (Ertafl, 1997, s:26; Kelefl-Hamamc›, 1998, s:177; Birnie-Boyle, 2002, s:38). Konfe-
rans›n amaçlar›, sanayileflmenin yaratt›¤› kirlili¤i s›n›rland›rmak, önlenmesi do¤rul-
tusunda iflbirli¤i yapmak, sanayi at›klar›n›n tehdit etti¤i ekolojik sistemi korumak
ve en az bunlar kadar önemli olan kaynak yönetimi için programlar oluflturmak
olarak belirlenmiflti. Ancak konferans›n yap›lmas› konusunda geliflmifl ülkelerden
gelen talebin örtülü bir baflka hedefi de, ulusal düzeyde ald›klar› çevre koruma ön-
lemlerinin üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerine yans›yarak, uluslararas› reka-
bet flanslar›n› olumsuz etkilemesinin önüne geçmekti (Kaplan, 1999, s:9).

Konferans sonunda yay›nlanan bildirgede (Stockholm Bildirgesi); insan-çevre
iliflkilerine, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine, ülkelerin eko-
nomik geliflme sorunlar›na, yaflam koflular›n›n gelifltirilmesine, uluslararas› örgütle-
re ve hukuka de¤inilmifl ve özellikle uluslararas› iflbirli¤i ve dayan›flma gere¤inin
alt› çizilmifltir (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:177). Ayr›ca, “sürdürülebilir kalk›nma” kav-
ram› aç›k olarak kullan›lmamakla birlikte kavram›n ana temas›n› oluflturan ekono-
mi ve çevre iliflkisine ilk olarak de¤inilmesi (Kennett-Oakley, 2001, s:105) ve
BM’nin çevre ile do¤rudan ilgili uzmanl›k kuruluflu olan Birleflmifl Milletler Çevre
Program›’n›n (UNEP) kurulmas› Stockholm Konferans›’n›n belki de en baflar›l› so-
nuçlar› olmufltur (Akdur, 2005, s:42; Birnie-Boyle, 2002, s:39). 

Stockholm Bildirgesi, hukuki aç›dan ba¤lay›c› olmamakla birlikte çevre politikalar› üze-
rinde etkili olmufl ve Bildirgede belirlenen baz› ilkeler k›sa bir sürede ulusal düzeydeki
hukuki metinlere ve bir çok uluslararas› sözleflmeye yans›t›lm›flt›r. 

‹lk çevre konferans›n›n ard›ndan geçen on y›l içinde, benimsenilen ilkelere ifl-
lerlik kazand›r›lamamas› ve bu ba¤lamda uluslararas› bir iflbirli¤inin kurulamama-
s› üzerine, Yine BM taraf›ndan 1982 y›l›nda Nairobi’de ikinci bir konferans düzen-
lenmifltir. ‹kinci Çevre Konferans›’nda, Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP)
ve di¤er uluslararas› örgütler baflar›s›z bulunarak ciddi biçimde elefltirilmifl; bu ör-
gütlerin politikalar›na ve çal›flmalar›na yön verecek uluslararas› bir hedefin geliflti-
rilmesi gere¤i vurgulanm›flt›r (Kaplan, 1999, s:9). 
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Üçüncü Çevre Konferans› 1992 y›l›nda Rio de Janerio’da toplanm›flt›r. Bu Kon-
ferans BM Genel Kurulu’nun 1983’de ald›¤› bir kararla kurulan ve Norveç Baflba-
kan› G. Harlem Brundtland baflkanl›¤›ndaki BM Dünya ve Çevre Kalk›nma Komis-
yonu’nun haz›rlad›¤› (Erdo¤an-Ejder, 1997, s:145-146; Ortak Gelece¤imiz, 1990,
s:10) ve 1987 y›l›nda yay›nlanan, Brundtland Raporu olarak da an›lan (Kennett-
Oakley, 2001, s:105; Birnie-Boyle, 2002, s:41) Ortak Gelece¤imiz adl› Rapor’un ya-
ratt›¤› yank›lar›n ve yepyeni bir gündemin ertesinde düzenlenmifltir. 1972’de Stock-
holm’deki ilk Konferansa yaln›zca Olof Palme ve Indra Gandhi, hükümet ve dev-
let baflkanlar› olarak kat›l›rken, Rio Konferans› hükümet ve devlet baflkanlar› dü-
zeyinde gerçeklefltirilmifltir. Ancak kat›l›mc›lar› bununla da s›n›rl› de¤ildir. Bilim in-
sanlar›, sanayiciler, sendika temsilcileri, e¤itim, kültür hatta önde gelen din adam-
lar›, kad›n ve gençlik örgütlerinin temsilcileri de bu Konferansta yer alm›flt›r. Bu
denli genifl bir kat›l›mc› yelpazesi, ayn› zamanda çevre sorunlar›n›n çok boyutlu-
lu¤unun ve bu sorunlar›n çözümü için disiplinler aras› iflbirli¤inin gereklili¤inin ka-
bul edildi¤ini de ortaya koymaktad›r (Kaplan, 1999, s:10). 

Konferans›n en önemli özelli¤i, çevre ve ekonomik geliflme aras›ndaki s›k› ilifl-
kinin art›k tart›flmas›z bir biçimde kabul edilmesi, var olan ve ortaya ç›kmas› olas›
küresel tehlikelerin giderilmesi için çevre koruma çabalar› ile ekonomik geliflme
çabalar› aras›nda mutlak bir uyum sa¤lanmas›n›n gerekli oldu¤u konusunda görüfl
birli¤ine var›lmas›d›r (Kaplan, 1999, s:10).

Rio Konferans›’nda tart›flmaya aç›lan konular “Gündem 21” olarak sunulmufltur.
Gündem 21, 1990’l› y›llardan bafllayarak 2000’li y›llar boyunca çevre ve ekonomi-
yi etkileyen tüm alanlara hükümetlerin, kalk›nma örgütlerinin, Birleflmifl Milletler
kurulufllar›n›n ve ba¤›ms›z kesimlerin yapmas› gereken etkinlikleri tan›mlayan bir
eylem plan›d›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:182) ve 1992 y›l›ndan bu yana, yaklafl›k
135 ülkedeki binlerce kentte uygulanmaktad›r. Gündem 21’in dünya ölçe¤indeki
koordinatör kuruluflu olan Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› ise aralar›nda
Türkiye’nin de bulundu¤u 85 ülkede, Yerel Gündem 21 süreçlerini desteklemek-
tedir. Gündem 21’in yan› s›ra Rio’da imzalanan bir baflka politika belgesi de “Yer-
yüzü fiart›”d›r. Uluslararas› antlaflmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, her hangi bir hukuki
ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤› halde, olas› s›n›r ötesi kirliliklerden etkilenecek ülkelerin he-
men uyar›lmas›n›, uluslararas› dayan›flmay›, çevre ve geliflme konusunda devletle-
rin haklar›n› ve yükümlülüklerini vurgulamas› aç›s›ndan önemli bir belgedir (Kap-
lan, 1999, s:11). Ayr›ca bu belgeler çeflitli alanlarda yap›lacak ikili veya çok tarafl›
antlaflmalar için zemin haz›rlam›fl ve ülkeler aç›s›ndan en az›ndan ahlaki yükümlü-
lükler getirmifltir (Ertafl, 1997, s:29). 

Bunun yan› s›ra, Biyolojik Çeflitlili¤i Koruma Sözleflmesi, ‹klimi Koruma Söz-
leflmesi gibi, Konferansa kat›lan ve bu Sözleflmelere taraf olan ülkeler aç›s›ndan
ba¤lay›c› nitelik tafl›yan belgelerde Konferans’da kabul edilen belgeler aras›nda
yer almaktad›r.

Rio Zirvesi’nin uluslararas› çevre politikas›na kazand›rd›klar›n› iki bafll›k alt›nda
toplamak mümkündür.Birincisi, ulusal devlet kavram› ile uluslararas› örgütlerin
rollerinin yeniden tan›mlanmas›n› ve gözden geçirilmesini sa¤layarak çevre koru-
ma konusunda uluslararas› iflbirli¤inin baflar› koflullar›n›n belirlenmesidir. ‹kinci
nokta ise, teknolojik ilerlemenin denetim alt›nda tutulmas› gere¤i, çevreyle uyum-
lu d›fl ticaret, iklime zarar vermeyen enerji ve ulafl›m politikalar› gibi konular›n
gündeme al›nmas›d›r (Kaplan, 1999, s:11).

Son Çevre Konferans› ise, 2002 y›l›nda Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johan-
nesburg kentinde düzenlenmifltir. Konferans, dünyan›n dört bir taraf›ndan, say›la-

310 Sosyal  Pol i t ika



r› 60 bine ulaflan Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, teknokratlar, hükümet-d›fl› örgüt-
lerin yetkilileri, sanayiciler ve tüm toplum kesimlerini temsil eden gruplar› bir ara-
ya getirmifltir. 

Johannesburg’da sürdürülebilir kalk›nma önünde engel teflkil eden sorunlar ta-
n›mlanm›fl ve sürdürülebilir kalk›nman›n temel ö¤eleri olan yoksullu¤un gideril-
mesi, sa¤l›k, e¤itim, tar›m, suya eriflim ve çevre korunmas› gibi öncelikli konular-
da ileriye dönük hedefler ile çal›flma takvimi belirlenmifltir. Ayr›ca, insanl›¤›n zen-
gin ve fakir olarak derin bir uçurumla ayr›lmas› ile geliflmifl ve geliflmekte olan ül-
keler aras›ndaki fark›n giderek büyümesinin küresel refah, güvenlik ve istikrar için
tehdit oluflturdu¤u teyit edilmifl; çevresel sorunlar ele al›nm›fl; küreselleflmenin
ekonomik etkilerinin orant›s›z biçimde da¤›ld›¤› kabul edilmifl; bu küresel adalet-
sizli¤in giderilmesi gere¤inin alt› çizilmifltir. 

Zirve sonucunda liderlerce kabul edilen Bildirge’de ise, sürdürülebilir kalk›n-
maya tam ba¤›ml›l›k dile getirilmifl; bu konuda anlaflmaya var›lan taahhütler s›ra-
lanm›fl ve ortak ad›mlar atma yolundaki kararl›l›k tekrarlanm›flt›r. 

Birleflmifl Milletler ayr›ca kendisine ba¤l› uzmanl›k kurulufllar› arac›l›¤›yla da
çevre konusuna önemli uluslararas› etkinlikler düzenlemektedir. Örne¤in Birlefl-
mifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1970 y›l›nda ‹nsan ve Bi-
yosfer adl› özel araflt›rma program›n› bafllatm›flt›r (Birnie-Boyle, 2002, s:61). 1972
y›l›nda ise iki önemli uluslararas› antlaflmay› oluflturmufltur. Bunlardan birincisi su-
lak alanlar›n korunmas›na iliflkin RAMSAR (‹ran, 02.11.1972), ikincisi de kültürel ve
do¤al dünya varl›klar›n›n korunmas›na iliflkin PAR‹S (Fransa, 16.11.1972) antlafl-
malar›d›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:178). Ayr›ca UNESCO’nun ‹nsan Haklar› ve Ba-
r›fl bölümü, 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›nda gelifltirdi¤i “üçüncü kuflak insan hakla-
r›” kavram› çerçevesinde, çevre hakk›n›n geliflmesine büyük katk›da bulunmufltur
(Ertafl, 1997, s:29; Kelefl-Hamamc›, 1998, s:178) UNESCO’nun dayan›flma haklar›
olarak nitelendirdi¤i bu haklar, bir bak›ma insanl›¤›n ortak gelece¤ini güvence al-
t›na alacak ve ancak tüm uluslar›n iflbirli¤i ve yard›mlaflmas› ile gerçekleflecektir.
Silahlardan ar›nd›r›lm›fl bir dünyada yaflama hakk›, kalk›nma hakk›, dünya kaynak-
lar›ndan ve uzaydan yararlanma hakk› uluslararas› topluluk aç›s›ndan dayan›flma-
n›n temel noktalar›d›r. UNESCO’ya göre bu konularda iflbirli¤i ve yard›mlaflma da-
ha iyi bir gelece¤in de ön kofluludur. Çevre bunal›m›n› uygarl›¤›n bunal›m› olarak
alg›layan UNESCO, çevreye yönelik iflbirli¤ini, do¤an›n zorlamas› olarak kabul et-
mekte ve bunun kaç›n›lmazl›¤›n› vurgulamaktad›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:178-
179). 

Çevre hakk› ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgiler için Turgut’un (2001) Çevre Hukuku (Karfl›lafl-
t›rmal› ‹nceleme) adl› eserinden yararlanabilirsiniz. 

Birleflmifl Milletler çat›s› alt›nda çevre ile ilgili bir baflka kurulufl da Besin ve Ta-
r›m Örgütü (FAO) dur. FAO çevrenin korunmas› do¤rultusunda, özellikle ulusal
mevzuatlar›n biçimlendirilmesine yard›mc› olmaktad›r (Ertafl, 1997, s:29; Kelefl-Ha-
mamc›, s:1998, 179). 

Ancak Birleflmifl Milletlerin çevre ile do¤rudan ilgili uzmanl›k kurumu, 15 Ara-
l›k 1972 tarihinde Stockholm Konferans›’n›n hemen ard›ndan kurulan Birleflmifl
Milletler Çevre Program› (UNEP) d›r (Ertafl, 1997, s:29). UNEP ozon tabakas›n›n ko-
runmas›, iklim de¤iflikliklerini önleme, okyanus ve k›y›lar›n, ormanlar›n korunma-
s›, biyolojik çeflitlili¤in korunmas›, zehirli at›klar, sürdürülebilir kalk›nma ve ben-
zeri çevre ile ilgili pek çok konuda çok önemli çal›flmalar yapm›fl, uluslararas› ilke
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ve kurallar oluflturmufltur. UNEP bugünde çevre konusunda bilinçlendirme, arafl-
t›rma, yay›n, veri toplama ve koordinasyon konular›nda önemli görevler üstlen-
mektedir (‹rfan-Ejder, 1997, s:145). 

Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü
Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD) çevre sorunlar›yla mücadelede,
di¤er uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤i yaparak proje baz›nda çal›flmalar yürütmek-
tedir (‹lkin-‹lkin, 1991, s:11; ‹nançl›, 1996, s:41). 100’ü aflk›n uzmanl›k komitesi bu-
lunan OECD’de bu komitelerden birisi de Çevre Komitesi’dir. Ancak OECD içinde
Çevre Komitesi d›fl›nda Tar›m, Deniz Tafl›mac›l›¤›, Endüstri, Bal›kç›l›k, Enerji, Bi-
limsel ve Teknolojik Yöntemler Komiteleri de çevre konusunda çal›flmalar yap-
maktad›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:185).

Çevre sorunlar›n›n uluslararas› ve bütüncül niteli¤ini vurgulayan OECD, temel
çözümü uluslararas› iflbirli¤inin gelifliminde görmektedir (Kelefl-Hamamc›, 1998,
s:185). 

OECD Çevre Komitesi’nin görev alan›na giren konular afla¤›daki biçimde özet-
lenerek s›raland›r›labilir:

i. Çevre yönetimine iliflkin sorunlar› saptamak ve çözüm önerileri gelifltirmek,
ii. Üye ülkelerin çevre politikalar› aras›nda uyum sa¤lamak,
iii. Ulusal çevre politikalar›n›n uygulanmas›nda üye ülkeler aras›nda ortaya ç›-

kabilecek anlaflmazl›klar› gidermek,
iv. Çevre kalitesi e¤ilimlerini belirlemek,
v. Üye ülkelerce uygulanan çevre politikalar›n› izlemek ve dan›flmanl›k hizme-

ti vermek,
vi. OECD d›fl›nda da çevrenin gelifltirilmesine ve do¤al kaynak yönetimine kat-

k›da bulunabilecek çözüm yollar› aramak (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:185).
OECD öngördü¤ü çevre politikalar› ile ilgili olarak üç temel ilke benimsemifltir.

Bunlardan birincisi, ekonomik büyümenin, çevre politikalar›n›n önemsenmemesi-
nin bir gerekçesi olarak kabul edilemeyece¤i ilkesidir. Çevre sorunlar›n›n önleyici
politikalar ile, ortaya ç›kmadan önce önlenilmesi yaklafl›m› bu ilkelerden ikincisi-
dir. Benimsenilen üçüncü ilke ise, çevre sorunlar›n›n çözümünün, ekonomik bü-
yümeyi ço¤altaca¤› anlay›fl›d›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:185).

OECD, çevre sorunlar›n›n çözümünün uluslararas› iflbirli¤i ile mümkün olabile-
ce¤ini düflünmekte, üye devletlerin çevre sorunlar›na ve çözüm yollar›na iliflkin
konularda bilgi sahibi olmalar›na ve kendi politikalar›n› gelifltirmelerine yard›mc›
olmakta, çeflitli ülkelerin politikalar› aras›nda eflgüdüm sa¤lamaya çal›flmaktad›r
(Yavuz-Kelefl, 1983, s:228). 

Avrupa Birli¤i
AT ortak Pazar olarak 1957 y›l›nda kuruldu¤unda çevre sorunlar›na iliflkin hiçbir
vurgu yoktu (Watson, 2006,s:108-109). Birli¤in ekonomik politikas›n›n yaln›zca
büyüme ile s›n›rl› kalmamas›, ayn› zamanda, yaflam kalitesini iyilefltirecek giriflim-
lerle yeni bir anlam kazanmas› gere¤i ilk kez 1971 y›l›ndaki Bakanlar Konseyi’nde
dile getirilmifltir. Bu yaklafl›m, daha sonra bir Konsey bildirisinde üç ayr› bafll›k al-
t›nda ifade edilerek, yürütülecek çal›flmalar›n kapsam›n› da çizmifltir. 

Bu konular: 
i. Teknolojik geliflmelerin, ekonomik ve toplumsal faaliyetlerin çevre üzerin-

deki zararl› etkilerini olabildi¤ince gidermek,
ii. Tükenmeye bafllam›fl ya da tükenebilecek do¤al kaynaklar› korumak,
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iii. Nüfusun kentlere y›¤›lmas› ile otaya ç›kan olumsuz sonuçlar› giderecek fi-
ziksel düzenlemeleri yapmak olarak bafll›kland›r›lm›flt›r (Kelefl-Hamamc›,
1998, s:186).

1972 y›l›nda gerçeklefltirilen bir devlet ve hükümet baflkanlar› toplant›s›nda da,
çevre konusu gündeme al›narak bu konuda bir eylem program› haz›rlanmas› ça¤-
r›s›nda bulunulmufltur. Toplulu¤un ilk çevre eylem program› ise 22 Kas›m 1973 de
kabul edilmifltir. Bugüne kadar da alt› çevre eylem program› Topluluk taraf›ndan
kabul edilerek uygulamaya sokulmufltur (Kelefl-Hamamc›, 1998, s:186; Akdur,
2005, s:114-129). 

Konunun Topluluk birincil hukukuna girifli ise 1987 y›l›nda Avrupa Tek Sene-
di ile olmufltur (Akdur, 2005, s:89). Yine Avrupa Toplulu¤u’nun kurucu anlaflma-
lar› aras›nda yer alan 1992 tarihli Maastricht Antlaflmas› “sürdürülebilir kalk›nma”
kavram›n›n kullan›ld›¤› ilk resmi, hukuki belge niteli¤inde iken, 1997 tarihli Ams-
terdam Antlaflmas›, “sürdürülebilir kalk›nmay›” Avrupa Birli¤i’nin temel hedeflerin-
den birisi haline getirmifltir (Akdur, 2005, s:92-96, 151).

Avrupa Toplulu¤u’nda bugüne kadar, çevre politikas›n›n hedef ve öncelikleri-
nin belirlendi¤i ve çevre politikas›n›n hedef ve önceliklerinin belirlendi¤i ve çevre
politikas›na ifllerlik kazand›rmaya yönelik 400 civar›nda düzenleme yap›lm›flt›r.
Bunlar›n 300 kadar› tüzük, direktif ve bunlara de¤ifliklik getiren ba¤lay›c› nitelikte
düzenleme iken 100 kadar› yol gösterici ilkeler içeren ve ileride Topluluk politika-
lar›n›n temel esaslar›n› belirlemeye yönelik tavsiye veya ilke kararlar› fleklindedir
(Akdur, 2005, s:107).

Avrupa Birli¤i’nde, çevre koruma konusundaki önemli geliflmelerden biri di¤e-
ri de 1990 y›l›nda Avrupa Çevre Korumu’nun (European Environmental Acency/EE-
A) kurulmas›d›r. Özerk bir yap›da bulunan kurum Birli¤e üye olsun ya da olmas›n
tüm ülkelerin üye olabilece¤i ve çal›flmalar› tüm Avrupa’y› kapsayan, çevre ile il-
gili ba¤›ms›z, nesnel, güvenilir, karfl›laflt›rmal› bilgi üreten ve topluma sunan bir
yap›dad›r (Akdur, 2005, s:151). Kendisine üye devletlerin çevre politikas›n› izle-
yen, de¤erlendiren, çevre mevzuat›n›n uygulanmas›na iliflkin eksiklikleri belirle-
yen ve halk› bilgilendiren Kurum, 1995 y›l›ndan beri Avrupa çevresinin durumu
konusunda periyodik raporlar yay›nlamakta, baflta hava kalitesi ve do¤an›n korun-
mas› olmak üzere pek çok konuda araflt›rmalar yapmaktad›r (Akdur, 2005, s:152). 

Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi çevre konusunda öncü bir rol üstlenmifltir. Önce 1962 y›l›nda, Do-
¤an›n ve Do¤al Kaynaklar›n Korunmas› ‹çin Avrupa Uzmanlar Komitesi’ni kurmufl,
1964 y›l›nda ise Su Kirlili¤i Komitesi’ni yaflama geçirmifltir. Konsey 1970 y›l›nda ya-
y›nlad›¤› bildiride ise çevrenin korunmas›na yönelik temel ilkeleri belirlemifltir.
Günümüzde çal›flmalar›n›, yaban yaflam›, özel koruma alanlar›, ekonomi-çevre ilifl-
kisi, bitki ve hayvan varl›¤›, çevre planlama ve tarihi çevre koruma alanlar›nda yo-
¤unlaflt›rarak sürdürmekte, sürekli olarak Avrupa Devletlerini ve kamuoyunu çev-
re konusunda bilinçlendirmeye çal›flmaktad›r (Kelefl-Hamamc›, 1998, 187; Kelefl-
Ertan, 2002, s:208).

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Örgütü
1975 y›l›nda Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konferans›’nda kabul edilen Tek Senet,
çevrenin korunmas› ve gelifltirilmesi için iflbirli¤ine yer vermifl ve kurulacak ku-
rumlar›n çevreye iliflkin konularda iflbirli¤i yapabilecekleri kurallara ba¤lanm›flt›r.
Bu ilkenin Örgüt’ün daha sonra sürdürdü¤ü çal›flmalar› büyük ölçüde yönlendirdi-
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¤i görülür. 1990 y›l›nda ise Yeni Bir Avrupa ‹çin Paris fiart› ad›n› tafl›yan belgede,
ekonomik özgürlük ile sosyal adalet ve çevre sorumlulu¤u aras›nda yak›n bir ilifl-
kinin bulundu¤u vurgulanm›flt›r (Kelefl-Ertan, 2002, s:208-209).

Baflka Uluslararas› Örgütlenmeler ve Çal›flmalar
Geliflmekte olan ülkelerin çevre sorunlar›n›n çözümünde rol üstlenen bir di¤er ku-
rum da Dünya Bankas›’d›r. Banka kentsel çevrenin niteli¤inin yükseltilmesi ve do-
¤al çevrenin korunmas› için yöntemler gelifltirmekte, ekonomik yard›mlar›n› çevre
kofluluna ba¤lamaktad›r (Ertafl, 1997, s:29; Kelefl-Hamamc›, 1998, s:179).

Ayr›ca, konuya iliflkin yaklafl›m ve çal›flmalar›na yukar›daki bafll›klar alt›nda yer
verilen kurulufllar›n bir araya gelerek aralar›nda sürdürdükleri faaliyetlerden de
söz edilebilir. 

Örne¤in, Birleflmifl Milletler ve Avrupa Ekonomik Komisyonu 1990 y›l›nda Ber-
gen’de “Ortak Bir Gelecek ‹çin Eylem” ad›yla bölgesel bir konferans düzenlemifl-
tir. Konferans sonucunda “Sürekli ve Dengeli Kalk›nmaya ‹liflkin Bergen Bakanlar
Deklarasyonu” adl› bir bildirge yay›nlanm›flt›r. Belgede çevreye yönelik olarak
riskler s›raland›r›ld›ktan sonra, sürekli ve dengeli kalk›nma ekonomisi, enerji kul-
lan›m›, sanayi faaliyetleri, çevreye karfl› duyarl›l›¤›n artt›r›lmas› ve halk›n kat›l›m›
vurgulanarak, uluslararas› eflgüdüm ve iflbirli¤ine dayanan bir izleme süreci öneril-
mektedir (Kelefl-Hamamc›, s:1998, 180).

Günümüzde çevre sorunlar›n›n çözümü amac›yla yukar›da s›ralanan örgütlerin
yan› s›ra pek çok bölgesel örgütlenmeye daha rastlan›lmaktad›r. Bu örgütlenmeler-
le korunmas› amaçlanan çevresel de¤erler, kimi zaman bölgesel denizler, kimi za-
man ormanlar, kimi zamanda yüzeysel bir su havzas› olabilmektedir. 1976 y›l›nda
Barselona’da imzalanan Akdeniz’in Kirlenmeye Karfl› Korunmas› Sözleflmesi ve ek
protokollerinin oluflturdu¤u Akdeniz Eylem Plan›, Mavi Plan, Öncelikli Eylem
Program›’n›n öngördü¤ü çal›flmalar, tropikal ormanlar›n korunmas› için sürdürülen
iflbirli¤i çal›flmalar›; Tuna Nehri ve Balt›k Denizi için sürdürülen çal›flmalar bu tür
bölgesel örgütlenmelerin örnekleri olarak gösterilebilir (Kelefl-Ertan, 2002, s:209).

Çevre sorunlar›n›n çözümüne yönelik uluslararas› iflbirli¤inin ilk ad›mlar› daha çok sana-
yileflmifl ülkelerin çabalar› ile at›l›rken, çevre koruma politikalar› bu ülkelerin gerisinde
bulunan az geliflmifl ülkeler, bu iflbirli¤i çabalar›na neden uzak kalm›fllard›r. Soruyu, ço-
¤alan uluslararas› rekabet koflullar›n› da gözönünde bulundurarak yan›tlay›n›z. 

1972 y›l›nda Stockholm’de yap›lan Birleflmifl Milletler Çevre Konferans›na sadece iki ülke
hükümet ve devlet baflkanlar› düzeyinde kat›l›rken, 1992 y›l›ndaki Rio Konferans›’na he-
men hemen tüm ülkelerin en üst düzeyde kat›lmas›n›n nedeni sizce ne olabilir? 

TÜRK‹YE’DE ÇEVRE POL‹T‹KALARI
Türkiye’de çevreye iliflkin ilk yasal düzenleme, 1926 tarihinde yürürlü¤e giren Me-
deni Kanun’un 661. maddesidir. Temelde komfluluk hakk›n› düzenleyen bu mad-
de; “mülkiyet hakk›n›n kullan›m›nda komflusuna ve çevresine zarar verecek dav-
ran›fllardan kaç›nmay›” zorunlu k›lmaktad›r. Daha sonra, Köy Kanunu, Orman Ka-
nunu, Yer alt› Sular› Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, ‹mar Kanunu, Belediye Kanu-
nu, Umumi H›fs›zs›hha Kanunu, ‹l ‹daresi Kanunu baflta olmak üzere birçok ka-
nun, tüzük ve yönetmelikte çevre ile ilgili düzenlemelere yer verilmifltir (Akdur,
2005, s:182; TOBB Çevre Kurulu Raporu, 1993, s:99). 
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Türkiye’de çevre sorunlar›na
olan ilgi ve duyarl›l›k giderek
ço¤almakta, bu alanda
önemli baz› geliflmeler
kaydedilmektedir. Ancak
ülkemizde, konunun taraflar›
aras›nda üzerinde görüfl
birli¤ine var›larak
yap›land›r›lm›fl ulusal bir
çevre politikas›n›n
varoldu¤unu söyleyebilmek
güçtür.



Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›’n›n konuya yönelik çal›flmalar› ile ilgili ola-
rak Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat›: http://www.dpt.gov.tr internet sitesinden
yararlanabilirsiniz.

Görülebilece¤i gibi, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çevre sorunlar›na yönelik
yasal düzenlemeler di¤er yasalar›n içinde yer alm›flt›r (‹lkin-‹lkin, 1991, s:40; ‹nanç-
l›, 1996, s:2 ve s:47). 1961 Anayasas›’da do¤rudan çevre kavram›na yer vermemek-
le birlikte; herkesin beden ve ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› gere¤inden söz etmekte,
tabii servetler ve ormanlarla ilgili düzenlemelere yer vermektedir (Y›ld›r›m, 1997,
s:74).

Asl›nda, hava kirlili¤i, k›y›lar›m›zda ve iç sular›m›zda artan kirlilik, kaliteli tar›m
topraklar›n›n endüstri ve yerleflim alan› haline gelmesi, tar›msal mücadele ilaçlar›-
n›n olumsuz etkileri, yeflil alanlar›n tahribi, at›klar ve gürültü gibi çevresel sorun-
lar da (Çevre Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›, Genel Ge-
rekçe, 1995), Türkiye’de 1970’li y›llardan itibaren belirginleflmeye bafllam›flt›r (‹l-
kin-‹lkin, 1991, s:38; ‹nançl›, 1996, s:2-s:44). Bu nedenle, Türkiye’de çevre politi-
kalar›n›n 1970’li y›llar›n bafllar›na kadar özellikle yerel yönetimler taraf›ndan gelifl-
tirilmekte oldu¤u görülür ve ulusal bir çevre politikas›ndan söz edilemez.

Çevre Bakanl›¤›’n›n konuya yönelik çal›flmalar› ile ilgili olarak Çevre Bakanl›¤›:
http://www.cevre.gov.tr internet sitesinden yararlanabilirsiniz.

Ulusal çevre politikalar›n›n tarihsel geliflim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 1972 y›l›nda
Ferit MELEN Hükümeti zaman›nda “Çevre Sorunlar› Koalisyon Kurulu” nun kurul-
du¤u, hükümet programlar›nda ise ilk olarak 1974 y›l›nda 1. ECEV‹T Hükümeti dö-
neminde çevre kavram›na yer verildi¤i görülür (Somersan, 1993, s:28). Yerel poli-
tikalar›n çevre sorunlar›n› çözmede etkin olmad›¤›n›n görülmesi üzerine, 1973 y›-
l›nda haz›rlanan 3. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› da ulusal bir çevre politikas›n›n olufl-
turulmas› gere¤inden söz etmifl, daha sonra haz›rlanan tüm kalk›nma planlar›nda
çevre konusuna yer verilmifltir. 1980’lerin bafl›ndan itibaren ise ulusal çevre politi-
kalar› oluflturulmaya baflland›¤› izlenmektedir.

1982 Anayasas›’n›n 56. maddesi, do¤rudan çevre hakk›yla ilgilidir ve “Herkes
sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›na sahiptir. Çevreyi gelifltirmek, çevre
sa¤l›¤›n› korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandafllar›n ödevi-
dir” demektedir. Ayr›ca 1982 Anayasas›’n›n di¤er pek çok maddesi de dolayl› ola-
rak çevreyle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Örnek olarak: orman varl›¤›n›n ko-
rumas›n› devlete bir görev olarak veren 169. madde; do¤al servet ve kaynaklar›n
devletin hüküm ve tasarrufunda oldu¤unu belirterek bunlar› kamu mal› olarak sa-
yan 168. madde; k›y›lar›n korunmas›yla ilgili 43. madde; tarihsel, kültürel ve do¤al
varl›klar›n korunmas›yla ilgili 63. madde s›ralanabilir. 

Türkiye’de çevre ile ilgili mevzuat, Anayasa, Çevre Kanunu, çevreyle ilgili di¤er kanunlar,
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Teflkilât ve Görevleri Hakk›nda Kanun, yönetmelikler, Bakanlar
Kurulu Kararlar›, tebli¤ ve genelgeler ile uluslararas› sözleflme ve protokollerden oluflur.
Türkiye’de konuya iliflkin mevzuat›n bu ölçüde da¤›n›k olmas› nedeniyle çal›flmam›z kap-
sam›nda sadece Anayasa ve Çevre Kanunu’ndaki düzenlemeler genel olarak ele al›nm›fl,
konunun ayr›nt›lar›na girmekten mümkün oldu¤unca kaç›n›lm›flt›r. 
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1982 Anayasas› ile getirilen bu hükümler çerçevesinde ilk çevre kanunumuz
09.08.1983 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Ancak, Çevre Kanunu’nun yürürlü¤e gir-
mesinden sonra geçen zaman içinde, ülkemizde ve dünyada yaflanan h›zl› de¤iflim
ve geliflmeler Çevre Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lmas› ihtiyac›n› do¤urmufl ve bu
çerçevede 1995 y›l›ndan itibaren çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir. 2006 y›l›nda
ise AB müktesebat›na uyum kapsam›nda haz›rlanan Ulusal Program ve taraf oldu-
¤umuz uluslararas› sözleflme hükümleri de dikkate al›narak çevre kanunumuzda
önemli say›labilecek de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Sürdürülebilir kalk›nma ilkesine yer veren (m.1) Çevre Kanunu, toplumsal ka-
t›l›m› gelifltirmek amac›yla, bir yandan toplumun farkl› kesimlerinin çevre konu-
sunda e¤itilmesini sa¤lamaya yönelik hükümlere yer vermekte (m.9, m.11, m.18,
ek m.3), di¤er yandan da bu kesimlerin, çevreye iliflkin kararlara kat›l›m›n› sa¤la-
maya yönelik düzenlemeler yaparak (m.3) “çevre gönüllüsü” uygulamas›n› hayata
geçirmektedir (ek m.3).

Çevrenin korunmas›na iliflkin temel ilkelerin ise, genel kabul görebilecek bir
biçimde düzenlendi¤i gözlenmektedir. Bu do¤rultuda, dünyadaki pek çok ülke ta-
raf›ndan da benimsenen “kirleten öder” ilkesine yer verilmekte (m.3/g) ve bunu
hayata geçirmek için “kusursuz sorumluluk” kavram› temel al›nmaktad›r. Kanun
ayr›ca, çevre sorunlar›n›n önlenmesine ve çözülmesine yönelik etkinlikleri de ta-
n›mlamaktad›r. Örne¤in, kirlili¤e yol açan baz› etkinliklerin yasaklanmas›; belirli
etkinlikler için çevresel etki de¤erlendirmeleri istemesi; duyarl› bölgelerin “özel
çevre koruma bölgesi” olarak belirlenmesi; tehlikeli kimyasal maddelerin ve at›k-
lar›n gelifligüzel boflalt›m›n› önlemek üzere yapt›r›mlar gelifltirilmesi; kirlili¤in azal-
t›lmas›na yönelik teflvikler gelifltirilmesi gibi (Türkiye’nin Ulusal Çevre Stratejisi ve
Eylem Plan›, 1998, s:11) önlemlere yer verilmifltir. 

Biyolojik çeflitlilik ve bu çeflitlili¤i bar›nd›ran ekosistemlerin korunmas› ile ilgi-
li hükümler (m.9/f); tüm su kaynaklar›n›n (deniz, yer alt› ve yer üstü) ve su ürün-
leri üretim alanlar›n›n korunmas›na yönelik düzenlemeler (m.9/h); gürültü, titre-
flim ve iyonlaflt›r›c› olmayan radyasyon yay›l›m› sonucunda oluflan manyetik alan-
lar›n çevre ve insan sa¤l›¤› üzerinde olumsuz sonuçlar›n›n önlenmesine iliflkin dü-
zenlemeler de Kanun da yer almaktad›r. 

Çevre korunmas›nda önleyici yöntem do¤rultusunda, at›k üreticilerine uygun
metod ve teknolojiler ile at›klar›n› en az düzeye indirecek tedbirleri alma zorunlu-
lu¤u getirilmekte, ayr›ca at›klar›n geri kazan›lmas› ve geri kazan›labilen at›klar›n
ayr› toplanmas› esas› benimsenmektedir (m.11) (Çevre Kanunu’nda De¤ifliklik Ya-
p›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›, Genel Gerekçe, 2005). 

Çevre sorunlar›n› konu alan filmler; ülkemizde, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür
Vakf› taraf›ndan her y›l düzenlenen uluslararas› bir festival çerçevesinde gösterime
sunulmaktad›r. 7 – 12 Haziran 2003 günleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirilen son “7.
Uluslararas› Çevre Filmleri Festivali”nde 7 uzun metrajl›, 19 belgesel filme yer verilmiflti.

Ancak, Çevre Kanunumuz, çevreyle ilgili temel tan›mlar›n, idari düzenlemeler
ve yükümlülüklerin, yasaklar›n, denetim ve cezai müeyyidelerin yer ald›¤› çerçeve
bir kanundur. Bu genel çerçevenin gerektirdi¤i düzenlemeler ise yönetmeliklere
b›rak›lm›flt›r (Çevre Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›, Ge-
nel Gerekçe, 1995). Kanun’un uygulanmas›n› sa¤lamak üzere ise bugüne kadar bir
çok yönetmelik ç›kar›lm›flt›r.
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Ancak Çevre Kanunu’nda yap›lan olumlu de¤iflimlere karfl›n, ülkemizde çevre
politikalar›n›n ço¤u zaman sanayileflme ve istihdam politikalar›n›n gölgesinde kal-
d›¤›, ekonomik ve sosyal kararlara yeterince yans›t›lamad›¤› gözlenmektedir. Yine
de halk›n çevreye yönelik duyarl›l›¤› ve bu yöndeki talepleri giderek artmas›, çev-
re konusunda çeflitli sivil toplum örgütlerinin kamusal karar ve uygulamalarda da-
ha etkin olarak yer almas› olumlu geliflmeler olarak görülebilir.
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Çevre kavram› ve çevre sorunlar› nas›l tan›mla-

rak, sistematize edilebilir?

• Sosyal politikalar aç›s›ndan hava, toprak, su, bit-
ki ve hayvan varl›¤› ile do¤al ve tarihsel zengin-
liklerin tümü çevre olarak tan›mlan›r. Çevre or-
tamlar› ve koflullar›ndan kaynaklanabilecek tüm
olumsuzluklar ise çevre sorunlar› olarak ifade
edilir.

• Çevre sorunlar› kirlenme, tükenme ve estetik çir-
kinleflme bafll›klar› alt›nda sistematize edilebilir.

Çevre politikalar› ne zaman izlenmeye bafllan-

m›fl ve bu politikalar günümüze dek süregelen

dönem içinde nas›l geliflmifltir?

• Çevre ile ilgili sorunlarla ilk kez sanayi döne-
minde karfl›lafl›lm›flt›r. Bu sorunlar›n çözülebil-
mese yönündeki kamusal politikalar ise, 20. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda sorgulan›p, izlenilmeye
bafllanm›flt›r.

Çevre sorunlar› hangi nedenlerden kaynaklan›r?

Hangi alanlarda etkili olur ve neden önem tafl›r?

• Sanayileflme, kentleflme ve nüfus ço¤al›fl› yaflad›-
¤›m›z dönemde çevre sorunlar›na yol açan bafll›-
ca nedenlerdir. 

• Ozon tabakas›n›n incelmesi, sera etkisi ve iklim
de¤iflikli¤i, hava kirlili¤i ve asit birikimi günü-
müzde karfl› karfl›ya bulunulan çevre sorunlar›
içinde özellikle öne ç›kmaktad›r.

• Do¤al dengenin bozulmas›, yeryüzünde tüm in-
sanlar›n gelece¤i aç›s›ndan yaflamsal bir önem
tafl›r. 

Yaflad›¤›m›z dönemde, hangi uluslararas› ku-

rum ve kurulufllar›n çal›flmalar› çevre politikala-

r›na büyük ölçüde yön ve biçim vermektedir? 

• Baflta BM, OECD, AB olmak üzere evrensel, k›ta-
sal ve bölgesel pek çok kuruluflun çevrenin ko-
runmas›na yönelik yasama çal›flmalar›, ulusal
çevre politikalar› yönünden önemli bir kaynak
oluflturmaktad›r. 

Türkiye’de izlenilen çevre politikalar›n›n, huku-

ki dayanaklar› ve özellikleri nelerdir?

• Türkiye’de çevre sorunlar›na olan ilgi ve duyarl›-
l›k giderek ço¤almakta, bu alanda önemli baz›
geliflmeler kaydedilmektedir. Ancak ülkemizde,
konunun taraflar› aras›nda üzerinde görüfl birli-
¤ine var›larak yap›land›r›lm›fl ulusal bir çevre po-
litikas›n›n varoldu¤unu söyleyebilmek güçtür.

Çevre politikalar›n›n hedefleri ve öncelikleri ne-

lerdir? Çevre politikalar›na hangi ilkeler egemen

olur? 

• Çevre politikas›n›n temel hedefi, insan yaflam›-
n›n ve sa¤l›¤›n›n flimdi ve gelecekte çevreden
do¤abilecek zararlardan korunmas›d›r.

• Çevre politikalar›n öncelikleri; insan sa¤l›¤›n›n
korunmas›, ekolojik dengenin korunmas›, kültü-
rel, tarihsel ve estetik de¤erlerin korunmas›, eko-
nomik verimlili¤in sa¤lanmas› olarak s›ralanabilir.

• Çevre politikalar›; kirleten öder, kirletenini ku-
sursuz sorumlulu¤u, bütünlefltirme, önceden ön-
leme, iflbirli¤i ve sak›nma ilkelerine dayal› olarak
yönlenip, biçimlenir.
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1. Do¤an›n dengesi insanl›¤›n gelece¤ini de tehlikeye
atacak ölçüde ilk kez ne zaman bozulmufltur?

a. 1970’li y›llardan itibaren
b. I. Dünya Savafl› sonras›
c. II. Dünya Savafl› sonras›
d. Sanayi Devrimi ile 
e. So¤uk Savafl sonras›

2. Çevre sorunlar›n›n çözümüne yönelik uluslararas›
iflbirli¤inin ilk ad›mlar› hangi ülkelerin bask›s› ve tale-
bi ile gerçekleflmifltir?

a. Sanayileflmifl ülkelerin
b. Sanayileflmemifl ülkelerin
c. Türkiye’nin
d. Az geliflmifl ülkelerin
e. Çevre sorunlar› yaflamak istemeyen ülkelerin

3. Kirlenmenin yol açt›¤› her türlü zararl› sonucun so-
rumlulu¤unun ve giderilmesi için gerekli masraflar›n
kirletene yüklenmesi ilkesine ne ad verilir?

a. Önceden önleme ilkesi
b. Kirletenin kusursuz sorumlulu¤u
c. Bütünlefltirme ilkesi
d. Kirleten öder ilkesi 
e. ‹flbirli¤i ilkesi

4. Birleflmifl Milletlerin çevre ile do¤rudan ilgili uzman-
l›k kurumu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Besin ve Tar›m Örgütü (FAO)
b. Dünya Bankas›
c. Birleflmifl Milletler Çevre Program› (UNEP)
d. E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
e. Uluslararas› Para Fonu (IMF)

5. Birleflmifl Milletlerin düzenledi¤i ilk çevre konferan-
s› hangi y›l ve nerede düzenlenmifltir

a. 1972 Stockholm
b. 1982 Nairobi
c. 1972 Rio
d. 1982 Tahran
e. 1972 Londra

6. Ülkemizde Çevre Kanunu hangi y›l yürürlü¤e gir-
mifltir?

a. 1980
b. 1983
c. 1993
d. 1995
e. 2000

7. Anayasam›z›n 56. maddesine göre; çevre sa¤l›¤›n› ko-
rumak ve çevre kirlenmesine önlemek kimin görevidir?

a. Sivil toplum örgütlerinin
b. Devletin ve vatandafllar›n
c. Sadece devletin
d. Sanayicilerin
e. Yerel yönetimlerin

8. Çevre sorununun ortaya ç›kard›¤› tehlikelere yöne-
lik kamuoyu tepkisi neden genellikle geç kalmaktad›r?

a. Çevre sorunlar› ancak ekolojik sistemin tole-
rans s›n›r›n›n afl›lmas› durumunda fark edilebil-
di¤inden

b. Çevre   sorunlar›   bizi   hemen   hemen   hiç
etkilemedi¤inden

c. Daha önemli sorunlar›m›z oldu¤undan
d. Çevre sorunlar› önlenemeyece¤inden
e. Kitle iletiflim araçlar›n›n yetersizli¤inden

9. Çevre politikas›n›n temel önceli¤i nedir?
a. Ekonomik verimlili¤in sa¤lanmas›
b. ‹nsan sa¤l›¤›n›n korunmas›
c. Çevresel zararlar›n ortadan kald›r›lmas›
d. Estetik de¤erlerin korunmas›
e. Kültürel de¤erlerin korunmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi çevre politikas›n›n temel

ilkelerinden biri de¤ildir?

a. Kirleten öder ilkesi
b. Kirletenin kusursuz sorumlulu¤u
c. Eflitlik ilkesi
d. Bütünlefltirme ilkesi
e. ‹flbirli¤i ilkesi

Kendimizi S›nayal›m
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Ozon Tabakas› “iyilefliyor”

ABD’li bilim adamlar›n›n son 20 y›l içinde üç uydu ve
yeryüzündeki üç gözlem arac› taraf›ndan toplanan ve-
rilere dayanarak ortaya koyduklar› sonuç sevinç yarat-
t›. Verilere göre, ozon tabakas›n›n en üst katman›n›
oluflturan üst stratosferde ozonun azalmas› önemli öl-
çüde yavafllad›. Araflt›rmay› yürüten Alabama Üniversi-
tesi’nden Prof. Michael Newchurch, ozon tabakas›n›n
uzun zamand›r her 10 y›lda yaklafl›k yüzde 8 oran›nda
seyreldi¤ini ancak bu azalman›n flimdi yüzde 4 oran›-
na düfltü¤ünü aç›klad›. Newchurch, “Önümüzdeki bir-
kaç y›lda yok olman›n tamamen durmas›n› bekliyoruz”
dedi.

‘Montreal Protokolü’ kurtard›

Ozon tabakas›ndaki, güneflin zararl› ›fl›nlar›n› süzmesi
aç›s›ndan, insan sa¤l›¤› için önemli say›lan bu iyileflme,
ilk küresel çevre anlaflmas› olan Montreal Protokolü’ne
ba¤lan›yor. 1987 tarihli protokol, ozon tabakas›na zarar
veren ve daha çok buzdolab› üretiminde kullan›lan kim-
yasallar› yasaklam›flt›.
Ozon tabakas›n›n üst katmanlar›ndaki bu iyileflmeye
ra¤men, alt katmanlar›n durumu ciddiyetini koruyor.
Uzmanlar bu bölgede düzelmenin yavafll›¤›n› küresel
›s›nmayla beraber de¤iflen ›s› ve rüzgâr türlerine ba¤l›-
yor. Newchurc’ün ekibi, ozon tabakas›n›n tamam›n›n
iyileflmesi için gereken sürenin en az 50 y›l oldu¤unu
belirtti. (bbc)

Etik Yaklafl›mlar Çerçevesinde Çözüm Yollar›

Çevre sorunsal›n›n alg›lanmas›yla birlikte insanlar›n
yüzy›llard›r benimseyip uygulad›klar› benmerkezli (ego-
centric) yaklafl›m›n günümüzde, en az›ndan teorik dü-
zeyde, geçerlili¤ini kaybetti¤i görülür. Çünkü bu anla-
y›fl insan› evrende korunmas› gereken en üstün de¤er,
ve etik davran›fl› hakeden biricik varl›k olarak görmek-
le kalmamakta, onun bu yolda istedi¤ini yapmakta öz-
gür oldu¤unu kabul etmektedir ki bunun sonucu, in-
sanlar›n do¤aya s›n›rs›zca ve ac›mas›zca müdahale et-
mesi olmufltur. Bu anlay›fl›n, modern biyolojinin do¤u-
flundan çok daha önce ortaya ç›kan Bat› Eti¤inin kapi-
talizmin ve ayd›nlanma felsefesinin eflli¤inde gelifltirdi-
¤i bir yaklafl›m olarak, insan gereksinimlerinin olabildi-
¤ince çok ve ne pahas›na olursa olsun karfl›lanmas› öl-
çüsünde mutlulu¤un artaca¤› yolundaki felsefesi do¤a-
n›n tahribat› sonucunu haz›rlam›flt›r. Çevre sorunsal›n›n
alg›lanmas›na paralel olarak söz konusu anlay›fl yerini
insanmerkezli (antropocentric) yaklafl›ma b›rakm›flt›r.
Bu yaklafl›m› bir öncekinden ay›ran temel nokta evren-
de insanlar›n d›fl›ndaki canl› ve cans›z varl›klar›n da de-
¤erleri oldu¤unun ve bunlara sahip ç›k›lmas› gerekti¤i-
nin kabul edilmesidir. Dolay›s›yla insanlar›n davran›flla-
r›na s›n›r getirilecek ve insanlar do¤aya karfl› eskisi gibi
sorumsuzca hareket edemeyeceklerdir. Ancak do¤aya
verilen bu de¤er ve getirilen koruman›n as›l nedeni in-
san›n menfaatlerini korumakt›r. Çünkü ekolojinin veri-
leri, do¤a yasalar›na ayk›r› davran›lmaya devam edildi-
¤i takdirde, insanlar›n refah içinde yaflamak bir yana
hayatta kalma savafl›m› vermek durumunda kalacaklar›-
n› aç›kça ortaya koymufltur. Böylelikle antroposantrik
anlay›fl oda¤›nda insana yer vermesi bak›m›ndan ben-
merkezli yaklafl›mdan bir farkl›l›k tafl›mad›¤› gibi uygu-
lanmas›nda da, yani insan davran›fllar›na getirilecek s›-
n›rlar belirlenirken de, genelde insan›n al›fl›lagelmifl ge-
reksinimlerine a¤›rl›k veren yerleflik ekonomik bak›fl
aç›s›n›n esas al›nmas› söz konusudur. 
Üçüncü bir yaklafl›m do¤amerkezli ya da ekosantrik ve-
ya biyosantrik ya da biyosferik ve ekolojik gibi de¤iflik
sözcüklerle an›lan yaklafl›md›r. “Derin (ya da salt) eko-
loji” (deepecology) yaklafl›m›n› da bu anlay›fl çerçeve-
sinde belirtmek gerekir. Bu anlay›fl, oluflumuna hukuki
evrimin de hizmet etti¤i, insan›n do¤a üzerindeki haki-
miyetini esas alan bilimsel anlay›fl› k›rma temelinde yo-
la ç›km›flt›r. Yaklafl›m›n özü, insanlar da dahil, tüm var-
l›klar›n yeryüzündeki yaflam toplulu¤unun eflit düzey-
deki ögeleri oldu¤u, insan türünün di¤erlerinden üstün

Yaflam›n ‹çinden Okuma Parças›

”

“
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olmad›¤›d›r. Tüm organizmalar yaflam toplulu¤unun
parçalar› olarak birbirlerini etkileyen bir iliflkiler a¤›
içinde yekdi¤erine kenetlenmifltir ve her organizma
kendi menfaatini kendi yoluyla takibeden özgün bir bi-
reydir. Dolay›s›yla her varl›¤›n dar insani amaçlarla kul-
lan›lmas›n›n ötesinde yarad›l›flsal bir de¤eri olup, insa-
n›n kendi d›fl›ndaki organizmalara, bunlar›n kendisine
sa¤lad›¤› yararlar nedeniyle de¤il, bu özgün varl›klar›y-
la de¤er vermesi gereklidir. K›sacas› çevresel varl›klar
insanlar için de¤il de s›rf kendileri için korunmal›d›rlar
ve insan türünün bu yaflam flekillerine karfl›, kendi var-
l›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, yükümlülükleri vard›r. Bu te-
mel noktalardan hareket eden ekolojistlerin önem ver-
dikleri somut noktalar aras›nda, adalete sayg›da oldu¤u
gibi biyosfere sayg› fikrine de hukukta ve idari düzey-
lerde yer verilmesi, do¤aya hakim olmak yerine onun-
la ahenk oluflturma, do¤al çevreyi insanlar için kaynak
görme yerine onun yarad›l›flsal de¤erini korumaya ça-
l›flma ve bunun içinde kaynaklar›n bollu¤u inanc› yeri-
ne bunlar›n s›n›rl› oldu¤u gerçe¤ini kabullenme ve gi-
derek artan nüfus için materyelist ekonomik büyüme
yerine basit gereksinimleri karfl›lay›c› çabalarda bulun-
ma say›labilir. Görülece¤i gibi bütün bu fikirler toplum-
sal yaflam›n tüm alanlar›na yönelik de¤iflmelerin baflla-
t›lmas›n› gerektirecek, oldukça genifl kapsaml› bir pers-
pektif olufltururlar. Nitekim “gelecek kuflaklara rehber
olmas› için ekolojik bir dünya görüflü oluflturulacaksa
de¤iflik disiplinlerin biyosferik bir perspektifle yeniden
yönlendirilmesinin temel bir görev oldu¤u” yolundaki
görüfl de bu olguya iflaret etmektedir. 

Kaynak: Yukar›daki metin; Prof. Dr. Nükhet Turgut’un
Çevre Hukuku adl› kitab› (2001) s:40-42’den al›nm›flt›r.

1. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Kavram› ‹le Çevre Sorunlar› ve Politikalar›na
‹liflkin Genel Bilgiler” bafll›¤› alt›nda verilen bil-
gilerden yararlan›n.

2. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Sorunlar›n›n Kapsam›” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

3. d Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Politikalar›n›n ‹lkeleri” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

4. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Birlefl-
mifl Milletler” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

5. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Birlefl-
mifl Milletler” bafll›¤› alt›nda verilen bilgilerden
yararlan›n.

6. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Türki-
ye’de Çevre Politikalar›” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n. 

7. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Türki-
ye’de Çevre Politikalar›” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n. 

8. a Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Sorununun Önemi” bafll›¤› alt›nda verilen bilgi-
lerden yararlan›n.

9. b Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Politikalar›n›n Hedefleri ve Öncelikleri” bafll›¤›
alt›nda verilen bilgilerden yararlan›n. 

10. c Bu soruyu do¤ru yan›tlayabilmek için, “Çevre
Politikalar›n›n ‹lkeleri” bafll›¤› alt›nda verilen
bilgilerden yararlan›n.

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

Ülkemizin çevre sorunlar›nda nüfus art›fl›n›n pay› tüke-
timdeki ço¤al›fltan daha fazlad›r diyebiliriz. Ancak nü-
fus art›fl›n›n tüketim art›fl›n› da berberinde getirebilece-
¤i düflünüldü¤ünde, net bir saptama yapman›n olanak-
s›z oldu¤u görülür. 

S›ra Sizde 2

Çevrenin korunmas› ya da yaflan›lan çevre sorunlar›n›n
çözümü bir maliyete katlanmay› gerekli k›lar. ‹flte bu
maliyet uluslararas› rekabette zaten bir çok dezavantaj›
bulunan az geliflmifl ülkeler aç›s›ndan yeni rekabet so-
runlar›n› gündeme getirebilecektir. Bu nedenle az gelifl-
mifl bir çok ülke çevre koruma politikalar› konusunda-
ki uluslararas› iflbirli¤i çabalar›na daha çekinçeli yaklafl-
maktad›r. 

S›ra Sizde 3

1972 y›l›nda henüz çevre sorunlar›n›n önemi yeterince
anlafl›lamam›flt›. Oysa Rio Konferans› öncesinde yay›n-
lanan Dünya Çevre ve Geliflme Raporu, çevre sorunla-
r›n›n küreselleflti¤inin alt›n› çizmifl ve insanl›¤›n gelece-
¤i aç›s›ndan önemli bir tehdit haline geldi¤ini ortaya
koymufltu. Bu raporun yaratt›¤› yank›lar tüm dünyay›
etkileyerek bütün ülkelerin en üst düzeyde Konferansa
kat›lmas›nda etkili olmufltur.

Budak, S. (2000). Avrupa Birli¤i ve Türk Çevre

Politikas›–Avrupa Toplulu¤u’nun Çevre Politikas›

ve Türkiye’nin Uyumu. ‹stanbul: Büke Yay›nlar›
Araflt›rma Dizisi 2000-6.

Görmez, K. (1997). Çevre Sorunlar› ve Türkiye. Ankara:
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A
Aç›k Ayr›mc›l›k: Do¤rudan ve somut biçimde alg›lan›p, do¤-

rulanabilen cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k türü.

Akord Ücret Sistemi: Ücretin, üretilen mal ya da hizmet mik-

tar›na göre hesap edilmesini öngören yöntem. Bu he-

saplama yöntemi ile belirlenen ücrete, parçabafl› ücret

ya da akord ücret denilir. Uygulamalarda; zaman, para,

grup akordu olarak ifade edelen türleriyle de karfl›lafl›l›r.

Aktif ‹stihdam Politikalar›: ‹stihdam  yaratmaya  yönelik

politikalard›r.

Ara Dinlenmesi: ‹flgörenlerin temel gereksinimlerinin karfl›-

lanabilmesi amac›yla normal günlük ifl süresi içinde, bu

sürenin ortalama bir zaman›nda, önceden belirlenen sa-

atte, iflyerinin tüm iflgörenlerine ayn› süre ile verilen,

ola¤an (mutad) dinlenme süreleridir.

Asgari Ücret: Ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flanlar›n, yaflamlar›-

n› insan onuruna yarafl›r biçimde sürdürebilmelerinde

yeterli olabilecek biçimde, kamu otoritesi taraf›ndan be-

lirlenen ve hukuki düzenlemelerle ülke genelinde yü-

rürlü¤e konulan en az ücret düzeyi.

Asgari Ücrette Genellik ‹lkesi: Asgari ücretlerin, hiç bir ay-

r›m gözetilmeksizin tüm ba¤›ml› statüler alt›nda çal›flan-

lara efl düzeyde ödenmesi.

Atipik ‹stihdam Biçimleri: ‹fl iliflkileri ve yaflam›n›n çeflitli

alanlarda esneklefltirildi¤i çal›flma türleri.

Aynî Ücret: Ücretin parasal de¤eri olan bir menfaat olarak

ödenmesi. Bu menfaat, mal ya da hizmet fleklinde olabilir.

B
Ba¤›ml› Statüler Alt›nda Çal›flma: ‹fl iliflkisinin taraflar› ara-

s›ndaki hukuki iliflki, iflgörenin iflverene olan ve tabiiyet

olarak ifade edilen ba¤›ml›l›¤›n› da beraberinde getirir.

Ö¤retide tabiiyet ba¤› olarak ifade edilen bu ba¤›ml›l›k,

hukuki, teknik ve ekonomik ba¤lamda karfl›m›za ç›kar.

‹flgörenin; iflveren’e iflin yap›lmas› ile yürütüm biçimi ve

koflullar› yönünden ba¤l› olmas› teknik, iflgörenin dene-

tim ve yapt›r›m yetkileriyle de donat›lm›fl bulunan iflve-

renin gözetimi ve yönetimi, efldeyiflle otoritesi alt›nda ifl-

görmesi hukuki, iflgörenin iflgörmesi karfl›l›¤›nda düzen-

li ve sürekli bir ücret geliri elde etmesi ise ekonomik

yönden iflverene olan ba¤›ml›l›¤›n› ifade eder.

C-Ç
Cinsiyetler Aras›nda Eflit Davranma: Hukuki düzenleme-

lerle tan›nan bir hakka yaln›zca sahip olabilmede de¤il,

bu hakk›n kullan›labilmesinde de çinsel kökenli bir ay-

r›m gözetilmeme düflüncesi.

Co¤rafi Hareketlilik: Yeni ya da daha iyi bir ifl bulabilmek,

ifl de¤ifltirmek, ayn› iflverenin bir baflka iflyerine gönde-

rilmek gibi nedenlerle yaflan›lan yerden, bir baflka yere

giderek, orada yaflamaya bafllamak.

Ça¤r› Üzerine Çal›flma: ‹flverenin duyaca¤› gereksinime gö-

re iflyerine ça¤r›lan iflçinin ifl süresinin, talep çerçeve-

sinde düzenlenmesidir.

Çal›flma Hukuku: ‹fl iliflkileri ve çal›flma yaflam›n› do¤rudan

düzenleyen Bireysel ‹fl Hukuku’nun, Sendikalar Huku-

ku’nun, Toplu Sözleflme Hukuku’nun, ‹dari Hukuku’nun

Kurallar›n›n tümünü birlikte ifade etmek üzere kullan›-

lan genel kavram.

Çevre Sorunlar›: Çevre ortamlar› ve koflullar›ndan kaynakla-

nabilecek tüm olumsuzluklar.

Çevre: Sosyal politikalar aç›s›ndan hava, toprak, su, bitki ve

hayvan varl›¤› ile do¤al ve tarihsel zenginliklerin tümü.

D
Demokratik Devlet: Halk›n devlet yönetimine kat›lmas› te-

meline dayanan devlet düzeni. Ço¤ulcu, kat›l›mc›, parla-

menter rejime dayal› kamusal yönetim biçimi.

E
Ek Ücret: ‹flveren taraf›ndan iflçiye, sosyal amaçla yap›lan,

parasal ya da ayni nitelikli ödemeler.

Ekoloji: Canl›lar› içinde bulunduklar› do¤al ortamla iliflkileri

yönünden inceleyen bilim dal›.

Ekolojist: Ekoloji bilimiyle u¤raflan kimseler.

Endüstri ‹liflkileri: Örgütlü iflçi, iflveren ve devlet aras›ndaki

iliflkilerdir.

Endüstri ‹liflkileri Sistemi: Örgütlü iflçi, iflveren ve devlet

aras›ndaki iliflkiler düzeni.

Engelli: Baz› özeliklerinden ya da toplumun sosyo-ekono-

mik koflullar›ndan kaynaklanabilen nedenlerle, toplum-

sal yaflamda yer al›p, uyum gösterebilmelerinde bir s›-

n›rl›l›k ya da olanaks›zl›k bulunan kifli.

Entegrasyon: Bir araya gelerek birleflme ve bütünleflmedir.

Eski Hükümlü: Yarg› karar› ile kesinleflen hürriyeti ba¤lay›c›

cezas›n› tamamlayarak cezaevinden ç›kan kifli.

Esnaf Zaviyeleri: Esnaf örgütlerinin dinsel bir nitelik kazan-

mas›yla birlikte ortaya ç›kan meslek kurulufllar›.

Esnek Çal›flma: Çal›flma  yaflam›n›  düzenleyen  yerleflik

buyurucu hukuk normlar›n›n yumuflat›larak, ifl iliflkile-

rinin bireysellefltirilmesi.

Esnek Saatlerle Çal›flma: Bireysel çal›flma süresinin uzunlu-

¤u ile ifle bafllama ve bitirme zamanlar›n› belirleyebilme-

de iflçiye olanak tan›yan çal›flma modelidir.

Sözlük
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Eflit ‹fle Eflit Ücret Ödeme ‹lkesi: Ayn› iflyerinde, ayn› de¤er-

de iflleri, ayn› verimle ifl görenlerin ücretleri aras›nda bir

farkl›l›k gözetilmesi düflüncesi.

Evde Çal›flma: ‹fl görme ediminin iflyeri d›fl›nda, iflçinin evin-

de yerine getirilmesine olanak tan›nan çal›flma biçimidir.

F
Fazla (süreli) Çal›flma: Normal olarak nitelendirilen ifl süre-

sinden daha uzun süreli çal›flmad›r.

Fordist Üretim: Otomasyona dayal›, yürüyen bant sistemi

esasl› kitlesel üretim tekni¤i. Önceleri ABD’de, Ford fab-

rikalar›nda kullan›ld›¤› için böyle bir adland›rma yap›l›r.

Kuram›, Taylor taraf›ndan oluflturuldu¤u için tekni¤e ilifl-

kin uygulamalar Taylorizm olarak da ifade edilir.

G
Gece Çal›flmas›: Günün ulusal mevzuat hükümleriyle gece

olarak kabul edilen dönemlerinde sürdürülen çal›flma-

lard›r.

Giydirilmifl Ücret: Kök ücret ile ücret eklentilerinin birlikte

oluflturdu¤u brüt ücret miktar›.

Götürü Ücret Sistemi: Ücretin, yap›lacak bir iflin bitirilerek,

tamamlanmas› ölçütüne dayal› ücret hesaplama biçimi.

Bu yöntemle belirlenen ücret, götürü ücret olarak ifade

edilir.

H
Hukuk Devleti: Baflta yaflamak olmak üzere, bir devletin vatan-

dafllar›n›n tüm haklar›n› hukuki güvence alt›na alm›fl ol-

mas›.

Hukuki Eflitlik: Hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde herkesin,

haklara ve borçlara ehil olmada eflit olmas›. Kanun önün-

de herkesin eflit olmas›d›r.

Huzur Evleri (Yafll› Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri):

Yafll›lar için uygun bir fiziksel ve sosyal ortam sa¤lamak,

bakmak ve gözetmek, sosyal ve psikolojik gereksinimle-

rini karfl›lamak amac›yla aç›lan sosyal hizmet kurulufllar›.

‹
‹flgücü: Bir ülkedeki emek arz›n› say›sal yönden ifade eder.

Salt istihdam edilenleri de¤il, iflsizleri de kapsar.

‹fl Paylafl›ml› Çal›flma: ‹fl görme ediminin birden çok iflçi ta-

raf›ndan paylafl›larak, üstlenilmesidir.

‹fl Sürelerinde Yeknesakl›k: Haftal›k ifl süresinin, haftan›n

çal›fl›lan günlerine eflit olarak da¤›t›lmas›d›r.

‹fl Süresi: ‹flverenin, iflgörenin iflgücünden yararlanma süresi-

dir.

‹flçi Sendikas› Durak Noktas›: Toplu pazarl›k sürecinde, iflçi

sendikalar›n›n kabul edebilece¤i en düflük ücret düzeyi.

‹flgören: Personel, iflçi, memur, kamu görevlisi, sözleflmeli per-

sonel vb. statüler alt›nda teknik, hukuki ve ekonomik

yönden iflveren’e ba¤l› olarak çal›flanlar›n tümü; personel.

‹flsiz: Çal›flmak iste¤i ve yeterlili¤i olmas›na karfl›n, düzenli,

sürekli ve yeterli gelir sa¤layabilecek bir ifli bulunmayan

kifli.

‹flsizlik Ödene¤i: Ba¤›ml› statülerde çal›flanlar›n, kendi irade-

leri ya da kusurlar› d›fl›nda iflsiz kalmalar› durumunda,

niteliklerine ve yitirdikleri ifllerin koflullar›na uygun yeni

bir ifl bulununcaya dek, kapsam› içinde yer ald›klar› sos-

yal sigorta kurumu taraf›ndan, yürürlükte olan hukuki

düzenlemeler çerçevesinde yap›lan parasal nitelikte ay-

l›k yard›m.

‹flverenin Durak Noktas›: Toplu pazarl›k sürecinde iflvere-

nin kabul edebilece¤i en yüksek ücret düzeyi.

K
Kamu Görevlileri: Kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i asli ve

sürekli görevleri yapmak üzere memur, sözleflmeli  per-

sonel ve geçici personel olarak atanm›fl kifliler.

Kay›t D›fl› Ekonomi: Gayri Safi Milli Has›la hesaplar›na yan-

s›mayan, gelir yarat›c› tüm ekonomik faaliyetler.

Koalisyon: Önceden düflünülüp planlanmayan, örgütsüz, be-

lirli bir amaç do¤rultusunda kendili¤inden, iflçilerin bira-

raya gelip toplanmalar›yla oluflan eylem, tepki biçimi.

Komisyon Ücreti: Görülen bir ifl için iflgörene, önceden be-

lirlenerek ya da iflverene sa¤lan›lan yarar›n de¤eri üze-

rinden yüzde miktar› ile hesaplanarak ödenen ücret.

Korporasyon: Ayn› meslek ve sanat› sürdürenlerin, birbirle-

rine yak›n bir ortamda toplanarak kurduklar› düzen “cor-

poration” olarak adland›r›lm›flt›r. Avrupa’n›n pek çok

yerlerinde görülen ve varl›¤›n› genellikle Frans›z Devri-

mi’ne dek sürdürmüfl olan bu topluluklar, lonca olarak

da ifade edilir.

Koruma: Koruma sözcü¤ü sözlüklerde; “...güçsüz birini...her

türlü tehlikeden uzak tutmak, onu desteklemek ...savun-

mak... tehlikeli, olumsuz durumlar› önlemek” olarak aç›k-

lan›r. Esirgeme (himaye etme, ihtimam gösterme) sözcü-

¤ü ise; çocuklar›n, yafll›lar›n, hasta ya da a¤›r sakatlar›n

gereksinim duyduklar› bak›m ve gözetimi ifade eden da-

ha özel bir anlam tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda koruma (pro-

tect)ve esirgeme (care) sözcüklerinin anlamlar› aras›nda

bir farkl›l›k vard›r. Nitekim bu nedenle Çocuk Esirgeme

Kurumu’nun ad›nda koruma sözcü¤ü de¤il, esirgeme söz-

cü¤ü yer almaktad›r. Ancak gerek konuflma ve gerekse

yaz› dilimizde ço¤u kez böyle bir ayr›m yap›lmayarak,

esirgeme sözcü¤ü yerine de koruma sözcü¤ünün ye¤le-

nildi¤i görülür. Ö¤rencilerimiz taraf›ndan daha kolay alg›-

lanabilece¤i düflünülerek, kitap metninde esirgeme söz-

cü¤ü yerine bak›m ve gözetim sözcükleri  kullan›lm›flt›r.

Kök Ücret: ‹flveren taraf›ndan iflçiye, iflgörmesi karfl›l›¤›nda

ödenen parasal ücrettir.
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Kurumsal Bak›m ve Gözetim: Bak›m ve gözetim gereksini-

mi olan yafll›lara yönelik hizmetlerin, bu amaçla özel

olarak haz›rlanm›fl kurumsal bir çat› alt›nda verilmesi.

L
Lonca: ‹talyanca “loggia”, Frans›zca “loge” sözcü¤ü hücre,

oda anlam›na gelir. Esnaf ve sanatkarlar›n biraraya gele-

rek topland›klar› odalar, daha sonralar› bu topluluklar›

ifade eden bir ad olmufltur. Örne¤in sanayi, ticaret ve z›-

raat odalar› adlar› da bu yaklafl›m›n izlerini tafl›r.

M
Memur: Kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i asli ve sürekli gö-

revleri yapmak üzere atanm›fl olan kiflilerdir. Kamu gö-

revlileri olarak da adland›r›l›r.

Meslekî Hareketlilik: Çal›fl›lan ifl ya da meslek b›rak›la-

rak, yeni bir ifl ya da meslekte çal›flma do¤rultusunda-

ki de¤ifliklik.

Mesleki Rehabilitasyon: Kiflinin sakat olan ve olmayan ye-

teneklerini, çal›flma yaflam›nda de¤erlendirebilmesi için,

gerekli mesleki bilgi ve becerilere sahip k›l›nmas›.

Mukaddes ‹ttifak Kongresi: 1815 y›l›nda; Rus (Ortodox) ve

Avusturya (Katolik) ‹mparatorlar› ile Prusya kral›n›n (Pro-

testan) öncülü¤ünde düzenlenen bir kongredir. Kong-

re’nin amac› H›ristiyanl›¤›n, Avrupa ülkelerinde adalet,

sevgi ve bar›fl ilkelerine dayal› biçimde uygulanabilmesi-

dir. Kongre’ye birçok Avrupa hükümdar› kat›lm›flt›r.

N
Normal ‹fl Süresi: Çal›flma yaflam›n›n taraflar› için en uygun

olan günlük ve haftal›k ifl süresi uzunlu¤udur.

O-Ö
Olumlu Ayr›mc›l›k (affermative actions): Kad›n ile erkek

aras›ndaki hukuki eflitli¤in, kad›nlara tan›nan hukuki ay-

r›cal›klarla sa¤lan›lmas›na ve bu ba¤lamda bozulmufl olan

dengenin yeniden kurulmas›na yönelik hukuki düzenle-

meler.

Otomatik Endeksleme (eflel-mobil) Yöntemi: Ücretlerin

gerçek sat›n alma gücünün, hukuk kurallar› ile seçilen

ekonomik bir göstergeye ba¤lanarak, sabit tutulmas›n›

öngören teknik.

Ödünç Çal›flma: ‹flverenin iflçisini, belirli ve geçici bir süre ile

bir baflka iflverenin emrine verebilmesine olanak tan›yan

çal›flma biçimidir.

Örtülü Ayr›mc›l›k: Do¤rudan ve somut de¤il, örtülü biçim-

de yap›lan ve bu nedenle de kan›tlanabilmesinde güçlük

çekilen ayr›mc›l›k türü.

P
Part-Time (k›smi) Çal›flma: ‹flgören ile iflveren aras›nda kar-

fl›l›kl› anlaflma ile oluflan ve normal ifl süresinden daha

k›sa süreli, düzenli ve sürekli çal›flmas›d›r.

Pasif ‹stihdam Politikalar›: ‹flsizlere belirli bir ekonomik

güvence sa¤layarak korumaya yönelik politikalard›r.

Politika: Latince’de kent devletleri için polis, devlete ait ifller

için de politika sözcükleri kullan›l›r. Bat› dillerinde poli-

tika sözcü¤ü daha çok bir toplumun yarar›na yap›lan ifl-

ler olarak anlam kazanmaktad›r. Politika, efldeyiflle Arap-

ça kökenli siyaset sözcü¤ü sözlüklerde, kamu kurum ve

kurulufllar›nca belirli bir amaca ulafl›lmak üzere izleni-

len yol, yollar ya da devlet iliflkilerinin düzenlemesi ve

yürütülmesi olarak aç›klanmaktad›r. Bu ba¤lamda poli-

tika sözcü¤ü ile ülke, devlet ve insan yönetimi anlat›l-

mak istenilir.

Posta: ‹flyerindeki faaliyetin günlük normal ifl süresinden da-

ha uzun sürmesi halinde; ayn› iflyerinde, ardada ya da

ayr› zamanlarda, ifl sürelerinin bafllama ve bitifl zamanla-

r› birbirinden farkl› iflgören gruplar›. Vardiya sözcü¤ü

ile, iflyerinde birden çok postan›n çal›flt›¤› ifade edilir.

R
Rehabilitasyon: Esenlendirme olarak da ifade edilebilecek

kavram; onarma, yeniden kazand›rma, al›flt›rma yönün-

de; t›bbi, mesleki ve sosyal bir içerikle irdelenebilir.

Rehabilitasyon: Sakatlanan yetenekleri onarmak, yeniden

kazand›rmak ve kifliyi sakatl›¤› ile birlikte yaflamaya

al›flt›rmak.

S-fi
Sakat: Fiziksel ya da düflünsel yeteneklerde bir eksiklik, bo-

zukluk ya da yoksunluk bulunan kifli.

Sosyal Bilim Dal›: Bilgi sosyolojisi aç›s›ndan, bilimler genel

olarak sosyal bilimler, do¤a bilimleri ve matematik bi-

limler olmak üzere üç ayr› bafll›k alt›nda sistematize edi-

lir. ‹nsan bilimleri olarak da adland›r›lan sosyal bilimler,

insanlar›n insan yada toplum ile olan iliflkilerini incele-

yen bir disiplinler toplulu¤udur. Bu disiplinler, insan ya-

flam›n›n ve iliflkilerinin farkl› yönlerini ele alan çeflitli

sosyal bilim dallar›n› oluflturur.

Sosyal Devlet: Vatandafllara insan onuruna yarafl›r, adil ve

yererli asgari bir yaflam düzeyi sa¤lamay› ilke olarak be-

nimseyen ve kendisini bu ilkeyi gerçeklefltirmekle yü-

kümlü gören devlet.

Sosyal Gelir: Hukuki düzenlemelerle belirlenen bir yafl›n

üzerinde olup da, yeterli bir gelir güvencesi bulunma-

yanlara, yaflamlar› boyunca sürekli ve düzenli biçimde

yap›lan parasal ödemeler.

Sosyal Güvenlik Sistemi: Devletin, vatandafllar›n›n sosyal gü-

venlik gereksinimlerini karfl›lamak amac›yla kurup, iflletti-

¤i sosyal sigortalar, sosyal yard›mlar ve sosyal hizmetler

düzeni.
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Sosyal Politika:Toplumun ba¤›ml› çal›flan, ekonomik yön-

den güçsüz ve özel olarak esirgenmesi gereken kesimle-

rinin korunmalar›n› öngören  politikalar› konu alan bir

sosyal bilim dal›  ya da bireylerin gerek ifl ve gerekse

toplumsal yaflamlar› içinde karfl›laflt›klar› ya da karfl›lafla-

bilecekleri tüm olumsuzluklara karfl› korunup, gerekti-

¤inde ise bak›l›p, gözetilmelerini öngören politikalar›

üreten, sorgulayan ve uygulayan sosyal bilim dal›.

Sosyal Rehabilitasyon: Kiflinin; duygu, düflünce ve dav-

ran›fllar›n onar›larak iyilefltirilmesi, toplumsal iliflkile-

rinin güçlendirilmesi ve bu yolla toplumsal yaflama

haz›rlanmas›.

Sosyal: Organize insan toplulu¤u, efldeyiflle toplum ile ilgili,

iliflkili olan her fley sosyal sözcü¤ü ile ifade edilir.

Sözleflme Serbestisi: Kiflilere; hukuk düzeninin s›n›rlar› için-

de, bir hukuki iliflkiyi diledikleri biçimde kurmak, dü-

zenlemek ve sona erdirmek hakk›n›n tan›nmas›d›r.

Subvansiyon: Devlet taraf›ndan, genel devlet bütçesinden fi-

nanse edilerek yap›lan parasal ödemeler.

T
Teamül Hukuku: “Örf ve Adet Hukuku” ya da “Gelenek Hu-

kuku” olarak da an›lan Teamülü Hukuk kurallar›, yetki-

li bir organ taraf›ndan bilinerek istenilerek konulmufl

olan kurallar de¤ildir. Bunlar toplumda belli bir olayda

ayn› biçimde hareket edilmesiyle, ayn› davran›flta bulu-

nulmas›yla kendili¤inden do¤arlar. Herhangi bir yerde

yaz›l› olmay›p, toplumun vicdan›nda yaflarlar.

Tele-Çal›flma: Esas iflyerinin d›fl›nda bir yerde, elektronik

iletiflim arac›l›¤›(on-line) ile iflyerine ba¤l› biçimde yap›-

lan ve “uzakta çal›flma” olarak da adland›r›lan çal›flma

biçimi.

T›bbi Rehabilitasyon: Sakatlanan yetenekleri onarmak, ye-

niden kazand›rmak ve kifliyi sakatl›¤› ile birlikte yaflama-

ya al›flt›rmakt›r.

Toplumsal Anlaflma: Çal›flma yaflam› ile ilgili konularda, ta-

raflar›n aralar›nda uzlaflarak uymay› kabul ettikleri ilke

ve kurallar.

U-Ü
Uluslararas› Adalet Divan› (International Court of

Justice): Lahey Adalet Divan› olarak da an›l›r. Birleflmifl

Milletler taraf›ndan kurulmufl olup, onun faaliyet alan-

lar›yla ilgili olarak görev yapar.

Uluslararas› Çal›flma Konferans›: Uluslararas› Çal›flma Ör-

gütü’nün yasama organ›d›r. Örgüt’ün Sözleflme ve Tavsi-

ye niteli¤indeki kararlar› Konferans taraf›ndan al›n›r.

Uluslararas› Norm: Uluslararas› kurulufllar taraf›ndan be-

nimsenen ilkeler ve üye ülkeleri ba¤lay›c› kurallar.

Uluslararas› Sosyal Politika: Sosyal politikalar›n uluslarara-

s› düzeyde benimsenen ilkeleri ve kurallar› ifade edilir.

Ücret Sistemleri: Ücretin; zaman, verimlilik ya da zaman ve

verimlilik esas al›narak hesaplanmas›n› öngören çeflitli

uygulama yöntemleri.

Üçüncü Sektör: Günümüzde ekonomik yaflam›n, üç temel

sektöre dayal› bulundu¤u kabul edilir. Kamu sektörü bi-

rinci sektör; özel sektör ise ikinci sektör olarak adland›r›-

l›r. Kâr paylaflt›rma amac› gütmeyen ve kamu yarar›na

çal›flan vak›flar ve dernekler gibi gönüllü kurulufllar›n ise

üçüncü bir sektörü oluflturdu¤u düflünülebilmektedir.

Üçlü Temsil ‹lkesi (tripartizm): Çat›flan sosyal ç›karlara, ta-

raflar›n›n efl koflullar alt›nda birlikte temsil edildi¤i or-

tamlarda çözümler getirilmesini öngören anlay›fl. Üçlü

temsil ilkesinin geçerli olabilmesi, sosyal taraflar›n öz-

gürce örgütlenebilmelerine ve faaliyet gösterebilmeleri-

ne ba¤l›d›r.

Y
Yal›n Üretim: Optimallik, rasyonellik ve yerinden yönetim il-

kelerine dayal› kalite kontrol çemberleri uygulamalar› ile

biçimlenen, en az maliyetle stoksuz, firesiz üretimin he-

deflendi¤i bir üretim felsefesi. Fordist üretim tekni¤in-

den uzaklaflan yaklafl›m, önce Japonya’da, daha sonra

da ABD ve ‹skandinav ülkelerinde uygulamaya konula-

rak yayg›nl›k kazanm›flt›r.

Yafl Ayr›mc›l›¤› (age discrimination): Bireylerin salt yafl

özellikleri nedeniyle karfl›laflabilecekleri her tür ayr›mc›

düflünce ve davran›fllar.

Yafll› Nüfus: Nüfusu 65 ve daha yukar› yafllarda olanlar.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›: Baflta hidrolik olmak üze-

re jeotermal, günefl, rüzgar, biyokütle ve deniz kökenli

enerji kaynaklard›r.

Yeralt› Ekonomisi: Yasalar›n yasaklam›fl oldu¤u ekonomik

faaliyetlerin tümü.

Yerel Yönetim: Köy, kasaba, flehir, büyükflehir ad› verilen

belirli yerleflim alanlar›ndaki halk›n yerel gereksinimleri-

ni karfl›lamak üzere, çeflitli kamu hizmetlerini yürütmek-

te olan yar› kamusal kurulufllar.

Yo¤unlaflt›r›lm›fl Çal›flma: Haftal›k normal toplam çal›flma

süresinin, daha az say›da ifl gününe toplanabilmesine

olanak tan›yan çal›flma biçimidir.
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